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Guieiro
O lecer do verán deixou de ser tal cando na tarde do 24 de xullo, Festa da Dorna en Ribeira e véspera do Apóstolo en Santiago,
o Alvia que viña de Madrid descarrilou pouco antes das nove en
Angrois. As imaxes do tren na curva da Grandeira son tan espectaculares como arrepiantes. O día de Galicia deste último malfadado
25 de xullo foi un día negro. Con corazón aínda estarrecido polo
impacto da traxedia ferroviaria, pola devastación forestal dos incendios estivais, así como polo asasinato da nena Asunta en Cacheiras,
retomamos, porén, a nosa angueira de pensar o cristianismo en
Galicia con pulos certamente entristecidos, pero tamén renovados
por unha esperanza realista: a reforma da Igrexa está en marcha.
Tempo haberá de calibrar o seu alcance e profundidade. Tempo
haberá de sinalar límites e analizar contidos. Agora o que realmente se impón polo seu propio peso é apoiar aquilo polo que levamos
décadas traballando. Non abafemos ao xermolo con presas infantís. Non caiamos vítimas dese estéril escepticismo que, querendo
evitar euforias, amarga os máis sensatos e evidentes gromos de
esperanza. Recoñezamos con realismo cristiá que hai fundadas razóns para esperar cambios importantes e tomemos como propia e
persoal esa insistente chamada a saírmos de nós, deixando atrás
esa autorreferencialidade que nos impide achegarnos ás periferias
de nós mesmos e do noso mundo.
Non vivimos tempos doados para a transmisión da fe. Este número de Encrucillada quere encarar de fronte este difícil problema. O estudo de Andrés López Calvo ofrece unha reflexión moi
honesta e clara sobre como iniciar na fe a rapaces e mozos. Se non
se propicia unha persoal e verdadeira experiencia relixiosa non hai
nada que facer. Só ancorados nesa experiencia poderá a pastoral
infantil e xuvenil cambiar o paradigma para deixar de estar centrado na memorización dunha doutrina e camiñar cara un verdadeiro
proceso de iniciación mistagóxica.
O estudos de Manolo Regal e de Antón Gutiérrez abordan o tema
dende a perspectiva dos leigos. No primeiro, logo de ofrecer unha
síntese histórica sobre o lugar eclesial do laicado, ofrécese un suxestivo decálogo baseado na idea dun liderado horizontal (e entrañable)
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verdadeiramente evanxélico que, certamente, moito dá que pensar.
No segundo, ofrécese un testemuño razoado, moi claro e directo,
sobre aqueles asuntos eclesiais que, a xuízo do autor, máis dificultan non só a transmisión da fe, senón tamén a súa propia vivencia
fonda e plena polos mesmos cristiáns practicantes. Temos algo que
ofrecerlle á mocidade? Témolo, certamente, pero cómpre reformar
seriamente todos aqueles atrancos que nós mesmos lle poñemos.
Un interesante diálogo conducido por Marisa Vidal Collazo con
dúas parellas con fillos, con vivencia da fe e preocupación activa por transmitírllela, confire un rostro decididamente concreto e
familiar a este traballo. Os problemas son moi reais, pero tamén
hai forma de afrontalos con valentía e creatividade. A experiencia
compartida nunha achega polo Pastor Anglicano da Coruña completa esta atención monográfica aos problemas da vivencia e da
transmisión da fe na sociedade actual.
Non menos interese ten, tamén, un documento excepcional que
o lector de Encrucillada saberá apreciar como ben merece. A entrevista co bispo claretiano Pedro Casaldáliga que lle fixo hai pouco Avelino Seco Muñoz especialmente para a nosa revista. Non ten
desperdicio. Sinxeleza evanxélica, profundidade relixiosa e moito
sentido común danse cita en cada frase do diálogo. Pola banda que
nos toca é especialmente salientable a mención da obra de Torres
Queiruga, xunto coa de González Faus, como lectura de cabeceira
de tan insigne bispo do Brasil.
Dúas homenaxes a dúas persoas que merecen un especial recordo completan, xunto coas consabidas Roldas das nosas seccións
fixas, este número 184. Herminia Estoa e Moncho Valcarce son os
homenaxeados. Herminia nun bonito texto de Pilar Wirtz que lembra con dozura e agradecemento os 77 anos cos que acaba de finar.
Moncho nun igualmente sentido traballo de Gumersindo Campaña pronunciado, precisamente, nas Encrobas. E, como sempre, as
ilustracións de Soedade Pite completan este número.
As recensións que tiñamos pensado publicar neste número irán
todas xuntas no seguinte. Vémonos no Foro.
Pedro Castelao
4
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Estudos

Matinacións sobre como
iniciar na fe a rapaces e mozos
X. Andrés López Calvo

1.- O paradoxo no que estamos
Aínda que non é a miña intención reiterar o que outros estudos
achegan neste mesmo número da revista, cómpreme partir dunha
afirmación inicial que describa a situación, que –sempre segundo
a miña persoal perspectiva– non é outra que o paradoxo de que tal
como inicia hoxe a Igrexa, esta xa non inicia. O dito de Tertuliano:
os cristiáns fanse, non nacen feitos, arestora quedou basicamente
invertido: os cristiáns nacen, non se fan1.
Dende a vida parroquial, a banda dende a que pretendo artellar
e cinguir esta achega, o paradoxo reflíctese en que un apostolado
como o da catequese da comunidade para a celebración dos sacramentos de iniciación, que debera percibirse como un dos máis
gratificantes –polo menos humanamente falando– converteuse
nunha continua valga de enfrontamentos, coas familias e os párrocos compañeiros, respecto da aplicación dos criterios de preparación e celebración deses sacramentos. E se fose por diverxencias
teolóxicas, aínda tería un aquel pero, lamentablemente, na maior
parte das veces, é por mor dunha –para min pouco fundamentada–
actitude de tolerancia e boísmo sen fin, que impide atopar quen se
plante en serio diante de nada, e diga sinxelamente non, a propostas de preparación e celebración que se adoitan sen discernimento
ou debate, que non fan outra cousa que asumir como mal menor e
aceptar como cousa que xa non ten remedio a figura do practicante
ocasional que está a definir o perfil da maioría dos nosos católicos.
Permítanme relatarlles unha anécdota que, por desgraza, se fose
un botón serviría moi ben de mostra. Non hai moitos meses, o avó
1 Cf. M. Regal Ledo, Acceder á Fe e vivir ao seu abeiro: marco para unha posibilidade de
renovación comunitaria, en: “Encrucillada” (2011) 172, 9.
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dun neno (xa non foi o pai ou a nai) pediume data para a celebración da primeira comuñón dun neto (pois seica non lle valían as
previstas para celebrar en grupo cos outros nenos), informeille que
o pícaro aínda non rematara os dous cursos de preparación que,
como mínimo, sinala o Directorio Diocesano e, polo tanto, debía
agardar ata o ano seguinte. Ás poucas semanas souben que o rapaz
fixera a súa primeira comuñón na parroquia limítrofe. Cando lle
pedín explicación ao titular da mesma, contestoume moi cheo de
razón: “Es que como se trata de gente que viene poco por la iglesia,
si les decimos que no, aún van a venir menos”... Sen pretender restarlle validez e universalidade ao criterio de primar a misericordia
sobre a lei, xa se decatan de que a postura do meu compañeiro foi,
cando menos, ilóxica e ineficaz.
Efectivamente, sabemos por sondaxes específicas2, que a práctica relixiosa pública dun terzo dos bautizados do noso país queda
reducida á celebración litúrxica de momentos especiais da existencia: bautismo, primeira comuñón, matrimonio e funerais. Ben
polo desarraigo coa súa parroquia, ben polas esixencias de ocio dos
fins de semana, estase a admitir sen maior problema o paradoxo
da normalización da inasistencia, dos lazos febles coa comunidade
e dunha pobre espiritualidade litúrxica3. É verdade que, cando se
lles pregunta pola súa fe, responden que son crentes, que esporadicamente rezan e que moitos deles, con ocasión dos sacramentos
dos fillos se senten motivados para repensar a súa actitude relixiosa. Porén, a maior parte das veces, estes tres pecios en troques de
seren tesouros, semellan máis ben os restos do naufraxio.
En calquera caso, esta situación paradoxal ha de ser quen de pór
ás comunidades cristiás fronte á obriga de discernir, e logo adoitar,
novos estilos de acción pastoral. Por se servisen, describirei e ten2 Cf. J. González Anleo-P. González Blasco (Dirs.), Jóvenes españoles 2010, Madrid Fundación SM, 2010.
3 “Se está produciendo un proceso creciente de desregulación institucional del creer, por
el que la imposición del sistema de normas éticas está siendo sustituido por una regulación
individual de dicho sistema con elementos tomados de distintas tradiciones religiosas, dando
así lugar a una religión a la carta”. J. Martín Velasco, Metamorfosis de lo sagrado y futuro del
cristianismo, Santander, Sal Terrae 1999.
6
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tarei xustificar as miñas opcións. Non se trata de ofrecer receitas
máxicas, nin de que me considere máis sabichón ca ninguén. Fágoo,
sinxelamente, porque me gustaría crear debate e pedir contraste
para rachar con este absurdo paradoxo no que coido nos atopamos.

2.- O quid: a necesidade de experiencia relixiosa
O déficit de experiencia de fe é unha debilidade endémica nas
nosas parroquias4. A dicir verdade, e con intención de autocrítica,
os pais crentes pouco máis teñen que as fórmulas rituais para invitar aos fillos a iniciarse na fe na Igrexa. Elles moi difícil facerlles
ver a esencia do cristianismo máis alá das prácticas comúns e históricas. Por iso, é habitual que os mozos rexeiten a experiencia relixiosa por confundila coas formas litúrxicas. Practicar confúndese,
de xeito habitual, con ir á Misa e ben sabemos que a transmisión
da fe vai máis alá de obrigar aos fillos a participar nos actos litúrxicos tal e como están estandarizados.
Por outra banda, moitos crentes teñen un concepto extraordinario da experiencia de fe. Porén, non se trata de fenómenos místicos
extraordinarios, senón dunha afinidade co mundo da fe, que sabe
descubrir na fondura dos acontecementos cotiás, iluminados pola
Palabra, a discreta presenza de Deus5.
Cómpre, xa que logo, facer o esforzo de descubrir que é o esencial no cristianismo e saber legar ás novas xeracións o que nos define. Facer descubrir aos mozos a profundidade da experiencia relixiosa. Unha experiencia que está no concreto das circunstancias e
que constitúe a síntese antropolóxica de subxectivo e obxectivo, de
particular e de universal, de empírico e transcendente. Un medio
necesario para cada tipo de educación. De feito, a transmisión da
fe será eficaz se ten lugar a través da narración de experiencias vividas e da proposta de experiencias a facer, comunicar e provocar6.
4

Cf. P. Loidi, Pedagogía de la experiencia cristiana, en: “Iglesia Viva” (1998) 194, 41-58.

5 Cf. Renovar nuestras comunidades cristianas. Carta Pastoral de los Obispos de Pamplona
y Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, Cuaresma-Pascua 2005, n. 52.
6

Cf. U Montisci, Catequesis y educación, en: “Sinite” 159-160 (2012) 266-289.
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A fe herdada é un tesouro que nunca podemos agradecer suficientemente. Hoxe esta fe necesita con maior prema ser interiorizada, personalizada, pasada polo corazón, impregnada pola
experiencia crente. Os crentes temos que ser máis testemuñas e
menos repetidores. Eu mesmo necesito ser máis pastor que xestor.
Non sería bo suplir coa organización e esforzo o que só pode nacer
da sintonía vital co Espírito e a adhesión sincera á Igrexa. E isto
non só para os afastados ou os practicantes ocasionais, a todos nos
cómpre someternos a unha re-iniciación cristiá.
O filósofo Karl Jaspers (1883-1966) falaba de que nos atopamos
nun novo tempo axial7, como se a historia se abrise por unhas xanelas. Segundo el, houbo tres épocas axiais: o paso do paleolítico ó
neolítico; os acontecementos das civilizacións clásicas en torno ó
século VI a. C., e o momento presente.
Como aconteceron e evolucionaron estes tres segmentos da historia? Para explicalo boto man do texto dun relatorio pronunciado
por Enrique Martínez Lozano, na parroquia de San Estanislao de
Kotska de Madrid, o 22 de novembro de 2010, con motivo da celebración do Foro de Profesionais Cristiáns. As súas análises parécennos moi dignas de seren coñecidas e divulgadas. Sinala que, en
pouco tempo, pasamos por tres paradigmas8 diferentes:
2.1. O paradigma premoderno
O tempo do dualismo relixioso e o intervencionismo divino. Os
tempos dos nosos avós e avoas. A realidade estaba dividida en tres
planos, mesmo físicos: ceo, terra e inferno. A terra e o ser humano
víanse como algo non autónomo, todo o que nela acontecía era
consecuencia de influxos celestiais ou infernais. Se me sucedía
algo bo, viña de Deus. Se me sucedía algo malo (por exemplo as
enfermidades) era o castigo por un pecado cometido. As persoas
7

Cf. K. Jaspers, Origen y meta de la historia, Madrid, Alianza 1980.

8 Outros autores prefiren falar de: Mutacións profundas; Revolucións con pés de pomba;
Transicións; Crise epocal… En calquera caso subsiste o convencemento de que a marcha
da historia non é rectilínea senón sinuosa. Cf. O. González de Cardedal, Cinco decenios de
ministerio apostólico, en: “Vida Nueva” 2855 (6-12 de xullo de 2013).
8
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vivían pendentes de forzas alleas. Deus era sempre un ser separado,
distante e intervencionista, tres cualificativos moi perigosos. Hoxe
ningún mozo pode crer neste Deus. Neste paradigma pre-moderno,
Deus estaba separado, lonxe, mesmo fisicamente. Por iso a piedade
popular tivo que recorrer tanto á Virxe María e aos santos, porque
necesitaba a alguén máis achegado e accesible. Dualismo relixioso
e intervencionismo divino fixeron moito mal. A principal característica de Deus era a súa omnipotencia nunha perspectiva mítica.
Ben sabemos que mítico non é sinónimo de falso, pero describe
un período da historia da humanidade e unha etapa pola que pasa
o neno entre os 3 e os 7 anos; trátase dun nivel de conciencia no
que se toman ó pe da letra determinadas explicacións lendarias, e a
relixión, así explicada, non conecta cos rapaces e rapazas de hoxe.
2.2. O paradigma moderno
Por que se produce o cambio de paradigma? Polo mesmo que
alguén lle cómpre cambiar de lentes, pois as que está a usar xa non
lle permiten ver. Este novo paradigma coincide co Renacemento
onde a heteronomía comeza a facer crise. Entra en crise a idea
dun Deus que cambia a historia e descóbrese a autonomía do real,
iniciándose un crecente proceso de secularización. Autonomía e
racionalidade son os substantivos que definen este paradigma. O
mundo é autónomo: Deus xa non é necesario para explicar o seu
funcionamento. Xa non hai tres niveis como no paradigma anterior: a realidade é unha. O debate radica no feito en que algúns
perciben a realidade como aberta: hai máis realidade que aquilo
que podemos ver e palpar, mentres que outros, pola contra, percíbena como pechada: limitada, reducida e tanxible.
2.3. O paradigma posmoderno
Este é o paradigma no que estamos, no que vive a nosa mocidade. Por poñerlle data de nacemento diríase que sucede como
consecuencia do maio de 1968 e da primeira crise enerxética de
1973. Supón, segundo o noso autor, o cumio do ideal ilustrado: a
razón salvará ó mundo. Absolutizando a razón a transcendencia
Encrucillada 184, setembro-outubro 2013
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queda relegada á intimidade. Deus xa non é o que fai senón o que
fai ser, e a relixión xa non é a relixión mítica, senón unha relixión
personalista, o eu non existe pois todo está interrelacionado, conectado, somos unha gran rede, coma Internet. Este marco tamén
produce un cambio relixioso e espiritual que cómpre ser educado
para que se desenvolvan as súas capacidades e para que, entre outras cousas, a relixión non arribe no fanatismo ou chegue a cegar a
realidade que ten intención de desvelar.
Así as cousas, Martínez Lozano avoga por aproveitar este cambio relixioso, achegarnos a el e comprendelo como oportunidade
para o espertar espiritual. Aí queda a súa proposta que, insisto,
paréceme que cómpre tela en conta. En calquera caso, ser conscientes dos desafíos dos cambios de paradigma son para tomalos
en serio, valoralos na súa xusta medida e afirmar que, se cadra,
nos atopamos diante do reto máis serio que nunca tivemos sobre a
transmisión ou iniciación na fe.

3.- Novo paradigma para a catequese
A catequese, xunto coa liturxia e a caridade, constitúe un dos
elementos determinantes na configuración do proceso iniciador de
cada crente. Esta esencialidade evidencia a unidade e, ata a indisolubilidade, coa iniciación.
Xa en febreiro de 2003, nun coloquio internacional celebrado
no Instituto Católico de París sobre A catequese nun mundo en
plena mutación, co obxectivo de repensar a identidade e as tarefas
da catequese, concluíuse a necesidade de deseñar un novo paradigma catequético9. Tal paradigma debería ser quen de artellar
estas catro características:
3.1. Unha catequese de propostas
Lonxe polo tanto de calquera forma manifesta ou camuflada de
imposición e que ofreza o núcleo orixinal da experiencia cristiá.
9 Cf. E. Alberich Sotomayor, Catequesis evangelizadora. Manual de catequética fundamental, Madrid, CCS, 2009, 75-79.
10
378

Encrucillada 184, setembro-outubro 2013

Matinacións sobre como iniciar na fe a rapaces e mozos

Fálase de propostas en plural, pois todos somos rudes: diversas
idades, diferentes condicións existenciais dos suxeitos, diversos
contextos culturais nos que se traballa... e sempre coa prioridade
dos adultos. Prioridade ou preferencia non significan exclusividade
respecto doutras propostas, pero si a esixencia de facer converxer
as propostas cara a un núcleo central de referencia: a catequese de
adultos segundo o modelo da tradición catecumenal.
3.2. Unha catequese máis litúrxica
Catequese non só antes, senón dentro e a través da celebración
litúrxica. Unha catequese por inmersión. Tres serían os ámbitos
nos que traballar: a comunidade; a pluralidade de expresións litúrxicas (superando o monopolio da Eucaristía); e a reflexión sobre a
linguaxe simbólica, (hoxe en perigo de extinción). Mircea Eliade,
o gran fenomenólogo da relixión, dicía que as vivencias impoñentes de tempo corto e concentrado propio da experiencia relixiosa
–a duración dunha cerimonia na igrexa–, foron substituídas na
sociedade moderna polo cine e o teatro. Aos católicos, cómpre
recoñecelo, esquecéusenos pronto a forza impresionante das cerimonias litúrxicas, “claro que ahora no es el momento de añorarnos, cuando los jóvenes ya no pisan las iglesias. Pero la moraleja
es clara: no hay transmisión de la fe a los jóvenes, sin impacto visual, ambiental y escenográfico”10. “Me refiero a la celebración litúrgica, en la que las personas reunidas, las palabras escuchadas,
los cantos y las luces, los ritos realizados y los símbolos percibidos
y recibidos, aparecen trascendidos por el Espíritu que produce
en los reunidos en nombre de Jesús un gozo inequívoco, que los
griegos llamaron agalíasis y que llevó a Pablo VI a exclamar en el
inicio del tercera sesión del Concilio Vaticano II el Espíritu Santo
está presente aquí”11.
10 X. Morlans i Molina, Nueva Evangelización y anuncio del evangelio. Paradojas y contrastes a propósito del primer anuncio dirigido a los jóvenes, en: “Misión Joven” 53 (2013)
438-439, 60.
11 J. M. Rovira Belloso, Experiencia religiosa desde el ámbito cristiano, en: “Iglesia Viva”
(1998) 194, 37-38.
Encrucillada 184, setembro-outubro 2013
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3.3. Unha catequese iniciática
Iso si, nunca esquecendo definir cales son as condicións nas que
hoxe é posible unha pedagoxía da iniciación. A iniciación será quen
de afectar a todas as dimensións da persoa: corpo, corazón, memoria, intelixencia... e desenvolverase mediante: unha inmersión vital
na experiencia litúrxica, na escoita da Palabra e no compromiso
de servizo ao próximo. Isto obriga a planear, dun xeito novidoso, o
tema da linguaxe da fe revisando, sobre todo, os tradicionais dualismos: home e cristián; humanización e cristianización; corpo e
alma;... buscando unha perspectiva unitaria e global.
3.4. Unha presentación orgánica do misterio cristián
No centro desta organicidade non se atopa unha doutrina, senón unha experiencia (ou mellor unha interrelación de experiencias) que, en canto que son experiencias, cómpre sexan narradas e
testemuñadas. O proceso metodolóxico concreto debe seguir unha
dobre traxectoria. Ou ben partir da experiencia de vida persoal para
poñela en contacto vital coas experiencias cristiás fundamentais (o
que os documentos maxistrais denominan itinerario indutivo ou
ascendente); ou ben reflexionar sobre os relatos constitutivos da
experiencia cristiá para iluminar e estruturar a propia vivencia (itinerario dedutivo ou descendente).
Estudos catequéticos recentes12 apuntan cara a unha reorganización da dimensión doutrinal, e presentan a catequese como
unha acción relacional e comunicativa. A catequese debe consistir,
non tanto ou non só, na transmisión dunha bagaxe de coñecementos, canto favorecer a comunicación con Xesús Cristo; o seu fin
definitivo é: “poñer á persoa non só en contacto senón en comuñón, en intimidade con Xesús Cristo”13. En sintonía con este xeito
de entender as cousas, por catequese de iniciación hase entender:
“Toda actividade dialogada e organizada pedagoxicamente, que ten
12 Cf. U. Montisci, La catequesis en la Nueva Evangelización, en: “Misión Joven” (2013)
438-439 71.
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a finalidade de axudar ás persoas e comunidades a apropiarse da
fe e vivila nas súas diferentes dimensións. Ela non terá o poder
de transmitir a fe, o seu papel consistirá en coidar as condicións
–cognitivas, relacionais, comunitarias, ambientais, etc– que a fan
posible, comprensible e desexable”14.

4.- Concretando e sistematizando
Estas características do novo paradigma catequético cómpre
agora sistematizalas e concretalas. Concretalas para evitar perdernos polas alturas das teorías, e tamén sistematizalas, e para iso o
campo das comunidades parroquiais semella o máis indicado, o
mellor abonado e coa maior autoridade, para poder ofrecer referencias significativas. Velaquí no que ando a matinar:
4.1. Toda iniciación require un proceso. Cando debe empezar?
Paréceme que no cursiño de preparación matrimonial dos pais.
De feito, sen espertar relixioso en familia non é posible a iniciación. A pesar dos seus límites, a familia segue a ser o factor maiormente determinante na transmisión da fe. Non se trata de propoñer como exclusiva a solución da catequese familiar. Tampouco
se trata de que quedemos tranquilos pois na casa hai a hora de
relixión. Trátase dunha formación vivida e non formal.
Tres principios cómpre que lle queden moi claros ós pais e nais:
a educación cristiá dos fillos tamén implica camiños relixiosos pola
súa parte; a educación cristiá en familia non é a explicación dun libriño ou cartilla, senón unha comunicación concreta e espontánea;
e respectarán a liberdade relixiosa cando os fillos se fagan grandes. A
atención á formación das familias ha de ter nas parroquias a mesma
importancia que a pastoral xuvenil ou a da caridade. Cómpre traballar arreo, e mesmo en equipos supraparroquiais, para que os pais
e nais tomen conciencia plena de ser suxeitos activos, chamados a
14 A. Foission, “La compétence catéchetique”, en: H. Derroite-D. Palmyre (Dirs.), Le
nouveaux catéchistes. Leur formation, leurs compétences, leur misión, Bruxelles, Lumen Vitae 2008, 15.
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narrar coa súa vida unha tradición secular moi rica en valores fundamentais. Eles son as primeiras testemuñas, porque son o testemuño máis crible. A nosa acción coas familias debe ser, en primeiro
lugar, a de entusiasmar por aqueles valores fundamentais que sexan
orientación nas angueiras cotiás e logo, con eles, abrir os grandes
horizontes de sentido, conducir á esperanza. Cómprenos pais e nais
que, fronte á relación de permisividade ou autoritarismo, saiban que
só hai unha alternativa: a relación do acompañamento daquel que
está na busca, “de aquel que sabe que la ética y la metafísica, no es
la orientación tan necesaria como el pan que comemos, porque la
salud física es importante, pero la salud moral todavía lo es más. La
ética nos da la capacidad de orientarnos en la vida para discernir el
bien del mal, indispensable para poder crecer como personas, objetivo último de todo acto educativo, y elevar la mirada a los grandes
horizontes de sentido”15.
4.2. Iniciados ou sacramentados?
Ou o que é o mesmo: catequese de sacramentalización ou catequese de iniciación en clave evanxelizadora? Non podemos seguir
a conformarnos polo aceptable número dos que reciben sacramentos, senón por cantos acadan a identidade de cristiáns.
Polo xeral, as persoas relixiosas centran máis a súa atención e
interese na exacta observancia dos ritos que nas esixencias que se
derivan do Evanxeo. Cando sacramentamos corremos o risco de dar
prioridade ao rito sobre o ethos. Cando iniciamos, ademais de elaborar ideas e dogmas, cómpre preocuparse sobre a ética, a conduta,
o xeito de vivir. Por desgraza, hoxe son moitos os que se conforman
con insistir na especulación: –Foi Xesús, Deus? E menos os que se
preguntan: –Que acontece cando Deus se fai presente?16. Se temos
isto asumido, cómprenos rachar cunha catequese de conservación e
apostar por unha catequese de transformación, ao servizo dun mo15 A. Damians i Belart, La emergencia educativa. Una llamada del Papa a todos los salesianos, en: “Cuadernos de Formación Permanente” 16 (2010) 139.
16 Cf. J. M. Castillo, Teología Popular (I). La buena noticia de Jesús, Bilbao, Desclée de
Brouwer 2012.
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delo de crente e comunidade, baseada nunha eclesioloxía de servizo e comuñón. A catequese de iniciación deberá apoiarse nunha
pedagoxía do contaxio, da inmersión no testemuño. Deste xeito, a
formación dos catequistas deberá ser sobre todo trans-formación.
4.3. Colectividades ou comunidades?
Facer das parroquias casas e escolas de comuñón, ademais de
ser unha das miñas teimas, foi tamén un fermoso desafío lanzado
por Xoán Paulo II no inicio deste milenio17.
Isto ha de obrigar a accións moi concretas e cheas de significado, mesmo á hora de artellar un calendario de celebracións. Se
nos prestamos a celebrar os sacramentos de iniciación individual,
privada e particularmente, só por facer converxer intereses individuais, privados e particulares, estamos a visualizar colectividade,
é dicir, a defensa do corporativismo e non da solidariedade e o
ben común. Se, pola contra, como unha verdadeira familia, primamos –sen ningún tipo de excepción– as celebracións comunitarias e dominicais, estamos expresando comunidade: lazos, orixe,
historia, valores compartidos... Os lazos dunha comunidade sa son
sempre máis fortes e sólidos que as colectividades e no seu seo
serán posibles a comunicación e a solidariedade18. O cristianismo
non é unha relixión doméstica ou familiar. O cristián pertence a
unha familia máis grande. A iniciación á fe pide, xa que logo, a
catequese e as celebracións comunitarias. Recibir a iniciación non
só é unha inscrición xurídica, senón a pertenza ao Pobo de Deus.
Cómpre evitar todo o que favoreza a convicción de que o resultado
da iniciación sexa sermos clientes desta Igrexa.
4.4. Cal modelo?
O que se propón no Ritual de Iniciación Cristiá de Adultos:
Conversión, Bautismo, Eucaristía. Non nos é alleo o rexeite cultural á racionalización dos procesos, e aos bloqueos á hora de deixar17

Xoán Paulo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte, n. 43.

18

Renovar nuestras comunidades cristianas…, o. c., n. 57.
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se afectar e de comprometerse. Porén, para nós algo ineludible é
a necesidade do proceso. Falar de proceso na educación da fe é
quitarlle a razón á improvisación. É entender que a fe é algo educable, como todo o que ten que ver co ser humano. O proceso fará
posible que o iniciado integre todos os aspectos que o fan humano:
intelixencia, emocións, valores morais, espiritualidade...19.
Podemos quedar tranquilos vendo cómo se estuda o catecismo,
cómo se reciben os sacramentos... pero, na maior parte das ocasións, iso acontece sen a conversión. Isto que significa? Negativamente que a intención da catequese non pode reducirse á preocupación pola transmisión de nocións teolóxicas. Positivamente,
pedir conversión significa clarificar a identidade da catequese: un
proceso de modificación e cambio.
Se ben é certo que a preparación prebautismal comezou a partir
do século III, tamén é certo que na etapa apostólica xa se esixía
unha lenta progresión da persoa antes de recibir o sacramento. Os
exorcismos, escrutinios e celebracións do catecumenado patrístico
eran un índice claro da transformación que os padres apostólicos
agardaban e esixían dos catecúmenos20. Polo tanto, o bautizo non
ha de ser o primeiro, senón a consumación dun proceso interior.
Cómprenos volver á tradición catecumenal: “El catequista acompañaba al catecúmeno durante el tiempo establecido para que este
aprendiera a ser cristiano a partir del testimonio de su vida y las
motivaciones de fe que le iba presentando (...) Es un trabajo más
costoso de hacer con niños. En todo caso, el acompañamiento habrá que realizarlo con los padres, ayudándoles a que sean buenos
educadores de sus hijos. Acentuar la importancia del acompañamiento es un signo más de que se está dando un desplazamiento
del mundo infantil al mundo adulto”21.
19 Cf. J. L. Villota Cosío, Pasado y presente en la pastoral de FP, en: “Misión Joven” 53
(2013) 440, 30.
20 Cf. F. Garitano Laskurain, El reto de la iniciación cristiana, en: “Catequética” 43
(2001) 1, 2-11.
21 Cf. A. Alcedo, De una catequesis de “transmisión”, a una catequesis de “acompañamiento”, en: “Catequistas” (Mayo 2012) 4.
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4.5. Con que linguaxe?
O método do papa Francisco semella suxestivo. O seu xeito sinxelo
e natural de comportarse cáptase inmediatamente. A extraordinaria
sinxeleza destes xestos, precisamente porque son percibidos como
veraces e auténticos por quen os contempla, son difundidos inmediatamente. Isto confirma que cando a Igrexa é veraz e viva, a Boa Nova
espállase con facilidade. Os que estamos na vangarda das parroquias,
axiña nos decatamos de que moitos nenos non teñen nin a mínima
experiencia cristiá que é indispensable, e o que é aínda peor, son
poucos os catecismos e materiais que se publican, que sirvan a esta
dificultade: “(...) A fe non é unha cousa decorativa, ornamental; vivir
a fe non é decorar a vida cun pouco de relixión. Como se fose unha
torta á que se adorna coa crema ¡Non! a fe non é iso. A fe comporta
elixir a Deus como criterio base da vida, e Deus non é baleiro, non é
neutro, Deus é sempre positivo, Deus é amor! E o amor é positivo”22.
Cómprenos renegar de toda tentación pola defensa a ultranza
da propia identidade, en favor dun talante aberto e dialogante,
sensible ao problema ecuménico e que sexa quen de promover o
entendemento e a convivencia pacífica entre persoas de crenzas e
opinións diversas.

5.- Conclusión
O cambio rápido e acelerado experimentado nestes últimos anos
na sociedade, obríganos a “estar dispostos a dar explicación a todo
o que nos pida unha razón da nosa esperanza” (1 Pe 3, 15). Cómprenos, non só ter coñecemento da nosa fe, senón tamén das ideas
fundamentais que configuran a sociedade coa finalidade de facer
unha presentación máis axeitada da proposta cristiá23. No momento
en que redacto estas matinacións, na diocese de Santiago estase a
desenvolver un camiño sinodal. Na primeira fase elaborouse unha
sondaxe demoscópica na que, entre outras demandas, pedíase que o
22

Papa Francisco, Ánxelus do Domingo 18 de agosto de 2013.

23 Cf. A Revilla Cuñado, Anunciar a Jesucristo en la sociedad postmoderna, en: “Teología
y Catequesis” 118 (2011) 107.
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enquisado respondese como se pasasen xa uns anos da celebración
do mesmo e expresase por que lle gustaría que fose lembrado aquel
Sínodo Diocesano. Se tivese que contestar diría que conseguir que
as familias (pais e nais) tornen a educar na fe aos seus fillos ha de ser
primeirísima medida a adoitar como obxectivo inmediato da pastoral.
Bieito XVI ofertou liñas de solución ao grave problema da emerxencia educativa24 que seica caracteriza os nosos tempos. Cómprenos a nós sistematizalas e facelas concretas: “Transmitir ou comunicar a fe consiste, fundamentalmente, en ofrecer a outros a nosa
axuda, a nosa experiencia como crentes e como membros da Igrexa,
para que de seu, por si mesmos e desde a súa propia liberdade, poidan acceder á fe movidos pola graza de Deus. Transmitir a fe é, xa
que logo, preparar e mesmo axudar a outros a crer, a encontrarse
persoalmente con Deus revelado en Xesús Cristo. Toda verdadeira
transmisión da fe respectará a táctica que Xesús usou cos discípulos de Emaús: diálogo, relación e coñecemento, comuñón e Igrexa,
conversión e sacramentos25.
Remato expresando e compartindo a miña última cavilación.
Deixala para o remate non significa que sexa a que procuro activar
con menor intensidade, e non é outra que procurar non converternos
en pelaxianos. É dicir, os que xa levamos certa traxectoria de anos no
ministerio (podo presumir que estou nas portas do xubileu de prata
sacerdotal), sabemos que o paso dun curso a outro, dun método a
outro, de experimento a experimento, de plano pastoral a plano pastoral, pode minimizar o poder da graza e correr o inútil risco de non
atopar ao Señor ou de non axudar a que os rapaces e mozos o atopen.
En calquera caso, nunca o desleixo e sempre matinando.
X. Andrés López Calvo
Cura de Mera (Oleiros)
24 Cf. Discurso á Asemblea dos Bispos da Conferencia Episcopal Italiana, o 29 de maio de
2008, e tamén: XCVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión
de la fe, Madrid, 25-febreiro-2013.
25 J. Ratzinger, Convocados en el camino de la fe, Madrid, Ediciones Cristiandad 2004,
301-302.
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O laicado na busca de fogar e de tarefa
Manuel Regal Ledo

O día 11 de xuño o Papa Francisco tiña un encontro coa directiva da Confederación Latinoamericana e Caribeña de Relixiosos e
Relixiosas (CLAR). Saltándose formalidades, sentou en corro cos
membros da CLAR e, coma un irmán máis, púxose a falar e a escoitar. Importante, e moito, foi o que dixo, pero, para o que nós
queremos abordar, foi exemplar o formato de coloquio. Sen querer
reducilo todo a xestos máis ou menos novos e fermosos, o feito en si
apunta claramente cara a un novo liderado que poderiamos chamar
horizontal. É o Papa, é o líder da Igrexa, terá que tomar decisións
últimas, pero o marco no que se sitúa é un marco comunitario. É
Papa na comunidade, dentro da comunidade, coa comunidade.

1.- Unha historia que remata en incerteza
Hai xa moito tempo que se vén dicindo: é a hora dos laicos/as na
Igrexa. Pero que queremos dicir cando afirmamos que esta é a hora
dun laicado maduro na Igrexa?
1.1. Un laicado maduro
Un laicado maduro sería un laicado consciente do seu ser de
bautizado/a, confirmado no Espírito, incorporado activamente á
vida da Igrexa, para vivir esta condición súa. Homes e mulleres
conscientes da identidade común de todos os membros do Pobo
de Deus, en igualdade de importancia e de misión, coñecendo a
peculiaridade de súa presenza específica de laica ou laico.
Un laicado maduro supón unha conciencia de corresponsabilidade eclesial, asumida e non freada por ninguén, cousa que implica
acoller o feito comunitario, admitir as achegas e funcións doutros
membros dese corpo e ofrecer e defender a propia participación
Encrucillada 184, setembro-outubro 2013
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na Igrexa. Iso leva consigo a consciencia do don co que o laicado
foi obsequiado en conxunto, e do don recibido por cada persoa
concreta, home ou muller, para enriquecemento do conxunto da
comunidade cristiá.
Un laicado maduro sábese con necesidade de formación, de
coidado, de sostemento, para desenvolver o seu propio papel na
comunidade; con conciencia dos propios límites, e coa seguridade
de que está non só nas súas mans, senón que forma parte dunha
familia crente, que se alenta mutuamente e que descansa nos brazos do Deus bo que ofrece sempre xeneroso a súa presenza, a súa
compaña, o seu vigor.
1.2. Un lento camiñar
A historia do laicado é tan longa como a da mesma Igrexa. Podemos distinguir tres momentos especialmente significativos desa historia. O correspondente aos 3-4 primeiros séculos do cristianismo,
nos que o laicado, ao abeiro dunhas comunidades cristiás vigorosas,
exerceu coma tal as súas funcións propias, aínda comprobando como
se asentaban na Igrexa os fundamentos dunha diferenza de clase que
os acabaría relegando á insignificancia eclesial. O correspondente ao
longuísimo tempo da Igrexa de cristiandade que vai do século IV ao
mesmo século XX, no que os leigos e leigas son empuxados a aprender, asumir e practicar o papel de absoluta supeditación á palabra da
xerarquía, non sen conflitos, xa que repetidamente, ao longo destes
séculos, o Espírito foi suscitando a moitos laicos e laicas que reivindicaban voz e presenza significativa na vida da Igrexa, por exemplo
o movemento profético monástico, ou o movemento profético dos
pobres na Idade Media, verdadeiramente laicos, aínda que acabaron
absorbidos polo sector clerical da Igrexa1; ao remate desta segunda
etapa o Papa Pío afirmaba: “Esta sociedade é desigual pola súa propia
virtude e natureza. Componse, polo tanto, de dúas clases de persoas,
1 Pódese ver unha breve síntese en J. Comblín, La profecía en la Iglesia, PPC, Madrid
2012, 95-97 e 11-151. Respecto ao afán por clericalizalo todo, é significativa a comunicación do actual Ministro Xeral dos Capuchinos, Mauro Jöhri, queixándose de que aínda hoxe
a Igrexa non permita que un irmán capuchino laico non poida ser ministro xeral, en contra
do carisma inicial. Vida Nueva, 2.855 (2013), 40-41.
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pastores e rabaño, é dicir, os que están colocados nos diferentes grados da xerarquía e a multitude dos fieis. (...) O deber da multitude é
deixarse guiar, e, coma rabaño fiel, seguir aos seus pastores”2. E por
último o momento correspondente ao espertar dun laicado maduro,
consciente, que, por sinalar algunhas datas, poderiámolo encadrar
entre os comezos do século XX e o momento presente3.
Á súa vez, neste último período podemos distinguir tamén diferentes etapas e presenzas de laicado; foi moi significativa a realidade do laicado que se arremuiñou ao redor da chamada Acción
Católica, nacida ao abeiro de Pío XI, Papa entre 1922 e 1939. A
Acción Católica, sobre todo a española, pasou por importantes e
ás veces dolorosas vicisitudes e enfrontamentos, dentro si mesma
e coa xerarquía, ata configurarse como única Acción Católica coa
póla xeral e coa póla dos movementos especializados: a XOC que
nacera en Bélxica no 1924 da man do crego Joseph Cardijn, a
HOAC promovida en España da man sobre todo de Guillermo Rovirosa a partir do 1946, a XEC, o Movemento Rural, etc4. Unha
Acción Católica que se viu beneficiada ao longo destes anos por
unha interesante reflexión teolóxica referida á súa identidade e á
identidade da súa misión5, reflexión madurada á luz dos textos do
Concilio Vaticano II6 e dos últimos Papas7, e que entre outras cousas levou a entender a misión do laicado non xa coma participación
2

San Pío X, Vehementer Nos, 11 de febreiro de 1906, en ASS 39 (1906) 8-9.

3 Unha boa síntese desta traxectoria histórica do laicado ofrécenola con claridade e con
profusión de datos J.A. Estrada na súa obra xa clásica La identidad de los laicos. Ensayo de
eclesiología. Ediciones Paulinas, Madrid 1991.
4 Pode consultarse unha breve e atinada historia das vicisitudes da Acción Católica española en P. Escartín Celaya, Apuntes para la historia de la Acción Católica en España. En
liña. Consulta 05.08.13.
5 Resulta unha referencia clásica desta maduración teolóxica a obra de Y. Congar, Jalones
para unha teología del laicado, Editorial Estela, Barcelona 1961.
6 Constitución dogmática Lumen Gentium, 9-17, 30-38. Constitución pastoral Gaudium
et Spes, 40-55. Decreto Apostolicam Actuositatem.
7 Paulo VI, Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, 1975. Xoán Paulo II, Exhortación postsinodal Christifideles laici, 1988. Exhortación postsinodal Pastores dabo vobis,
1992. Tamén Conferencia Episcopal Española, Orientaciones pastorales para el apostolado
seglar, 1972. La Acción Católica hoy. Nueva configuración. 19986.
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no apostolado xerárquico –como se afirmaba desde os primeiros
tempos–, senón coma cooperación coa xerarquía no apostolado,
segundo o xeito que lle é propio, fórmulas que parecen próximas,
pero que acentúan aspectos ben interesantes para o laicado.
A Acción Católica conseguiu definir a súa particularidade nas
catro notas de identidade: a) O seu fin é o fin apostólico da Igrexa:
a evanxelización, para saturar do espírito do Evanxeo comunidades
e ambientes. b) Como laicado ofrecen a súa experiencia e asumen
a súa responsabilidade na dirección destas organizacións. c) Traballan unidos/as, en comuñón, ao estilo dun corpo orgánico. d)
Cooperan coa xerarquía no apostolado, admitindo o seu papel de
discernimento último. A esexese destas notas ten aportado estupendas orientacións prácticas que sostiveron o alento desta organización. Á súa vez a Acción Católica foi vertebrando a súa particular
maneira de estar e de influír no seu arredor co coñecido método
da Revisión de Vida, co que se pretendía ser fiel ao Evanxeo e á
realidade da vida coa que os seus membros ían batendo. A práctica
deste método foi unha inapreciable achega que a Acción Católica
lle fixo ao conxunto da Igrexa8. Un militante representativo desta
presenza laical na Igrexa foi Guillermo Rovirosa (1897-1964), coa
súa causa de beatificación en marcha desde o ano 20039.
Coa Acción Católica foron aparecendo na Igrexa outros movementos de laicado, antes e despois do Vaticano II, vinculados a
correntes eclesiais diversas: Opus Dei, Comuñón e Liberación,
grupos Catecumenais, Regnum Christi, etc., que foron configurando un laicado particular, con pretensións tamén de contribuír
ao labor apostólico da Igrexa, pero cunhas fidelidades singulares e
cunha maneira propia de situarse ante a comprensión e praxe do
seguimento cristián e ante a cuestión social, que contribuíron a
alimentar receos mutuos coa Acción Católica10. Paralelamente as
8 Como mostra dunha valoración diferente por parte dalgúns sectores da Igrexa nestes
últimos anos, pode verse J. García Roca, “Caminar y ver”: Iglesia Viva 244 (2010), 11-114.
9

G. Rovirosa, ¡ahora más que nunca!, Ediciones HOAC 2006.

10 M. Faggioli, Historia y evolución de los movimientos católicos. De León XIII a Benedicto
XVI, PPC, Madrid 2011.
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ordes relixiosas de sempre e mesmo moitas parroquias foron e son
berce onde nace e medra un laicado vivo cada vez máis comprometido na maduración do seu ser e da súa participación na Igrexa.
Todo isto non quita para que, 60 anos despois, referíndonos ao
laicado, teñamos que recoñecer con Y. Congar, na súa obra citada,
que estamos ante un “xigante durmido”.

2.- O porqué do laicado
Aínda que non se recoñeza abertamente, un ten a sospeita de
que a demanda da presenza do laicado na Igrexa está condicionada
pola escaseza de cregos. Pero o laico ou laica que se fai presente
porque non hai curas abondo acaba non sendo laico, senón un
crego diminuído. O cal non quere dicir que o problema da carencia
de cregos en moitas dioceses non teña unhas dimensións tremendas, ante as que habería que reaccionar con esixencia, fondura e
audacia, pero o reclamo do laicado para substituír aos curas non é
o remedio, pois o problema está situado noutro nivel11.
A revitalización do laicado atopa unha primeira razón de ser no
propio desenvolvemento e satisfacción dos laicos e laicas que se
identifican como tales. O laicado non se pode sentir a gusto nunha Igrexa na que o seu papel está eclipsado. Por moito que haxa
quen diga que está na Igrexa Católica porque é a que menos lle
esixe, esta razón convértese nunha razón de fuxida máis ca de permanencia: quen non esixe nada tampouco acaba ofrecendo nada
substancial, e quen non ofrece nada substancial acaba perdendo
interese e poder de atracción.
O fortalecemento do laicado na Igrexa faise ademais imprescindible, porque é condición indispensable para que a Igrexa sexa tal
na súa identidade e na súa tarefa, na súa misión. Por que o laicado
empezou a ter unha presenza esvaecida na Igrexa? A resposta a
esta pregunta pódenos indicar os camiños da súa revitalización.
11 Para moitas das ideas propostas a continuación remítome a meu artigo Chiapas, os
diáconos e a análise transacional (ou como ser segrar nunha Igrexa de irmáns), ENCRUCILLADA 103 (1997), 4-22. Coido que, 16 anos despois, segue tendo actualidade.
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Paulo describía a realidade das pequenas comunidades cristiás
co símbolo do corpo, no que ningún membro é máis ca outro, no
que todos cumpren unha función necesaria para a saúde e actividade do corpo, arremuiñados ao redor de Cristo: apóstolos, profetas, mestres como servizos máis destacados, sobre os que sobresae
especialmente o don do amor (1Cor 12-14). A comunidade cristiá
era pensada e vivida algo así coma un precioso mosaico multicolor,
no que todas as teselas son necesarias para que o resultado final
chegue a ser algo harmonioso, fermoso, atraínte.
Nos evanxeos que aparecen pouco despois, Xesús presenta o
grupo de seguidores e seguidoras coma unha comunidade de irmáns e de irmás, na que non hai nin señor mestre, nin pai, nin
dirixentes; na que quen quere ser primeiro/a serve aos demais (Mt
23, 8-12). O equilibrio establecido con este ideal marabilloso, aínda que difícil de realizar no día a día, como os mesmos apóstolos
constataron nas súas propias ambicións (Lc 22, 24-27) e como o
mesmo Paulo deixa xa entrever no texto citado, foise rompendo
pouco a pouco na medida en que unha parte dese corpo ou mosaico foi acaparando funcións, na procura dunha uniformidade de
identidades e de tarefas que xa non respondía ao soño primeiro.
Menos dificultades, seguro, pero menos vida tamén.
O clero, nun proceso lento e complexo que durou uns 200300 anos, foi acaparando funcións e desprazando cara á periferia
eclesial a outros membros das comunidades. E o modelo eclesial
que no século IV xa estaba establecido na Igrexa, alongouse logo
ata os nosos mesmos días, acentuando as súas distorsións12. O
laicado sufriu este cambio de acentos, ata o punto de perder case
a súa identidade: xa non eran persoas consagradas pola consagración común do Bautismo; os consagrados eran os clérigos. Xa
non eran o cleros, o lote do Señor: o sacerdocio arrebatoulle a
palabra e o contido. O seu vivir non centrado no culto non tiña
especial densidade ou valor sagrado; segundo un famoso texto
de Graciano, “aos laicos concédeselles ter unha muller, cultivar
12 Pódese ver unha detallada descrición deste recorrido en J.A. Estrada, o. c., 47-107.
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a terra(...), e así poderán ser salvos, sempre e cando se aparten
dos vicios e fagan o ben”13; non se valora a común consagración
en Cristo, que os fai na comunidade sacerdotes, profetas e reis,
en situación de igualdade, non uniforme, co resto dos membros
da Igrexa; mesmo no falar común perderon a consideración de
Igrexa, pois cando se fala de Igrexa, aínda hoxe, pénsase no clero
e non nos laicos/as. E, reducindo e/ou concentrando o clero a súa
presenza na función cultual, na práctica deixan ao laicado orfo de
tarefa e de misión14.
Un proceso lento, secular, de sacerdotalización sacralizada da
Igrexa leva a comprender que a función da Igrexa se realiza fundamentalmente dentro de si mesma, atendendo á propia formación e
organización, ao culto; a súa tarefa sería convocar aos demais para
a participación nesa función. O laicado sería un simple receptor
desta oferta eclesial, que se realiza sen eles, para eles. Posteriormente, cando a Igrexa perde determinados grupos sociais, empezando polo mundo obreiro no s. XIX, entende que o laicado pode
desempeñar unha función específica alí onde ela, a clerecía, non
pode, non dá chegado. Pero o esquema segue sendo o mesmo. A
función da Igrexa realízase no seu interior. E isto acaba reducindo
a pouco a función laical.
Unha Igrexa que se realiza no seu interior demanda adhesións
e servizos para esa realización. Pero a función da Igrexa está fóra
de si mesma; a Igrexa é Igrexa para o mundo, é unha Igrexa cara a
fóra, no servizo da evanxelización e da caridade, da renovación do
rostro do mundo e dos homes e mulleres que o habitan e compoñen. O lugar da Igrexa é o mundo. A súa función sacerdotal, a súa
necesidade de formación e de organización están ao servizo do seu
papel no mundo, da súa laicidade. O conxunto da estrutura xerárquica da Igrexa, débese a este labor cara a fóra. De non ser así,
estariamos ante unha Igrexa perigosamente autoreferencial, como
13

Citado por J.A. Estrada, o. c., 117.

14 Que esa sacerdotalización/clericalización se fixese exclusivamente en masculino engade especiais características aínda máis negativas á percepción que a muller ten da súa
inclusión na Igrexa coma persoa suxeito de grazas e carismas en servizo da comunidade.
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vén repetindo o Papa Francisco xa desde tempos anteriores á súa
elección papal, e tamén despois da mesma15.
Con todo, non se pode esquecer o inmenso ben que á Igrexa Católica lle ten feito o sacerdocio. Tampouco hai que falar de malicias
intencionadas; pero non podemos ignorar as debilidades persoais
(clero e laicos) e institucionais; o pecado humano estivo presente
á hora de ir construíndo un modelo eclesial, e por iso non todo dependeu da vontade do Espírito, como facilmente dicimos. Non hai
que sinalar co dedo aos membros do clero como responsables do
acontecido, porque o mesmo laicado deu en desentenderse abondo da súa participación na Igrexa, sobre todo a partir do século IV,
cando á Igrexa se lle facilita converter o cristianismo en relixión
do imperio, e o cristián/á deixa de facerse tal para nacer como tal,
sen procesos de maduración persoal. Os constantes reclamos que
durante séculos o clero veu facendo ao laicado, urxíndoo á participación na Igrexa non fracasarían en boa medida precisamente por
sentirse o laicado chamado a incluírse en algo no que realmente el
non tiña voz nin función propia?
Nunca haberá unha restitución seria do laicado nas comunidades cristiás se non se colocan todos os carismas e servizos no fondo
común, homoxéneo, da básica e idéntica consagración bautismal,
e desde aí se desenvolven, con espírito de complementariedade,
os diversos ministerios para os que cada cristián/á ou grupo de
cristiáns/ás está chamado e capacitado. E, á inversa, un laicado valorado, que asume e desempeña fielmente o seu carisma e servizo
na Igrexa, é un instrumento de imprescindible importancia para
devolverlle ás comunidades cristiás a súa identidade propia, a súa
fermosura institucional, a súa capacidade de estar no mundo como
comunidades vivas, evanxelizadoras. A doutrina sobre o laicado foise clarificando moito nos últimos tempos, aínda que se manteñen
dúbidas, reticencias desmedidas, que teñen que ver case sempre
co medo a que a autoridade xerárquica acabe algo atenuada pola
presenza dos laicos/as. A práctica con frecuencia segue responden15 S. Rubin, F. Ambrogetti, El jesuita. Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, sj.
Ediciones B Argentina, Buenos Aires 2010, 75-76.
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do a vellos esquemas de submisións que manteñen ao laicado en
minoría de idade16.

3.- Por un liderado horizontal
3.1. Partindo da proposta mesma de Xesús
Lc 7, 36-50 narra o encontro de Xesús coa muller coñecida como
pecadora, que Xesús cerra con estas palabras: “Salvoute a túa fe,
vaite en paz”. En máis ocasións remata Xesús encontros salvadores
con palabras idénticas: Mt 8, 3 (centurión), Mt 9, 22 (hemorroísa),
Mt 9, 28-29 (cegos), Mt 15, 28 (cananea), Mc 5, 36 (xefe da sinagoga), Mc 10, 52 (cego), Lc 17, 19 (gafo). Era hábito en Xesús cerrar intervencións de rehabilitación con esta expresión. Esta fe que
esixe e chufa Xesús “é un impulso de confianza e de abandono, polo
cal o home renuncia a apoiarse nos seus pensamentos e nas súas
forzas, para abandonarse á palabra e ao poder de aquel en quen
cre”17. Sendo isto certo, non o é menos a descarga de responsabilidade que Xesús pon na persoa que nel cre, e a capacitación para
esa responsabilidade cara á dignificación da súa vida que Xesús era
capaz de suscitar no fondo máis auténtico da persoa, ata o punto
de lle poder dicir: a túa fe salvoute; é dicir, fuches ti o autor do teu
paso cara adiante na reconstrución da túa vida nun dinamismo de
unificación que Xesús ofrecía. Estamos ante un liderado que non
anula nin diminúe as persoas, senón que as revitaliza e potencia,
axudándolles a sacar o mellor de si para a súa vida e a vida da comunidade. Un liderado que Xesús exercía “mediante a experiencia do
seguimento que nace da exemplaridade, nunca da submisión, que
é a resposta do débil ao forte, do pequeno ao grande”18.
16 A este respecto resulta ilustrativa a aseveración do Papa Francisco nas palabras pronunciadas o 28 de xullo no encontro co Comité de coordinación do CELAM, na recente viaxe ao
Brasil; falando do perigo do clericalismo, coma unha das tentacións contra o discipulado misioneiro, afirma: “O fenómeno do clericalismo explica, en gran parte, a falta de adultez e de
cristiá liberdade en boa parte do laicado latinoamericano” (universal, poderiamos engadir).
17 Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer, Bilbao 2010 (4 ed.), comentario en nota a
Mt 8, 10, 1430.
18

J.M. Castillo, “El problema de la autoridad en la iglesia católica”: Éxodo 118 (2013).
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A proposta de Xesús de constituír unha comunidade de irmáns, de facer co grupo de seguidores/as unha experiencia vital
da mesma e de trasladar esa proposta como modelo de funcionamento social chocou, xa o dixemos, coas resistencias dos mesmos
discípulos (Mc 9, 33-37; Mt 16, 13-20; 20, 20-28; Lc 22, 24-27;
Xn 13, 1-20). Un modelo de comunidade demanda un modelo de
membros desa comunidade, un modelo tamén de liderados; comunidade, persoas e liderados condiciónanse mutuamente. Sustentando a comunidade de irmáns e irmás de Xesús había un liderado
que reunía estas características: é un liderado que non ten nada
que ver co dos xefes das nacións, que dominan e oprimen (Mc 10,
42); senón un liderado para o servizo (Lc 12, 42-48; 22-27), e
servizo de verdade, ata a morte (Mt 16, 21); no grupo de Xesús os
trepas non tiñan sitio (Mt 16, 24); un liderado que convoca grupo,
comunidade de homes e mulleres (Lc 8, 1-3); un liderado que pide
seguimentos (Lc 5, 27); un liderado con formas marxinais entre
marxinais, ata verse impedido de entrar en ningún pobo por se ter
feito excluído cos excluídos (Mc 1, 45); un liderado que arrastraba
á consideración cara ás persoas máis débiles, cara ás que reclamaba infinita compaixón (Lc 6, 36), ao tempo que cos poderosos se
mostraba duro e mesmo insultante (Mt 23)19; é dicir, misericordioso coas persoas débiles, forte e rotundo cos poderosos; un liderado
empuxado sempre polo Espírito (Lc 4, 1-14), e polo tanto libre
(Xn 3, 8), libre ante as tradicións que podían parecer inviolables
(Mc 2,1-3,6), libre, sen miramentos, sen se deixar levar por respectos humanos (Mt 22, 16); un liderado liberador, que lles devolve
ás persoas a confianza en si mesmas, no poder de refacer as súas
vidas (Xn 8, 10-11); un liderado esixente (Mt 16, 24-26; Lc 9, 5762), pero que empodera a quen o acompaña (Mt 10, 1), que non
reclama obediencias, senón que provoca adhesións e seguimentos;
un liderado só condicionado e dinamizado polo afán último de vivir
intimamente en comuñón co Pai e de realizar a súa encomenda
de vida, de fraternidade, de unificación total (Xn 17, 2-11); un
liderado, por todo iso, que provoca recoñecemento (Lc 4, 36), ad19 Que este texto de Mateu estea moi elaborado pola redacción do evanxelista non anula
o enfrontamento de Xesús coas autoridades relixiosas do seu tempo.
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miración (Mc 7, 37) e seguimento (Lc 5, 11), aínda que tamén
desconcertos (Mc 6, 2-3) e rexeitamentos (Mc 3, 6).
Fixándonos en Xesús, cabe preguntarse en que dirección poderían mellorar os liderados da nosa Igrexa. Compartimos con moitos
contemporáneos certas estrañezas por cousas que se repiten nos
ambientes eclesiásticos: a mesma palabra xerarquía como poder,
como fundamento sagrado, en base ao cal xustificar as formas concretas de autoridade que se veñen exercendo na Igrexa desde hai
moitos séculos; parece que Xesús prefería a palabra servizo como
máis definidora da identidade do grupo que o seguía. Resulta estraña tamén a insistencia case obsesiva coa que a Igrexa oficial se
define a si mesma, e se practica, como Igrexa xerárquica, subliñando un aspecto certamente constitutivo, pero ao tempo orientándoo
nunha dirección cautelosa pola perda de poder e de control; Xesús
falaría máis ben dunha Igrexa fraterna, ou dunha Igrexa fogar, ou
incluso dunha Igrexa pobo; a realidade comunitaria é máis identificadora do corpo eclesial ca non algunhas funcións específicas,
como son as da xerarquía. Resulta estraño o alcance desmedido
que se lle dá a esa autoridade eclesial, empezando pola asignada
ao mesmo Papa, que practicamente ten unha potestade ilimitada20,
que comparte en graduación sucesiva coas outras ordes xerárquicas; faise imposible imaxinar a Xesús con tales pretensións. Por iso
parécenos ben positivo o traballo de teólogos que andan á procura
dunha nova comprensión do sentido e da praxe da autoridade na
Igrexa, liberándoa de trazos sacralizadores que a fan especialmente
allea á comprensión dunha sociedade moderna, democrática, e,
pensamos, tamén á mesma práctica de Xesús21.
Paga a pena reproducir unhas palabras de Santo Agostiño, que
en Lumen Gentium 32 se citan, para argumentar en favor da chamada fundamental á fraternidade que sería normal que caracte20 J.M. Castillo, no artigo citado, afirma dela que “en canto se refire ao tema da autoridade na Igrexa católica, a teoloxía admite tranquilamente unha forma de expresarse que
produce a impresión de manexar unha mentalidade autenticamente paranoica”.
21 A. Torres Queiruga, “La democratización en la Iglesia.” SM, Madrid 1995. E, do mesmo
autor: “La teología del Vaticano II. Diagnóstico y propuestas”. Herder. Barcelona 2013, 121-150.
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rizase ao conxunto da Igrexa: “Se me asusta o que son para vós,
consólame o que son convosco. Para vós son bispo, convosco son
cristián. Aquel é o nome dun cargo; este, dunha graza; aquel designa, un perigo; este, a salvación”22. Poida que moitas veces no
conxunto da Igrexa todos, clérigos e leigos/as, teñamos admitido
que as cousas sexan xusto á inversa. O lugar da salvación para o
conxunto da comunidade cristiá está na fraternidade. Canto máis
se reforce a fraternidade na súa mística e na súa influencia sobre
as formas de vida eclesial, máis estaremos no camiño da saúde, da
vida, da autenticidade23.
3.2. Dúas posibilidades de avance
Apuntamos unicamente dúas propostas, en relación coas cales
pensamos que se pode facer un afondamento e un avance significativo nesta tarefa eclesial. Da primeira podemos dicir que é clásica,
tradicional, aínda que sempre necesitada de actualización e cumprimento. Trátase de situar o poder da Igrexa, exerza quen o exerza,
no lugar mesmo en que Xesús o situou, na cruz24. A cruz ten un
primeiro poder: o poder da mirada. O seguimento sempre nos leva
á cruz, e desde a cruz a realidade é algo que non se pode ollar se
non é apaixonadamente. “O amor auténtico é paixón”, afirma Pablo
Guerrero. A este poder estamos todos/as convocadas. O segundo
poder que brota da cruz é o poder da compaixón, que evoca non só
tenrura, senón tamén a vontade de endereitar o torto, de traballar
pola xustiza. E o terceiro poder da cruz é o poder de recoñecer o
22 S. Agostiño, Serm. 340, 1. PL 38, 1483.
23 Para subliñar esa chamada ao común, ao fraterno, podemos lembrar tamén as palabras de Celestino I, Papa entre 422-432, reprendendo os clérigos que querían distinguirse
do resto do pobo pola súa vestimenta: “Debémonos distinguir do pobo ou dos demais na
doutrina, non na vestimenta; na pureza da alma, non no coidado externo”. Celestino I,
Epist. IV (ML 50, 429-31) (Citado por J.A. Estrada en o. c., 69). Na práctica de abandono
da vestimenta eclesiástica posterior ao Vaticano II podería haber mundanidade, pero había
tamén un afán nobre de encarnación, preciosa mística que hoxe parece esquecida, e unha
vontade manifesta de resaltar este fondo común da fraternidade. Hoxe as augas parecen
querer volver a outros regos quizabes chocos.
24 Pablo Guerrero, SJ, “¿Funcionario de una sociedad perfecta o servidor de la comunión?
El sacerdote y el poder”, Sal Terrae 98 (2010), 263-277.
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que na relixión hai ou non hai de humanizador, posto que a cruz
desvélanos o inhumanas que poden chegar a ser determinadas maneiras de entender a vida, a relixión, a política, a sociedade.
O autor que estamos citando fálanos das patoloxías do poder e
tamén das tentacións que poden ter os líderes eclesiais (tamén os/
as non líderes). Tentación de exercer o liderado en solitario; tentación de empregar unha linguaxe de dogma e de moral, e non de
experiencia de Deus; tentación de entender a vocación sacerdotal
como predilección; tentación de falar no canto de escoitar, e tentación de dogmatismo. Remitímonos aos seus atinados comentarios.
Subliñamos as súas anotacións sobre os catro talantes de escoita:
fundamentalista, propia de quen ten un esquema mental pechado
e coida que é o único válido; acrítica, propia de quen disolve a
personalidade de quen escoita na de quen fala; ideolóxica, propia
de quen non está interesado pola opinión do outro, senón polo que
lle vai contestar; e vulnerable, propia de quen se deixa afectar polo
que a outra persoa di, deixando que lle chegue.
A segunda proposta ten quer ver coa posible achega das mulleres, do feminino, á hora de confeccionar vitalmente novos liderados na Igrexa. Quen gusta de facer realidade estes soños dos
liderados femininos fala deles coma liderados entrañables25. Ante
un xeito de liderar convencional, de tipo patriarcal, caracterizado
polo poder sobre, desde e para o control e o dominio, os liderados
entrañables, vinculados ao feminino, optan por un xeito transformador de liderar, que se caracteriza por entender o poder como
poder para, poder con, ou poder de, para o cambio e a superación.
Lendo as propostas concretas de Tareixa Ledo detectamos unha
fonda proximidade co talante de liderado propio de Xesús, que era
un home; podemos entender que, aínda que as mulleres e o feminino nos poidan axudar, coa palabra e co exemplo, a valorar e introducir nas comunidades cristiás ese novo xeito de liderar, o exercicio de
25 Tareixa Ledo Regal, “Lidia Senra Rodríguez. A historia dun liderado entrañable”. Laiovento, Santiago de Compostela 2010. A autora, facendo biografía de Lidia Senra, ponos en
contacto co seu liderado, ao estilo do que Marcela Lagarde chamaba “liderados entrañables”.
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liderados entrañables está aberto a toda persoa que vexa a sociedade –tamén a comunidade cristiá– coma un espazo para o desenvolvemento persoal e colectivo baseado na cooperación solidaria; non
exclúe, non crea xerarquías; suma e inclúe desde a horizontalidade.
“Todos (e todas) vós sodes irmáns (e irmás).” (Mt 23, 8b)

4.- Decálogo dun laicado fraterno
Moi brevemente, a xeito de compromisos prácticos para atoparnos a gusto nun fogar e nunha tarefa comúns, propoñemos este
decálogo desenvolto ao abeiro dos dez mandamentos. É algo ao que
todos/as, leigos/as, clérigos, relixiosos/as quedamos convocadas.
4.1. Amarás a Deus sobre todas as cousas
Amarás sobre todas as cousas ao Deus que te amou desde sempre, que te consagrou no Bautismo como fillo ou filla súa. El énchete cada día de dignidade. El faite irmán ou irmá, faite comunidade. Olla as túas irmás ou irmáns de dentro e de fóra do fogar
eclesial coa mesma ollada fraterna de Deus. Olla a creación enteira con ollos de irmá, de irmán. Síntete fondamente humilde e
fondamente orgullosa desta condición radical túa. Non permitas
que nada nin ninguén cha subtraa. Deféndea, porque é defenderte
a ti en Deus, é defender a Deus en ti.
4.2. Non tomarás o nome de Deus en van
Non xogues co nome de Deus, coa súa presenza, co seu misterio.
Non te consideres nunca posuidor de Deus, nin ti, nin a comunidade cristiá, nin o Papa, nin ninguén. Sábete buscadora, membro
dun fogar de buscadores, que comparte cos de dentro e cos de fóra
os achados humildes e está sempre aberto a acoller o que outras
lle ofrecen. Se fondamente humilde ante Deus, ante a súa Palabra,
ante o seu misterio, ante a súa presenza no mundo, na historia, nas
persoas, na xente marxinal. Non tomarás en van a túa condición
de irmán, de irmá, de laico, de laica. Que non quede nun nome
baleiro. Exércea dentro do fogar eclesial e cara a fóra. Non es clase
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de tropa. Es a imaxe e o testemuño vivo dunha Igrexa no mundo,
dunha Igrexa para o mundo, onde Deus, Xesús, conta especialmente contigo.
4.3. Santificarás as festas
Integra a alegría, a festa, na túa vida. Axuda a facer do fogar
eclesial un espazo vivo, alegre, optimista. Leva a alegría á celebración eucarística dos domingos. Pide, esixe que a celebración estea
apegada á vida secular que vives: a familia, o traballo, o paro, a
enfermidade, a participación cidadá, política, sindical, os amores,
a sexualidade, a natureza... Pon da túa parte todo o que poidas
para que estas cousas enchan de vida as nosas celebracións. Non
consintas que a Misa quede subtraída pola pasividade ou as présas
do cura e convertida nunha rutina inútil. A celebración é cousa de
toda a comunidade. Participa. Se nalgún caso se che pide colaborar nalgún equipo especial de rexencia, de coidado e animación
da comunidade e das celebracións, pénsao ben, pero entende que
é ben positivo estrear formas novas de servizos, cos que responder
ao momento presente da Igrexa na sociedade26. Pide como normal
que se celebre en galego, polo menos tanto como en castelán.
4.4. Honrarás a teu pai e a túa nai
Respecta e ama a comunidade cristiá, a Igrexa, a todas aquelas
persoas que che transmitiron a vida e a fe en Xesús. Agradece a
súa presenza na túa vida. Sobre todo ama, respecta e agradece as
persoas humildes, sen poder, servidoras, que mellor che transmiten o novo de Xesús. Pero non te comportes coma un neno/a, nin
permitas que outros te traten coma tal. Demanda unha explicación da fe á altura da condición racional adulta, pide que quen
predica comparta experiencia de Deus e non só doutrina, esixe
formas democráticas, fraternas, para organizar a vida do fogar
26 Referímonos, por exemplo, a propostas como as do bispo emérito Fritz Lobinger nas
súas obras: “Equipos de ministros ordenados. Una solución para la eucaristía en las comunidades”. Herder, Barcelona 2010; e tamén: “El altar vacío. Un libro ilustrado para debatir
sobre la falta de curas”. Herder, Barcelona 2010.
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cristián. Acolle con escoita vulnerable as críticas que do exterior
lle chegan á comunidade cristiá. Fai da comunidade cristiá un
fogar aberto para entrar e saír cara ao mundo ao que te debes. Recorda as palabras do Papa Francisco: “A Igrexa ten respostas para
a infancia do home, pero non para a súa idade adulta”27. Coopera
para superar isto.
4.5. Non matarás
Evita todo desprezo, todo comentario despectivo contra calquera persoa. Pensa e comparte a túa palabra, a túa crítica, dirixida a
calquera persoa, con respecto construtivo. Fai todo o que poidas
para que o fogar da Igrexa sexa un fogar de vida, para a vida. Abre
os ollos, o corazón, a boca, os brazos, as mans para acoller e impulsar a vida, o benestar da xente. Loita, implícate para que a comunidade cristiá mire especialmente pola vida da xente máis débil e
inocente. Coida a vida en todas as súas expresións e momentos: no
ser humano, nos animais, na natureza. Evita toda violencia. Vive.
Comparte vida. Goza coa vida. Agradece a vida. E, cando morras,
póusaa confiada nas mans de Deus, Nai, Pai da vida.
4.6. Non cometerás actos impuros
Ama e agradece a túa sexualidade. Fai uso dela coma unha canle
preciosa de expresión do teu corpo, de todo o teu mundo interior,
do teu ser home ou muller. Loita para que no fogar cristián se fagan as paces coa sexualidade. Respecta por igual a heterosexuais
e a homosexuais. Respecta por igual a homes e mulleres. Acolle a
fondo as persoas separadas ou divorciadas que volven casar. Non
te permitas nin permitas calquera mínima discriminación da muller no fogar cristián. Loita por unha linguaxe inclusiva en calquera circunstancia. Loita pola inclusión da muller en calquera tipo
de servizo ou ministerio eclesial, sen excluír ningún. Sospeita de
toda doutrina que lle negue á muller un réxime de igualdade total
27 Discurso na catedral de Río de Xaneiro a cardeais, bispos, curas, seminaristas, relixiosos/as, o 27 de xullo pasado.
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na Igrexa, e menos cando se fai no nome de Deus28. Valora, agradece e coida a decisión das persoas que no medio da comunidade
optan por ser célibes.
4.7. Non roubarás
Durante séculos o laicado foi obxecto de espoliación por parte
doutros sectores eclesiais, para mal do conxunto do fogar cristián.
Non o consintas máis, por mor da comunidade e da súa misión no
mundo. Respecta a fermosura das diferentes teselas que compoñemos o mosaico da comunidade cristiá. A mellor maneira de non
te deixar roubar é demandar exercer, e exercer de feito, os dereitos
e deberes que tes na Igrexa como partícipe que es de Cristo sacerdote, profeta e rei. Se es muller, atende especialmente a isto. Tes
contacto directo con Deus, tes palabra, tes poder do bo dentro da
comunidade. Non sexas preguiceiro/a nin abandonado/a. Se humilde e valente. Respecta outros credos, non os despreces, non
lles roubes tampouco o seu don. A comunidade cristiá non ten a
exclusiva do acceso a Deus nin da liberación dos pobos. Aporta
convencido o teu. Suma, non restes nunca.
4.8. Non darás falso testemuño nin mentirás
Pensa e fórmate ao nivel das túas responsabilidades no fogar
cristián29. Comparte a túa experiencia de vida con verdade e
transparencia. Non consintas que ninguén murmure de ninguén;
ti tampouco o fagas. Se limpo e transparente; si, si; non, non,
maiormente ante quen ten autoridade e poder. Traballa para que
28 Coñecemos as palabras do Papa Francisco no avión da viaxe de volta do Brasil, asegurando que o tema do sacerdocio feminino quedara pechado por decisión de Xoán Paulo II.
No fondo é un asunto de organización eclesiástica, que pensamos, con moitísimos homes e
mulleres católicas, que foi pechado en falso, sen soporte claro da esexese bíblica, colgándolle
a Deus a responsabilidade dunha decisión que debería ser debatida nos espazos teolóxicos
con tempo e tempero. Cando hai de ideoloxía patriarcal ou de medo en todo isto?
29 Tense feito moito no campo da formación do laicado. Pareceunos senlleiro o Plan Xeral
de formación de laicos ofrecido pola Escola de Axentes de Pastoral da Diocese de Plasencia,
titulado “Teoloxía del laicado y acción pastoral”, ao que se pode acceder en PDF, buscando
este título en Internet.
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a túa comunidade tamén o sexa. Se consciente de que o máis importante da túa responsabilidade de laica/o ante os teus veciños/
as, no traballo, na política, no sindicato é ser testemuña fiel de Xesús, do seu estilo de vida, da súa maneira de se situar ante Deus,
e ante as persoas, sobre todo ante as máis débiles e marxinadas.
Non deas falso testemuño de Xesús, non mintas sobre Xesús, sobre Deus, sobre a xente débil. A verdade ten que ver máis coa vida
que coa doutrina.
4.9. Non consentirás pensamentos nin desexos impuros
Non esteas obsesionada/o co sexo. Axuda a que a túa Igrexa tampouco o estea. Procura clarificar o teu mundo afectivo, sexual; se
honesta/o, non te fagas trampas, porque o pasarás mal e farasllo
pasar mal a outros/as. A impureza nos pensamentos ten que ver
con calquera aspectos da realidade persoal, humana. Coida a túa
mente, os teus pensamentos, porque aí nace con frecuencia o que
logo pode ser paz ou desasosego, aceptación ou violencia, ilusión
ou derrotismo, morte ou vida. No pensar, no sentir, no conmoverte,
no deixarte afectar, no falar, no tratar coa xente, no comprender as
persoas, déixate arrastrar e converter polos xeitos de Xesús. Non
xulgues nunca a ninguén, non condenes nunca a ninguén, nin sequera no teu interior. Fóra da comunidade axuda a vivir e relacionarse con mente limpa e sen reviravoltas. A política está moi chea
de linguaxe tramposa, de intencións veladas, de comenencias que
non se aclaran; participa nela para que isto deixe de ser así.
4.10. Non cobizarás os bens alleos
Conténtate cunha pobreza digna, acepta o decrecemento solidario coma camiño de universalizar os medios de vida. Loita democraticamente para que quen está acaparando á conta dos máis débiles
deixe de facelo e entre tamén na onda da fraternidade real. Síntete
orgulloso de Xesús, de Xesús crucificado: apaixonado, conflitivo,
servidor amante ata o extremo. Non aspires nunca a máis poder,
senón a máis servizo. Non aspires a máis nome e gloria, senón a
desaparecer para que a comunidade medre, para que o pobo hu36
404

Encrucillada 184, setembro-outubro 2013

O laicado na busca de fogar e de tarefa

milde vaia arriba. Non sexas un trepa na vida, tampouco na Igrexa,
nin toleres a quen o sexa. Arrédate radicalmente de todo comportamento encamiñado a adular a quen ten poder para acceder tamén
a algunha parcela de poder. Vive a pobreza a fondo, o servizo a fondo, a fraternidade a fondo. A riqueza, o poder, corrompe, desvirtúa,
mata a graza e a alegría da vida. Se sinxelo/a, humilde, pequena/o,
para gozar a vida con paz e liberdade, na presenza de Deus, na comunidade, no mundo. Aprende a ser persoa de boa oración para ser
persoa viva na comunidade cristiá, no mundo.
Manuel Regal Ledo
Laico rural
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Estudos

Que fe transmitir hoxe?
Antonio Gutiérrez González

1.- Válenos o que se nos ofrece dende a Igrexa?
Unha Igrexa que non serve, non serve para nada1. Este título
resume ben a tese central que pretendo expor nestas páxinas. Porén, a pregunta será se a nosa Igrexa serve, é dicir, se é diaconal.
Isto é clave porque “sen un compromiso incondicional por servir
ao pobo, é imposible seguir a Xesús”2. Se concluímos que a Igrexa
xa non é o sal do mundo, haberá que facer o preciso para que recupere a súa esencia. Do contrario non nos quedaría máis remedio
ca tiralo por inútil para que o pise a xente (Mt 5, 13). E iso non é
unha alternativa. Así o proclamou o papa Bieito XVI: “Non podemos deixar que o sal se volva insulso e a luz permaneza oculta”3.
Ben entendido que temos que falar da tendencia predominante, porque resulta claro que na complexidade da Igrexa conviven
dende sempre sectores máis proclives ao servizo con outros máis
inclinados a preservar a institución. Son estes crentes que, consciente ou inconscientemente, esquecen que “a doutrina sobre a
Igrexa non é o núcleo do cristianismo”4. A Igrexa é tan plural que
non podemos xeneralizar. A carón dunha Cáritas, que está a salvar
da fame e da mendicidade vergoñenta a milleiros de persoas, hai
quen teima en pecharse e pon a súa esperanza na protección dalgúns gobernos. E as dúas son a mesma Igrexa.
1 Jacques Gaillot, Una Iglesia que no sirve, no sirve para nada. Sal Terrae, Santander 1989.
A tese central do libro é que Cristo vai ao encontro do home, en especial dos pobres. Cristo
sempre acolle, e polo tanto a súa Igrexa non pode funcionar doutro xeito.
2

José María Castillo, El seguimiento de Jesús, Sígueme, Salamanca 1986, p. 123.

3 Porta Fidei nº 3, carta apostólica coa que Bieito XVI convocou o ano da fe, que rematará
o 24 de novembro.
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Na Igrexa estamos obrigados por mandato divino a transmitir a
fe (Mc 16, 15). Esta obriga viviuse dende un principio como algo
ineludible (1 Cor 9, 16), como a misión que define de seu (AG 2),
que nos incumbe a todos os bautizados (AG 23; EN 59). Unha
misión non apta para pusilánimes, que sempre esixiu dos fieis “a
suficiente audacia na súa fe para devolver os interrogantes ou os
desafíos que se lles lanzan; para lanzar eles mesmos, se pode dicirse así, o desafío salvador da sabedoría e da tolemia cristiá a un
mundo que sofre a tentación de se destruír”5.
Como consecuencia do mandato divino, a transmisión da fe é
unha preocupación constante na Igrexa. Un traballo non exento de
riscos, como testemuña o apóstolo Paulo (2 Cor 11, 23-29). Ademais, a fe “non se pode transmitir de xeito automático, e menos
aínda imporse pola forza”6. O propio Xoán Paulo II deixou claro no
ano 2000, nun discurso perante profesores de todo o mundo, que
a fe proponse, non se impón. Idea que logo repetiu o seu sucesor
Bieito XVI.
Porén, a transmisión da fe debe contar coa liberdade sacrosanta
da persoa, que lexitimamente lle pode dicir non a Deus. Porque a
fe é unha opción persoalísima e intransferible por crer nunha persoa: Xesús, non nun feixe de conceptos e dogmas. Velaí a razón da
importancia do testemuño. A fe non se pode impor, tan só se pode
anunciar e testemuñar. Máis aínda, só dende o testemuño fiel é
posible anunciar unha fe crible, porque “o home contemporáneo
escoita máis a gusto aos que dan testemuño que aos que ensinan,
ou se escoita aos que ensinan é porque dan testemuño”7.
Polo tanto ese testemuño “está directamente ligado á credibilidade e non tanto ás palabras que dende a Igrexa poidamos
pronunciar”8. O reto agora é recuperar unha credibilidade perdi5

Henri de Lubac, Diálogo sobre el Vaticano II, BAC, Madrid 1985, p. 80.

6 Pedro José Gómez Serrano, “Transmisión de la fe”, en Nuevo Diccionario de Pastoral,
Ed San Pablo, Madrid 2002.
7

Paulo VI, Discurso aos membros do Consilium de Laicis o 2 out. 1974, en EN nº 41.

8 Ad Gentes nº 11.
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da en boa parte. Porque estou seguro de que neste momento concreto, co alto nivel de descrédito que temos, na Igrexa española
en xeral resulta pouco menos ca imposible transmitir o Evanxeo
de xeito eficaz. A mala imaxe que de nós ten boa parte da sociedade é sen dúbida unha das máis serias dificultades á hora de
transmitir a fe9.
Esa falta de autoridade moral palpámola os laicos católicos
ben a cotío. En determinados ambientes respiramos unha hostilidade ou un desprezo desacougantes. Unha enquisa realizada
para o xornal El País10 reflicte un alto 74% de recoñecemento
dos cidadáns a Cáritas. Ese apoio baixa ata o 51% para o clero
parroquial, un 41% para a Igrexa en xeral e un preocupante 21%
no caso dos bispos. Non é que este dato deba influír de xeito decisivo nos métodos da nosa Conferencia Episcopal, pero debería
darnos que pensar.
Preguntabámonos polo que non nos vale do que ofrecemos
como Igrexa. A pregunta é intencionadamente provocadora, porque todos somos Igrexa, todos ingresamos no pobo de Deus polo
bautismo e a confirmación11. Iso quere dicir que en realidade preguntámonos que é e porque non nos valen as propostas que nos
facemos a nós mesmos (na dirección da Igrexa ten máis responsabilidade un cardeal ca min, pero a comuñón dos fillos de Deus
fai que tamén eu sexa responsable das súas decisións e dos seus
silencios aínda que non os comparta).
As respostas que tentaremos implican unha crítica a parte dos
nosos pastores, ancorados secularmente nunha monolítica reivindicación do principio xerárquico que ten máis de defensa do poder
ca de servizo. Pero tamén quere ser unha non menos dura autocrítica á pasividade de moitos laicos, que nos laiamos a cotío da
excesiva e certo clericalismo da Igrexa pero adoitamos permanecer
9 Juan Martín Velasco, “Transmisión de la fe e institución eclesiástica”, en La transmisión
de la fe en la sociedad actual, Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de
Salamanca, II Semana de estudios de Teología Pastoral, Verbo Divino, Estella 1991, p. 223.
10 José Juan Toharia, El País, 24 agosto 2013.
11 Lumen fidei nº 41; LG 7; 11; 31.
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estarricados porque é máis cómodo deixarlle o traballo e o risco de
errar aos demais12.
Feita a precisión, tentarei identificar aquilo que non me serve no
marco da miña comprensión da Igrexa de Xesucristo.
1.1. Non me serve unha Igrexa xerarquizada, que insiste con
deleite na idea de que non é unha democracia senón máis ben
unha sociedade piramidal na que os bispos mandan e os laicos
só teñen dereito a pagar e calar13. Pola contra, creo que a Igrexa
de Xesús ten que ser unha comunidade fraterna, na que a autoridade sexa consciente de que a súa misión pastoral é “fomentar e ampliar a liberdade, promover a adultez e as conciencias
responsables”14. Unha Igrexa consciente do carácter sacramental do ministerio, de que “a autoridade ministerial do sacerdote
está remitida máis aló de si mesma e referida a Cristo e ao servizo dos demais”15.
1.2. Tampouco me vale unha Igrexa apoloxética pechada nas
súas verdades, encastelada na vella fórmula extra ecclesiam nulla
salus, incapaz de retomar o imprescindible diálogo coas demais
relixións e co mundo da incredulidade. Porque esquece que Deus
é o inabarcable e que polo tanto nin sequera a súa Igrexa é quen
de aprehendelo. Deus é sempre misterio16, o que está máis aló do
mundo, porque “entre Deus e o home hai un abismo infinito…
12 A Igrexa é tan plural que sería inxusto xeneralizar. Se ben é certo que hai bispos defensores da xerarquía-poder, ao seu carón hainos que entenden o ministerio como servizo:
Pedro Casaldáliga, Óscar Romero, CM Martini, Xoán XXIII, o papa Francisco O mesmo
sucede cos laicos.
13 Unha visión totalitaria da Igrexa que se remonta xa a Clemente Romano I e que acadou o cumio na Encíclica Vehementer nos, de Pío X: “A Igrexa é unha sociedade humana,
na que hai autoridades con pleno e perfecto poder para gobernar, ensinar e xulgar. Esta
sociedade é xerárquica… composta dos pastores e o rabaño… só na categoría pastoral residen a autoridade e o dereito de mover e dirixir aos membros a obriga da multitude non
é outra ca deixarse gobernar e, como rabaño fiel, obedecer docilmente as directrices dos
seus pastores”.
14 José María Cabodevilla, Carta abierta a un sr. obispo. Ediciones 99, Madrid 1974. p. 36.
15

Gisbert Greshake, Ser sacerdote. Sígueme, Salamanca 1996, p. 33.

16 Para esta cuestión de Deus como misterio absoluto ver Karl Rahner, Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de Cristianismo, Herder, Barcelona 1979 pp 66-117.
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Deus é aquel que queda esencialmente fóra do noso campo visual,
por moito que se estendan os seus límites”17.
1.3. Non me vale unha Igrexa de dura cerviz (Ex 32, 9; 33, 5; Dt
9, 13; Feit 7, 51), máis proclive a condenar que a acoller. O discurso oficial insiste en que na Igrexa non condenamos a ninguén. O
recente sínodo dos bispos deixou clara a obriga que temos a Igrexa
de nos constituír en “comunidades acolledoras, nas que todos os
marxinados se atopen como na súa casa, con experiencias concretas de comuñón que, coa forza ardente do amor, atraían a mirada
desencantada da humanidade contemporánea”18.
Pero, é acoller berrarlle asasina a unha muller que pasou polo
drama do aborto? É acoller negarlle a comuñón a un divorciado
ou a un homosexual? Aquí cómpren os versos do poema Pobreza
evanxélica de Casaldáliga;
“…no pedir nada/ y, de pasada/
no matar nada/ no callar nada/.
Solamente el Evangelio, como una faca afilada”.19

Non estaría de máis que levásemos a pasaxe de Xesús coa adúltera (Xn 8, 1-11) coma un filacterio diante dos ollos.
1.4. Non me serve unha Igrexa acomodada e silente ante as angurias dos homes e das mulleres de cada tempo. Dicíao Casaldáliga: “Non matar nada pero non calar nada”. É dicir, cómpre
unha Igrexa que recupere a súa esencia profética. Unha cousa é a
exclusión da violencia20 como método para transformar o mundo e
outra moi distinta é calar ante as inxustizas e a violencia coa que
os poderosos esnaquizan aos máis pobres. O cristianismo non é
un milenarismo, pero “anima actitudes de cambio da realidade,

17 Joseph Ratzinger, Introducción al cristianismo, Sígueme, Salamanca 2005, p. 48.
18 Sínodo dos Bispos, XIII Asemblea Xeral Ordinaria, A nova evanxelización para a transmisión da fe cristiá. Mensaxe ao pobo de Deus, Cidade do Vaticano 2012.
19 Pedro Casaldáliga, Fuego y ceniza al viento, Antología espiritual. Sal Terrae, Santander 1984.
20 Evangelii Nuntiandi nº 37.
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especialmente daquela que resulta opresora para o ser humano”21.
Xa os bispos franceses lembraban a capacidade transformadora do
Evanxeo no magnífico documento de 1996: “O Evanxeo é susceptible de cuestionar o ordenamento do mundo e da sociedade cando
tal ordenamento tende a se facer inhumano”22.
Unha Igrexa que condena a diario os matrimonios homosexuais
pero cala ante a inxustiza do paro, da pobreza, dos salarios de miseria coa escusa da crise, que non denuncia a explotación laboral
infantil que agocha contas de resultados millonarios de empresas
das que acepta diñeiro, que non se indigna ante os recortes sociais
que trituran aos pobres, que tolera por omisión a existencia de
nenos mal nutridos, a violencia de xénero, a corrupción política…
faise cómplice do mal. Son moitos silencios clamorosos que nos
restan toda credibilidade e dificultan, por non dicir que imposibilitan, a transmisión da fe. É de todo punto inaceptable o argumento
de que a misión da Igrexa non é cambiar as estruturas inxustas do
mundo. Acaso non foi crucificado Xesús por denunciar a inxustiza
en todas as súas modalidades e non deixou clara a súa misión profética? (Mt 10, 34-39). Tal vez o problema sexa que non estamos
dispostos a pasar pola cruz que pouco antes nos agoiraba o propio
Xesús (Mt 10, 16ss).
A imaxe que o común da sociedade ten de nós é que calamos
ante a inxustiza cometida cos pobres (tan denunciada polos profetas). Máis aínda; que a xustificamos e que vivimos comodamente
instalados a carón dos poderosos. Xa o escribiu o recordado Moncho Valcarce con aquela honestidade que o definía: “Escóitanse
prédicas que incomodan a un… prédicas a anos luz da nosa vida
diaria, palabras que nada teñen que ver coas lecturas bíblicas”23.
1.5. Non me serve unha Igrexa que considera a falta de vocacións sacerdotais como o gran problema, e que actúa en conse21 José María Mardones, ¿Adónde va la religión? Cristianismo y religiosidad en nuestro
tiempo, Sal Terrae, Santander 1996 p. 81.
22 Conferencia Episcopal Francesa, Lettre aux catholiques de France: Proposer la foi dans
la société actuelle, Lourdes 9 nov. 1996 nº 1.
23

Moncho Valcarce, Diario íntimo da doenza. Encrucillada, 1994, p. 54.
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cuencia, negando de facto a dignidade dos laicos, nomeadamente
da muller, e pechándolle as portas ao espírito ao negarse a fomentar os ministerios laicais. Cómpre aquí lembrar a tallante afirmación do concilio: “A Igrexa non está verdadeiramente fundada, nin
vive plenamente, nin é signo perfecto de Cristo entre as xentes,
mentres non exista e traballe coa xerarquía un laicado propiamente dito” (AG 21). Nin qué dicir ten que ese laicado está moi lonxe
de ser unha realidade.
1.6. Non me serve unha Igrexa que utiliza o celibato como arma
de poder e argumento de autoridade no canto de vivir ese don de
Deus como unha resposta gozosa a unha chamada e como servizo
incondicional e humilde en beneficio da comunidade crente24.
1.7. Non me serve unha Igrexa que branquea cartos ou que
agocha pederastas e os muda de parroquia ou de colexio. Porén,
acepto unha Igrexa como a de Bieito XVI e o papa Francisco, que
denuncian publicamente esa barbarie de lesa Humanidade, condénana e toman as medidas axeitadas para que a xustiza civil castigue
aos culpables.
1.8. Non me serve unha Igrexa que fai pivotar parte da súa pastoral en eventos multitudinarios do tipo JMJ, que arrasan coma un
ballón tropical pero que non deixan case nada tras o seu paso. A
Igrexa de Xesús está composta por pequenas comunidades nas que
os fieis pasan por un longo proceso catequético no que importa
máis a relación persoal con Cristo que a repetición memorística de
oracións, dogmas e datos sobre a vida e a obra de Xesús.
1.9. Non me serve unha Igrexa que confunde a espiritualidade católica cun fuga mundi e que limita a súa riqueza e poder
transformador a parvadas e rezos de sancristía. Non quero unha
Igrexa que promova espiritualidades desafectas, cómodas e nada
evanxélicas por non comprometidas. Sobre todo porque na nosa
Igrexa hai movementos abondo que entenden que “o amor recíproco non é sentimentalismo, senón constante sacrificio de todo
o eu dun mesmo para vivir a vida do irmán. A perfecta renuncia
24 Javier Garrido, Grandeza y miseria del celibato cristiano, Sal Terrae, Santander 1991.
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dun mesmo”25. Aquí non hai cristianismo a cachos. Hai entrega
constante e un intento por vivir as esixencias do Evanxeo. Cómpre
recuperar de inmediato o auténtico sentido e alcance da espiritualidade cristiá, tan imbricada na vida26.
1.10. Non me serve unha Igrexa que usa os seus MCM para perpetuar as mensaxes do liberalismo máis insolidario. Demasiadas
veces os seus discursos son antievanxélicos por xustificar a explotación e os salarios de miseria coa escusa de superar a crise que os
máis pobres non provocaron. Rara vez lles escoito falar de caridade
cristiá e de reparto xusto da riqueza.
En resumo, quero que se potencie a Igrexa humilde, capaz de
ver a viga no propio ollo e desculpar co amor de Xesús a palla que
poida haber no do irmán (Lc 6, 41-42). Quero unha Igrexa que
pase a páxina da cristiandade e a masificación e que aposte, como
fixo Xesús, por auténticas comunidades pequenas (Feit 2, 44-45)
dende as que irradiar a fe que move montañas (Mt 17, 20).
Quero que se faga máis presente aínda a Igrexa pobre cos pobres, fiel ao Evanxeo e que fala máis polos feitos que por encíclicas.
Esa Igrexa consciente de que “se creo que a opción polos pobres
é esencial ao Evanxeo, non podo pretender que Deus tamén teña
unha opción especial a prol dos ricos”27. Explícao perfectamente
A.T. Queiruga cando denuncia “a sordina que algúns círculos lle
poñen ao evanxélico benaventurados os pobres”28. Para Queiruga só unha universalidade concreta e preferencial pode ser tamén
real. Porque a xustiza é darlle máis a quen menos ten. É, conclúe
Queiruga, a xustiza da Biblia, a que coida do orfo e da viúva, a que
segue a lóxica do amor. En efecto, como ser equidistante entre as
vítimas da actual crise e os banqueiros que causaron o desastre
25 Chiara Lubich, “Ideal de la unidad”, en Eran tiempos de guerra, Città Nuova Editrice,
Roma 2007, p. 47.
26 Para esta cuestión ver José Mª Castillo, Espiritualidad para insatisfechos, Ed Trotta,
Madrid, 2007, pp 15-40.
27 Timothy Radcliffe, ¿Por qué hay que ir a la Iglesia? El drama de la Eucaristía, Desclée
de Brouwer, Bilbao 2009, p. 100.
28 Andrés Torres Queiruga, Creo en Dios Padre, Sal Terrae, Santander, 1986, pp. 64-65.
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financeiro? Pode un pai tratar por igual ao fillo empresario que
utiliza man de obra infantil e paga salarios de fame que aos fillos
que morren esmagados entre os cascallos de edificios en ruína que
acaban por caer?
En definitiva, quero a Igrexa que comezou a reconstruír o Vaticano II. A mesma que hai 50 anos non dubidou en afirmar que “a
Igrexa, a impulsos do Espírito Santo, debe camiñar pola mesma
corredoira que Cristo; é dicir, pola mesma senda da pobreza, a
obediencia, o servizo e a inmolación propia ata a morte”(AG 5).
Quero que se faga máis patente esa Igrexa aberta, acolledora e
dialogante, que vive na dinámica do discernimento, sempre á escoita de Deus para transmitirlle aos homes e mulleres de cada tempo o Evanxeo en moldes anovados. Que sabe que o reto é “traducir
o contido da fe... (porque) a fe non pode contentarse con repetir só
as fórmulas e o vocabulario de onte, senón que debe penetrar no
horizonte das cuestións actuais sen atentar contra o contido da fe
e dar paso a expresións novas que sexan respostas aos problemas
de hoxe, non aos de onte”29.
Porque “o home relixioso que se contenta con repetir sen reflexionar para actualizar a resposta da súa fe, convértese automaticamente nun axente de opresión, e a sociedade que crea é unha
sociedade de intolerancia, de fanatismo e de persecución”30.
Quero unha Igrexa que respecte e promova ao laicado en xeral
(LG 37) e ás mulleres en particular. Porque do contrario, quen
santificará e evanxelizará ao mundo secular? (LG 31). Quero
unha Igrexa que valore, defenda e promova a liberdade. O grande agasallo do Pai (Ga 5,1) ten que ser meta e camiño nunha
Igrexa de irmáns na que por mandato divino temos prohibido
chamarlle pai ou mestre a ninguén que non sexa o Pai e o Mestre
(Mt 23, 9-12).
29 Julián Barrio Barrio, discurso de clausura das XIV xornadas de teoloxía Iglesia en camino: Identidad, comunión y misión, 4 set de 2013.
30

Pierre Claverie, Una voz entre dos orillas, San Esteban, Salamanca 2012, p. 87.
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Quero a esa Igrexa inimiga do inmobilismo, “sen medo a renovar
as estruturas caducas, que se deixe anovar polo Espírito Santo”31,
que está preocupada de verdade polos gozos e as angurias das
persoas (GS 1) e que sustenta a Boa Nova co seu testemuño, que
moitas veces acaba por ser martirial (EN 50). En definitiva, quero
que se faga máis presente aínda esa Igrexa que non esquece que
“a orixe da fe en Xesús como Cristo, é dicir, a orixe da fe cristiá
está na cruz”32. Quero unha Igrexa “cun compromiso eclesial máis
convencido… quen de crer e volver a atopar o entusiasmo de comunicar a fe”33.

2.- A situación actual
Recoñecemos que a Igrexa perdeu aos intelectuais na Ilustración e á clase obreira no século XIX. A mocidade perdémola
nos cambios sociais xurdidos tras a Segunda Guerra Mundial.
Calquera que asista a unha Eucaristía, mesmo un domingo,
comprobará que a boa parte das nosas parroquias asisten maioritariamente mulleres, e mulleres que superan os 50-60 anos. É
sabido que as sociedades occidentais, a antiga Cristiandade, son
hoxe terra de misión. Así o recoñeceu o papa Xoán Paulo II34,
e os sucesivos estudos sociolóxicos realizados nas últimas tres
décadas, aínda que por veces semella que preferimos perdernos en disquisicións semánticas sobre que é e que non é nova
evanxelización35.
A sociedade española actual é plenamente posmoderna36, o
que nos debería obrigar a un cambio metodolóxico radical que
31 Francisco, homilía na capela da residencia de Santa Marta, xullo de 2013.
32 Joseph Ratzinger, Introducción al Cristianismo. Sígueme, Salamanca 2005, p. 174.
33 Porta Fidei nº 7.
34 Xoán Paulo II. Novo Millennio Ineunte (2001) nn 40 e 41.
35 Está vixente a distinción entre missio ad gentes e nova evanxelización (anuncio aos
afastados). Creo que é un debate bizantino porque se ben uns nunca oíron falar de Xesús os
outros rexeitaron a súa oferta, polo que na praxe a distancia vén ser a mesma.
36 Para toda a cuestión da posmodernidade, José María Mardones, Postmodernidad y cristianismo, el desafío del fragmento, Sal Terrae, Santander 1988.
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abandone de xeito decidido e convencido os caducos métodos da
Cristiandade37.
Os españois somo cada vez menos católicos practicantes. Ademais da comprobación empírica, sempre discutible, esta realidade
constátase ano a ano nas enquisas do Centro de Investigacións
Sociolóxicas e outros estudos semellantes38. Entre os estudos sociolóxicos que reflicten a perda de influencia e de credibilidade da
Igrexa dende a transición escollemos o realizado pola Fundación
SM39, que analiza aos mozos de entre 15 e 24 anos. A relixión
ocupa o derradeiro lugar na valoración das cousas que este colectivo considera moi ou bastante importantes (22%). Pouco máis
da metade defínense como católicos e xa un 42% decláranse non
relixiosos, e deles un 17% abertamente ateos. Canto ás prácticas
relixiosas, case un 62% dos mozos españois afirma que nunca ou
case nunca vai á misa (algo que só fai de xeito habitual un 7%).
Tampouco sae ben parada a confianza dos mozos nas institucións, pero mentres case un 70% avalían moito ou bastante as organizacións de voluntariado, esa porcentaxe baixa (de novo o derradeiro posto) ata un 23% no caso da Igrexa.
O recoñecemento desta realidade existe40, pero de nada valerá
mentres non se asuma como incontestable e, moi probablemente
tamén, irreversible. Neste caso, coma na crise económica que nos
corroe, podemos facer caso omiso das advertencias reiteradas de
catástrofe e negar a evidencia ou aceptar os feitos e facerlles fronte
con realismo e determinación.
Pódese argüír que na Igrexa somos conscientes da perda de fieis
e que os nosos plans pastorais xa teñen en conta que predicamos
37 Unha boa análise dos modelos de relación da Igrexa coa sociedade en Josep M. Rovira i
Belloso, Fe y cultura en nuestro tiempo, Sal Terrae, Santander 1988, en especial os cap. 4-6.
38 A enquisa de maio deste ano indica que un 72% dos españois decláranse católicos,
aínda que só un 14% van a misa. Case un 10% decláranse xa abertamente ateos.
39 Juan González-Anleo & Pedro González Blasco, Jóvenes españoles 2010. É o oitavo
estudo sobre a mocidade española que edita a Fundación SM dende 1982.
40 Mensaxe final ao Pobo de Deus da XIII Asemblea Xeral Ordinaria do Sínodo dos bispos
sobre a Nova Evanxelización, nº 2.
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nunha sociedade secularizada na que para moitas persoas a mensaxe de Xesús é totalmente descoñecida. Pero teño a impresión de
que no fondo esta evidencia non está asumida por boa parte da
xerarquía, que aínda teima en sacar en procesión, sempre que ten
oportunidade, os datos dos milleiros de bautizos, vodas e comuñóns
que se realizan cada ano en España. Ultimamente tamén se abusa
bastante do número de peregrinos que fan o Camiño de Santiago
por razóns supostamente espirituais. Abonda con facelo e falar cos
peregrinos para decatarse de cales son as razóns maioritarias, moitas delas preñadas de posmodernidade e pseudoespiritualidade.
Onde está a raíz deste panorama? Para que haxa comunicación
cómpre que o emisor e o receptor utilicen a mesma linguaxe, o mesmo código comunicativo. Hoxe parece evidente que hai unha fenda
radical, unha interrupción na canle pola que circulan as mensaxes
que a Igrexa lle dirixe aos mozos desta sociedade posmoderna. Polo
tanto, o primeiro paso para transmitirlle a fe á mocidade será traducir aos seus esquemas lingüísticos e mentais as grandes verbas do
Cristianismo: Trindade, Creación, Encarnación… e tamén os ritos
cos que celebra esa fe. Porque se algo caracteriza ao posmoderno
é a súa ausencia de linguaxe simbólica41. Trátase en definitiva de
superar o drama que supón a actual ruptura entre Evanxeo e cultura42. Unha eiva que entre nós salienta Rovira i Belloso cando fala
dos recursos que no pasado recente amosaron boa parte dos escritores e artistas crentes: “O realmente grave é o déficit de utensilios
culturais para tratar con respecto e acerto a dimensión última da
existencia: a que raia co Outro; co que é Vida amante”43.

3.- Podemos ofrecerlle algo á mocidade
Na transmisión da fe aos máis novos é onde a Igrexa se xoga o seu
futuro (aínda que só sexa por razóns puramente demográficas). Así
41 Para esta cuestión, Luis González Carvajal, Ideas y creencias del hombre actual, Sal
Terrae, Santander 1996.
42 Pablo VI, Evangelii Nuntiandi nº 20.
43 Josep M. Rovira i Belloso, op. cit. p. 39.
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o expresa o último sínodo dos bispos: “Sentímonos preto dos mozos
dun xeito moi especial, porque son parte relevante do presente e do
futuro da Humanidade e da Igrexa. A mirada dos bispos cara a eles é
todo menos pesimista44”. Un optimismo que foi a tónica no Vaticano
II. En efecto, os padres conciliares confiaron, tal vez inxenuamente,
“en que atopedes tal forza e tal gozo que non esteades tentados de…
ceder á sedución das filosofías do egoísmo e o pracer, ou ás da desesperanza e da nada… e que saberedes afirmar a vosa fe na vida e no
que dá sentido á vida: a certeza da existencia dun Deus xusto e bo”45.
Resulta evidente que partimos dunha situación difícil. O pastoralista Antonio Ávila pinta un panorama que a primeira vista parecería
desolador, cunha mocidade posmoderna “movida por intereses consumistas, hedonista, inmediatista, desencantada, narcisista, que está
de volta e pasa de todo, na que hai ausencia de utopías e cun importante esborrallamento moral”46. De seguido, o propio autor fai autocrítica e recoñece que a Igrexa ten a súa cota de responsabilidade xa
que “se fixo presente no mundo da cultura como unha Igrexa dogmática, non dialogante, oposta á liberdade para pensar e investigar”47.
É un deber ineludible da Igrexa atopar a linguaxe e os métodos axeitados para achegarse a unha mocidade que está lonxe dos
símbolos e dos ritos creados hai séculos para facer referencia ao
Pai. Hai uns días, o arcebispo de Chieti-Vasto, Bruno Forte, lembraba que unha xuntanza do Pontificio Consello para a Promoción
da Nova Evanxelización comezara cun concerto de rock48. É unha
anécdota significativa. Para achegar a súa mensaxe, a Igrexa ten
que coñecer a cultura dos destinatarios, tal e como fixo en innumerables ocasións ao longo da súa historia.
44 Mensaxe ao pobo de Deus da XIII asemblea xeral ordinaria do sínodo dos bispos sobre
a nova evanxelización, outubro 2012, nº 9.
45

Mensaxes do Concilio á Humanidade, mensaxe aos mozos nº 2, 4,6.

46 Antonio Ávila, relatorio sobre pastoral universitaria en La transmisión de la fe en la
sociedad actual, p. 335-336.
47

Ibid, p. 337.

48 Bruno Forte, La Iglesia, misterio de comunión, conferencia nas XIV Xornadas de Teoloxía, ITC, 4 de set. de 2013.
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Non podemos esquecer tampouco que toda crise é oportunidade para medrar. Neste caso para purificar a fe, desprendéndoa de
ídolos e falsas imaxes de Deus. Tamén para retomar o Evanxeo na
súa radicalidade, porque se algo caracteriza á mocidade de todos
os tempos é o seu aprecio polo verdadeiro, polo que poida espertar
o seu entusiasmo. O problema é que temos un clero demasiado
envellecido, que xa carece da vitalidade precisa para entusiasmar
aos máis novos. Aquí xorde con forza o necesario protagonismo
que debe asumir o laicado49.
Ademais, os estudos sociolóxicos reflicten tamén que a nosa é
unha mocidade que busca. Pode estar desorientada, pode buscar
no ruído e na dispersión, pero precisa algo que lle dea sentido.
Entre todos teremos que atopar as vías para achegármonos a eles.
Non sei cales son eses vieiros. O único que sei é que o achegamento será imposible con colariño e sotana.
Estou convencido de que entre as propostas que lle podemos
presentar á nosa mocidade a primeira tería que ser “o ensino do
concilio Vaticano II como un instrumento vital para a transmisión
da fe no contexto da nova evanxelización”50. Precisaremos elaborar
un “modelo catequético existencial, que teña as raíces na experiencia, que se alimente da Palabra de Deus e busque na pedagoxía as
liñas mestras da súa metodoloxía”51.

4.- Elementos que dificultan a transmisión da fe
A primeira dificultade está no mesmo receptor da mensaxe do
Evanxeo. En efecto, para que haxa fe cómpre que o catecúmeno
pronuncie o fiat mariano dende a súa máis absoluta liberdade. Para
que haxa fe é imprescindible querer crer, porque “a fe só medra e
49 Hai unha abundante literatura sobre o laicado. Recomendo Juan Antonio Estrada, La
identidad de los laicos, Paulinas, Madrid 1990. Tamén Raúl Berzosa, Ser laico en la Iglesia
y en el mundo, Desclée, 2000.
50

Sínodo dos bispos sobre a nova evanxelización, proposta nº 12.

51 F. Javier Vitoria Cormenzana, “Dilatar el umbral de la fe”, Iglesia viva, nº 231, xullo-set
2007, p. 36.
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fortalécese crendo”52. De aí que a fe sexa unha experiencia moi
persoal. Dende ese si inicial a persoa terá que realizar a experiencia, non a intelectualización, dun encontro persoal con Xesús. Durante séculos, a catequese converteu a fe na aprendizaxe dunha
serie de verdades recompiladas nun catecismo. Cómpre mudar esa
nefasta pedagoxía. A Deus podemos chegar tamén pola razón, pero
non é unha entelequia, non é un argumento racional. Tampouco
consiste a fe en asumir un catálogo ético nin en repetir unha serie
de ritos relixiosos. Deus é unha persoa (unha trindade) que quere
relacionarse coa súa criatura. Deus fala sempre. El foi quen rachou o silencio (revelación). Non hai fe sen relación persoal con
Deus. Unha relación adulta, madura, que ten que pasar pola purificación dos ídolos nos que convertemos ao Pai53.
Como transmitirlle aos demais unha realidade tan sumamente
vivencial, tan íntima? Gómez Serrano propón “iniciar o traballo
evanxelizador dende a provocación da pregunta”54. Fundamenta tal
metodoloxía na constatación de que na nosa Igrexa hai unha notable inflación de palabras. Creo que está no certo. A Igrexa creou un
corpus doutrinal tan denso, quixo definir tanto, necesitou clarexar
tantos dogmas para contrarrestar as herexías, que soterrou a fe en
Xesús nun océano de palabras. Necesarias case sempre, pero que se
volveron insignificantes para a cultura posmoderna. Pensamos tanto
en Deus que por veces esquecemos vivilo. Os cristiáns deberiamos
anunciar a Deus, transmitir a fe nel, porque previamente experimentamos a súa liberación, o seu amor sen condicións. Amamos porque
antes nos amou El. Anunciamos o seu Reino porque nos mudou a
vida e cremos que vivir a utopía do Reino paga a pena porque lle
achega á existencia un sentido radical, novidoso e apaixonante.
O cardeal Joseph Ratzinger, consciente do cansazo que predomina en Europa, propuxo que a transmisión da fe se realice nun
52

Bieito XVI, Porta fidei nº 7.

53 Neste sentido resulta clarificador José María Mardones, Matar a nuestros dioses. Un
Dios para un creyente adulto, PPC, Madrid 2009.
54 Pedro José Gómez Serrano, “Transmisión de la fe”, en Nuevo diccionario de pastoral,
S. Pablo, Madrid 2002, p. 1513.
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ton distinto ao empregado ata agora. Ratzinger incide na necesidade de que os pastores vivan con intensidade o Evanxeo e tamén o
mundo do noso tempo55.
A transmisión da fe preocupa á Igrexa dende os seus comezos,
porque sempre será necesario traducir a mensaxe do Evanxeo,
froito dunha cultura e dun tempo concretos, aos moldes culturais e lingüísticos de cada sociedade e cada época. Cada momento
histórico viviu a súa propia e intransferible nova evanxelización.
Cada época precisou métodos novos56, axeitados aos receptores.
E sempre foi preciso facelo con grandes doses de entusiasmo e de
creatividade. Acaso Paulo non tivo que recorrer ao monumento do
deus descoñecido para falarlle aos atenienses? Non tivo que limar
a dura linguaxe xudía e suavizar a súa praxe rigorista, por exemplo
nun tema tan esencial para a Igrexa de Xerusalén como a circuncisión? A primeira Igrexa busca solucións concretas para cada tempo
e cada lugar. A perda dese dinamismo, o cansazo que recoñecía
Ratzinger, é o que nos abocou á situación actual.
Como chegamos a esta situación? Non é este o lugar para facer
unha análise pormenorizada das causas que dende a Ilustración
acabaron por mudar de xeito esencial as sociedades occidentais57.
Pero a grandes trazos podemos dicir que a posmodernidade supón
a perda do sentido da historia e da utopía. Algo que dana no seu
cerne ao cristianismo. Nunha entrevista televisiva, o papa Bieito
XVI resumía así esta situación: “crer volveuse máis difícil porque
o mundo no que nos atopamos está feito completamente por nós
mesmos e Deus xa non aparece directamente… os homes cons55 Joseph Ratzinger, La sal de la tierra. Quién es y como piensa Benedicto XVI. Una conversación con Peter Seewald, Madrid 2005, p. 284, no saúdo pronunciado polo arcebispo
Xulián Barrio na apertura das VI Xornadas de Teoloxía do ITC, 5 de setembro de 2005.
56 Xoán Paulo II definiu a “nova evanxelización” no Discurso á XIX Asemblea do CELAM,
Porto Príncipe (Haití) 9 de marzo de 1983, nº 3. Nesa ocasión o Papa falaba “non de reevanxelización, pero si dunha evanxelización nova. Nova no seu ardor, nos seus métodos, na
súa expresión”. Non é isto o que sempre fixo a Igrexa?
57 Os autores de referencia son Jean-Françoise Lyotard, La condición posmoderna, 1987;
Gianni Vattimo, El pensamiento débil, 1990 e El fin de la modernidad, 1994; Jean Baudrillard, Los orígenes de la posmodernidad, 2000.
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truíron o seu propio mundo, e atopalo a El neste mundo volveuse
algo moi difícil”58.
A posmodernidade desemboca no nihilismo, absolutamente incompatible coa fe. Supón a verdadeira morte de Deus e, coherentemente, tamén “a liquidación do humanismo”59. Este é o gran
reto da posmodernidade. Porque, como xa dixera Chesterton e
logo repetiu Baudrillard, “en ausencia de Deus, todo pode devir e
metamorfosearse libremente”60.

5.- Conclusión
A Igrexa arrastra unha seria crise dende a Ilustración. Aos retos intelectuais que nos formulou a Modernidade respondemos
co peche de fiestras e portas e sacralizamos a institución. As estruturas volvéronse ineficaces para dialogar co mundo. Ofrecemos condena e a Modernidade devolveunos crítica e negación de
Deus. A posmodernidade xa non nos devolve nada. Simplemente
ignóranos. Non lle interesa nada do que lle poidamos dicir. Por
primeira vez na historia a mensaxe da Igrexa non ten interlocutor.
O ateo moderno aceptaba o debate, pero ao posmoderno o tema
Deus resúltalle indiferente. Cómpre polo tanto, atopar palabras e
metodoloxías tan verdadeiras, tan interpelantes, que sexan quen
de rachar esa coiraza de indiferenza. Porque parece evidente que
non podemos caer de novo na tentación do illamento. Dicíano os
bispos franceses: “A nosa Igrexa non é unha seita. Non formamos
un gueto. Rexeitamos toda tentación de repregamento eclesial61”.
Dicimos que a Igrexa é a comunidade dos crentes, pero os cristiáns non pasamos indemnes polo andazo do individualismo propio
58 Segundo Pérez López, “La fe en diálogo con las diversas manifestaciones culturales”,
en Creí, por eso hablé: retos para la transmisión de la fe. VII Xornadas de Teología, Santiago
2007, p. 17. Neste artigo o autor fai un resumo das características da modernidade e a
posmodernidade, pp. 30-48.
59 J.M. Mardones, Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento. Santander,
Sal Terrae 1988 p. 82.
60

Jean Baudrillard, El intercambio imposible, Cátedra, Madrid 2000, p. 34.

61

Conferencia Episcopal Francesa, Proposer la foi dans la société actuelle, 1996, 2.6.
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da modernidade. Diante temos o reto de recuperar a comunidade
tal e como a entenden as Escrituras (Hch 4, 32-35). Unha marabillosa utopía que paga a pena intentar. Porque é na recuperación
do espírito comunitario e da unidade onde nos xogamos o cerne da
eclesioloxía. Así o entende o papa Francisco na súa primeira encíclica: “A existencia crente convértese en existencia eclesial… A fe
ten unha configuración necesariamente eclesial, confésase dentro
do corpo de Cristo, como comuñón real dos crentes”62.
Creo firmemente que hoxe máis ca nunca cómpre imitar a homes de fe como Xoán XXIII, quen de deixar que o pobo de Deus
se expresase con liberdade porque tiña a súa confianza posta en
Deus. Parece claro que “non atoparemos unha resposta axeitada
mentres non emprendamos unha reforma radical das súas estruturas (da Igrexa) que lles devolva a consonancia co Evanxeo e a
sintonía coa sociedade que en boa parte perderon”63. É a dinámica
da Ecclesia semper reformanda que busca servir.
Cómpre retomar a radicalidade evanxélica e transmitir a súa
novidade revolucionaria e revolucionadora de xeito que volva ser
instrumento de conversión interior e alimento para que os cristiáns acometamos con ousadía contra as estruturas de inxustiza
que condenan aos preferidos de Deus. Só ofertando a radicalidade
orixinal do Evanxeo poderemos chegar aos nosos contemporáneos.
Esa radicalidade de vida será posible dende comunidades que persigan o ideal do libro dos Feitos.
Antonio Gutiérrez González
Xornalista

62 Lumen fidei nº 22.
63 Juan Martín Velasco, La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea, Sal Terrae,
Santander 2002, p. 11.
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Educar na fe. Un reto para as familias.
Entrevista
Marisa Vidal Collazo

Coñezo a Xaquín e Ana, a Rosa e Xabi case dende sempre, dende
que compartiamos grupos e vida cristiá na nosa xuventude. Pasaron os anos e aquela vida cristiá compartida foise estendendo aos
nosos fillos. O pasado 7 de setembro xuntámonos os cinco na casa
de Xaquín e Ana para falar das súas experiencias (moi parecidas ás
miñas) sobre a educación na fe que están a recibir os nosos fillos e
fillas fóra do fogar. Xaquín e Ana casaron hai 20 anos, viven nunha
parroquia rural do val do Salnés e teñen dous fillos e unha filla
de 14, 8 e 12 anos. Rosa e Xabi casaron hai 20 anos e residen en
Santiago de Compostela. Teñen un fillo de 15 e unha filla de 10
anos. Unha fermosa tarde, compartindo mesa e café, analizamos
as dificultades, oportunidades e alternativas que a igrexa ofrece na
formación da fe da xente nova.
Como vedes a educación na fe dos vosos fillos e fillas? Que
educación reciben e que carencias vedes?
Rosa: O problema é atopar. Na cidade hai que moverse e ás
veces temos o problema de que non hai o que queres na parroquia
que che corresponde territorialmente. Nós tivemos que ir a unha
parroquia da periferia da cidade, lonxe do noso rueiro, da nosa
veciñanza, para poder axeitar algo que se correspondía ao que nós
entendemos por transmisión da fe e compromiso encarnado na
realidade, e que o noso fillo e a nosa filla vivan máis coordinadamente a socialización na parroquia con respecto ao da casa.
Xaquín: Nós vivimos no rural e a nosa parroquia non responde á
nosa expectativa de educación da fe para os nosos fillos. E isto non
se debe tanto ao que ten como encomenda conducir a parroquia, o
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crego, coma á actitude xeral dunha grande maioría dos fregueses,
que están pendentes de que a misa remate canto antes, de que se
apliquen as oracións polos defuntos, de que se fagan os funerais
solicitados... Toda a parroquia acode masivamente aos actos de
ánimas, pero practicamente non se celebra a Pascua. Para nós hai
unha grave deformación da mensaxe cristiá e, de cara aos nosos
fillos, as parroquias rurais da comarca non lles fan doado ir tendo
unha sinxela vivencia da fe no Xesús do Evanxeo.
Que falta, que botades de menos?
Xaquín: O problema non sempre é o que falta, senón o que hai.
Pola experiencia que temos da catequese da parroquia, téndese a
reproducir o esquema de colexio e, aínda que hai algunha catequista que tenta crear un ambiente familiar, creo que esta metodoloxía
forza a educación na fe. Pois á fin de contas a catequese convértese
nunha obriga tanto para pais como para fillos, obriga da que se liberan en parte cando os nenos fan a primeira comuñón e, definitivamente, cando, na primeira adolescencia, se confirman. En vez dun
proceso inicial de maduración da fe, o percorrido da catequese de
pre e post-comuñón é visto como unha carreira de obstáculos, con
etapas que se van superando ata conseguir, dalgún xeito, “licenciarse” en sacramentos. Así perde todo o sentido que ten celebrar e madurar a fe. Cando estes rapaces se van facendo maiores, a fe deixa
de ser unha resposta de sentido para as súas vidas. A parroquia
rural, se segue nesta direción, está a fracasar. Aquí onde vivimos,
mesmo hai unha norma non escrita pola cal as nais dos rapaces
que fan a primeira comuñón, teñen que ser catequistas polo menos
un par de anos. En canto o fillo ou a filla fai a comuñón, remata o
compromiso e a nai tamén se libera da responsabilidade.
Ana: Tampouco hai unha opción libre. Un rapaz non pode dicir:
“Non me confirmo agora porque non o teño claro”; eles din: “Fixen dous anos de catequese, agora teñen que me confirmar, que
xa fixen os méritos necesarios”, e despois non volven máis pola
parroquia. Tamén se dá o caso de rapaces a quen os pais obrigan a
confirmarse, igual que os obrigan a ir á escola, e iso para nós non
ten sentido.
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Rosa: Ben, nós medramos, vibramos e formámonos no espírito
do Concilio Vaticano II, no que xa viña dado a inculturación da fe,
catecumenados de experiencia humana-cristiá real, grupos xuvenís
de acción, de pastoral, celebracións abertas, dinámicas, música na
nosa lingua, encontros de Poio (a canción “Xurdirá” resume ben
ese espírito), etc; ...asemella que agora notamos que houbo uns
anos de retroceso, de ir cara atrás.
Botamos de menos que os nosos fillo e filla vivan coma nós, rodeados dese alento e naturalidade para expresar a fe, as ganas de
participar en grupos de acción e reflexión desde o colexio, o barrio,
a universidade..., grupos de pastoral, ben vistos e ben traballados.
Agora o noso fillo adolescente, que dalgún xeito “mamou” aquel
sentir, ten máis preguntas e ás veces demanda mellores respostas,
que requiren máis nivel na formación e na coherencia vital. Tamén
ten claro que, da man de amigas e amigos que afondan coma el,
as opcións de fe e compromiso pódenas vivir noutros lugares, fóra
da parroquia. E por outra parte o seu contorno social cuestiónalles máis a súa fe, polo que precisan máis razóns para crer, xa que
os valores do Reino se están vivindo desde outras coordenadas. A
catequese ten que ser máis completa e máis “formativa e activa”.
Iso vai supor que ou a mensaxe e o xeito de vivila e expresala son
cribles ou, se non...
E a outros niveis que non sexa a estrita formación, que botades en falta nas parroquias?
Xaquín: Hai unha falta de experiencia de convivencia entre os
rapaces. Falamos do Reino de Deus, pensamos coa mirada posta nas utopías, e as comunidades teñen que ser testemuñas e un
sinxelo anticipo dese Reino de Deus. A convivencia en valores ten
que facer que os rapaces intúan que hai outra forma de relacionarse, un espírito de fraternidade, de solidariedade, de respecto…;
todo iso escasea nas parroquias. Na catequese os rapaces non atopan nin valores nin respostas, é coma unha reprodución do proceso educativo do colexio, pero a educación na fe é diferente á
formación académica. Precisa de coñecementos, si; pero a fe ten
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que construírse desde a vida dos rapaces, dando resposta ás súas
inquedanzas e, sobre todo, facéndoos vivir nos valores do Reino.
Na catequese propóñense nunhas unidades didácticas que non
xorden das preguntas nin das necesidades dos rapaces, e o sistema
tampouco deixa moito espazo para outras aprendizaxes máis vitais.
Xabi: Penso que todo é un reflexo da parroquia en si como comunidade. Se desde a parroquia se crean grupos de adultos cunha certa
vida arredor, iso fai xurdir tamén outros grupos vitais de catequese
extensiva que non soamente viven no contorno e tempo de pre-misa,
misa e post-misa. Pero fai falla alguén que xere ese movemento. Nós
vivímolo desde a itinerancia. Comezamos animando nunha pequena
parroquia rural nos arredores de Santiago e a partir de aí fixemos un
itinerario de busca. Véndoo todo desde a perspectiva que nos dá o
tempo vivido, fomos traballando na busca e colaborando na parroquia desde a formación, a animación da Celebración e o contaxio da
esperanza e ledicia, de como entendemos a vida e a vivencia da fe.
Rosa: A formación e a coherencia vital son unha esixencia que
fala por si soa (a relación de fraternidade, entre a veciñanza e co
mundo). Un exemplo é o da solidariedade e cooperación internacional: que poidamos vivir a espiritualidade ao lado da xente
pobre... Unha parroquia que non ten un compromiso de axuda, de
estar na realidade, que non se implica en opcións eclesiais como
Cáritas ou outras iniciativas de cooperación, tampouco lles vale
aos nosos fillos. Nós estamos na parroquia e tamén buscamos
complementos fóra dela. Compartindo tempos e vivencias con outras cinco familias doutras parroquias, estamos a facer reflexión e
tamén celebracións un pouco máis próximas, experiencias de oración cos nenos e nenas .
Xabi: E ese compartir fai que despois xermolen outras iniciativas nas parroquias. Ao moverse imos propoñendo e creando cousas novas. É unha cadea, un círculo de transmisión, lento pero
contaxioso...
Rosa: Pero este novo xeito calla pouco na xente porque, cando
empezan a ver a opción do compromiso e lles ofrecemos grupos
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alternativos de formación para a confirmación, por exemplo, hai
pouca acollida (…e moitas escusas: falta de tempo, esixencia excesiva de compromiso, etc.). Nós queremos atopar respostas para a
xente, pero ás veces non hai preguntas...
Xabi: A norma é que en xeral está todo demasiado arredor do
cura. Se o cura é “enrollado”, pois ben..., moita vida!; se é carca ...,
pois a parroquia non avanza. E eu pregunto se é ese labor só do cura.
Non temos nós tamén, como segrares, a invitación aberta de crear,
motivar e dinamizar grupos? Nós somos tamén parroquia e debemos
acoller o compromiso que no momento se nos ofrece, e mesmo se
non se nos ofrece. É un desafío e unha chamada á responsabilidade
que temos como persoas que comparten a fe no común.
Falades de formación, falades de compromiso, pero temos
tamén outro tema pendente, que é o tema da liturxia. Como
vedes a liturxia e celebracións nas vosas parroquias?
Ana: O litúrxico e celebrativo é moi importante porque é o primeiro que ves. Os nenos é o primeiro que ven. Na parroquia vemos
que as celebracións non están pensadas para nenos...
Xaquín: …e usan unha linguaxe teolóxica moi discutible, moi
negativa: desde o intercambio de favores con Deus ata o medo ou
o pietismo ultramontano... A xente é moi boa cando celebra a festa
da Virxe, pero ao saír da Igrexa comézase a falar e a criticar sen
compaixón, facendo dano moitas veces mesmo a persoas limpas
de corazón. E o tipo de liturxia promove esta separación entre o
momento da relixión e o da vida. As celebracións potencian moito
esa esquizofrenia fe-vida, cunha linguaxe que non ten nada que
ver nin co xeito de falar da xente nin coas súas luces e sombras nin
mesmo co seu idioma.
Ana: E a xente tampouco non busca outra cousa. Vaise á misa
porque se foi dende pequenos e a xente vai á misa coma quen vai
traballar, por costume, por obriga; pero as celebracións non lles
din moito da súa vida. Nós non somos de aquí, pero levamos vivindo nesta parroquia dez anos. Empezamos a ir á parroquia na que
vivimos, porque queriamos encarnarnos, estar coa xente de aquí,
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coñecer os veciños e compartir a fe con eles se fose posible. Facía
falla colaboración na catequese e fomos botar unha man e, pouco
a pouco, axudamos a organizar. Vivencias fraternas tivémolas. Pero
botabamos de menos que os nenos, polo menos os nosos, vivisen
as celebracións, que as celebracións lles gustasen. Era moi difícil.
De feito contactamos con outros grupos de fe fóra da parroquia
porque queriamos que os nosos fillos soubesen o que era a Semana
Santa. A raíz diso empezamos a ir á Pascua Familiar Franciscana.
Nela os nenos viron unhas celebracións que entendían, coas que
se entusiasmaron, pois eles preparaban, reflexionaban e vivían.
Xaquín: E sobre todo que na Pascua Familiar os nosos fillos atoparon outros rapaces coma eles, con pais parecidos a nós, e viron que
non eran uns frikies por celebrar a Pascua, que eran xente normal.
Cando os nosos fillos ían á parroquia onde vivimos (cómpre dicir que
agora estamos noutra), viviron eses dous mundos distintos, o da parroquia tradicional con todas as súas eivas, por un lado, e a vida real
no seu cole ou instituto polo outro, e xa empezaban a asimilarse a ese
grupo de xente que despreza todo o relixioso, todo o que soe a Igrexa,
e iso debíase a que “ese rollo” de igrexa non lles estaba dicindo nada.
Ao empezar noutros grupos e con outra xente, cambioulles a maneira
de ver as cousas e empezaron a dicir: “A min dáme igual o que digan,
eu sei o que é isto e sei o que me achega”. Agora os mellores amigos
que teñen, están nestes grupos de Igrexa e, ao comparalos cos seus
compañeiros de diario, danse conta de que hai moitas diferenzas. O
importante disto é que van tendo unha experiencia dos valores do
Reino: a solidariedade, o respecto, a alegría...; valores que están e
teñen que descubrir no día a día, tamén nos seus lugares cotiáns e
desde as súas miradas. Certamente houbo un cambio neles.
Ana: Hai unha gran diferenza entre como se vive e se celebra.
Nas parroquias do rural a xente fala galego nas casas, pero nas celebracións fala castelán. Houbo curas que introduciron o galego,
pero deixouse de utilizar. Nos intentámolo aquí e a xente mirábanos raro (e iso que contabamos co beneplácito do párroco e dalgún
colaborador). Era coma se non lles valese igual a misa que non
fose dita en castelán.
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Quizáis iso reforza tamén a esquizofrenia da que falaba Xaquín
Xaquín: Si. Hai algo diso. A Igrexa vese como outro mundo. Un
mundo que non ten nada que ver coa vida normal, e é unha grande equivocación, pois Deus está na nosa vida, envolvéndoa toda,
falando o que nós falamos, vivindo con nós o cotián, cousa que nas
celebracións non se experimenta.
Rosa: Para nós non foi doado, nun lugar coma Santiago, atopar
iniciativas participativas, en galego, porque, xa cando necesitas un
Deus encarnado nunha opción de vida, de xustiza, tamén ten que
encarnarse na fala e na cultura. Cando eramos novos, era diferente. Había moitas opcións de grupos, de convivencias, de Pascuas...,
e agora chegan os nosos fillos e hai menos que ofrecerlles. Así que
buscamos unha catequese animada, con música e vida interior, á
que lle siga unha celebración que se corresponda con iso, que lles
ensine que a oración é natural, ten que ver coa vida, é divertida
e é fonda. Pero iso non só lles pasa aos nenos. Tamén as persoas
adultas agradecen ter unha liturxia próxima, vivencial, animada
con música e polos diferentes grupos da parroquia.
Xabi: E logo tamén depende todo do itinerario persoal de cada
un. Todo o que vives na parroquia, quédache dentro e moldéate. Nós
confiamos en que esta semente quede, que xermole na vida cotiá,
que nos faga darnos conta dos nosos erros, que reforce as relacións
co noso contorno, que nos axude a ser un pouco mellores día a día...
Vedes que as cousas agora están peor que cando nós eramos
novos, adolescentes?
Rosa: Penso que si e dáme moita mágoa como nai. Nós sempre
estivemos en grupos de opción cristiá ou parroquias, e viviamos a
nosa fe con moita máis naturalidade. Agora eu vexo que habería
que complementar a experiencia parroquial con outros grupos ou
opcións, pero o meu medo é que quede todo aí, que logo na realidade de amigo, instituto, colexio, etc., todo isto quede como moi
excepcional. A realidade cotiá está moi á marxe da relixión, e os
nenos teñen que escoitar iso de “anda, eres un cristianito de esos”.
Vexo que é difícil: educas na casa, buscas iniciativas para os teus fiEncrucillada 184, setembro-outubro 2013
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llos, etc., pero o tema relixioso está moi pouco socializado. E é certo
que estamos nos tempos da perseveranza, das catacumbas, pero eu
pregunto ata onde lles vai ser resposta aos meus fillos esta opción.
Xaquín: A Igrexa pasa agora por un momento de auxe de movementos moi conservadores e non sei por onde sairán os nosos fillos,
pois é case o único que se lles ofrece. Houbo realidades parroquiais,
interparroquiais, e tamén nacidas de ordes relixiosas, que daban alternativas de fe liberadora, pero agora están en declive e mesmo en
extinción. Nós, de máis novos, vivimos a experiencia da Pascua Xoven, cun traballo interparroquial de pastoral xuvenil de postconfirmación e diocesano moi interesante. Tamén había outras experiencias similares ligadas a congregacións relixiosas. A Pascua Xoven de
Arousa tiña como valor engadido a súa espontaneidade, o estar orientada para a xente do lugar, e vivíase como algo natural. Tiña unha
riqueza enorme, pois os propios rapaces organizaban e conducían.
Había tamén outras alternativas noutros lugares de Galicia… Pero
eu vexo que cando os meus fillos se propoñan e queiran vivir unha fe
plenamente asumida (oxalá sexa así), van ter diante deles un deserto,
un enorme deserto, pois hai moitos proxectos de Igrexa que para nós
tiveron moito valor, que están en declive e mesmo en agonía.
Case parece que estamos no “calquera tempo pasado foi mellor”, no tempo da nostalxia, pero habería que dar un paso
máis. A vós que vos gustaría que houbese, como tería que ser
esa educación na fe do futuro. Que ten que cambiar?
Xaquín: Eu a primeira dificultade que vexo, é que as xeracións
dos rapaces de agora non se parecen en nada ás nosas, e iso vese non
só na Igrexa, senón nas asociacións, ONG’s, etc... En todos estes
ámbitos, na actualidade, hai un baleiro de xente moza. Nós involucrabámonos na acción social con 20 anos. Agora a xente máis nova
destes movementos sociais ten máis de corenta. Os rapaces de hoxe
teñen outras expectativas, outros códigos... O movemento 15 M é
unha forma de expresión da inquietude da mocidade actual, pero
creo que é un movemento “botella de champán”, todo explosión,
todo escuma e despois a botella queda baleira, non queda nada…
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Rosa: Eu, atrevéndome a soñar, vexo que os desafíos son diferentes. Agora importan menos o ritual e a forma, e máis, a acción
e o compromiso. Isto é bo, pero esixe moito traballo. Gustaríame
soñar que somos máis as que nos atrevemos a construír outras opcións de Igrexa, sumando esforzos. Ás veces apetece deixármonos
ir, durmir... Soño con que nos atrevamos un pouco máis, que nos
xuntemos os pais e nais inquedos e busquemos solucións. Somos
responsables do que ofrecemos, temos que mollarnos máis. Buscar parroquias que respondan ao que nós queremos, e implicarnos
nelas, movernos, non esperar a que todo funcione só... E tamén
soño con que haxa máis comunicación e máis formación teolóxica
nas parroquias, porque ás veces falas coa xente e resulta que non
coñece nada do que se está facendo na Igrexa. Para nós hai moitos
proxectos que axudan á formación, como Cáritas, Mans Unidas, a
Escola de Espiritualidade, Mulleres Cristiás Galegas, Redes Cristiás, Escolas de Nais e Pais... Tamén publicacións como Irimia,
Encrucillada, Ecclesia, Mundo Negro, etc, e outras opcións de grupos cristiáns en escolas que teñen este ideario.
Xabi: “Queremos unha igrexa viva, queremos unha igrexa xoven”,
(risas) como di a canción que escribiu Xaquín e que compartimos vitalmente hai tanto tempo... Creo que ten que ser unha mestura entre a vivencia de familia, que fose facendo círculos en comunidades
externas, e que houbese certo tipo de formación (promovida dende o
bispado, delegacións de catequese e vicarías) nas parroquias, desde
os laicos e para os laicos, cunha mínima formación teolóxica, organizada e seria. Hai xente boa que se ocupa do catecumenado, pero
que a igrexa xerárquica, os bispos, poñan o seu empeño en potenciar
unha formación de calidade dos laicos, adulta, aberta e plural, que
responda de verdade ao que demandan os máis novos, para que a
nosa Igrexa rexuveneza, non se anquilose, e que corra o aire...!!!!
Rosa: A min gustaríame que a opción pola pobreza e a opción
pola xustiza sexan o motor das parroquias.
Ana: Eu non soño moito, pero gustaríame que o que imos educando na fe os pais, o que vivimos, lles quedase de pouso aos nosos
fillos. Aínda que logo se afasten do ambiente relixioso, que lles
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quede un pouso e que dean con persoas que lles fagan ver a realidade de Deus. Eu vexo que os meus fillos aprenderon a analizar a
realidade doutro xeito, dende a solidariedade e a xustiza, e moitos
dos seus compañeiros de clase están moi lonxe de acadar eses parámetros de análise que eles teñen.
Rosa: Para min está sendo unha fonte de esperanza ver o novo
Papa que di iso de que “non hai que cheirar a sancristía, senón a
ovella”, que vai a Lampedusa compartindo coas persoas excluídas,
que muda o fasto das riquezas do luxo vaticano, que recoñece as
miserias, que pide axuda, que recoñece a humanidade e a pluralidade... Despois de todos os anos pasados, da sobrecarga de clericalismo, agora parece que hai aires de cambio, que se vai vendo outro
horizonte. E tamén, en todo isto dunha nova igrexa, as mulleres
temos moito que dicir, ou polo menos algunha queremos telo. Aí
vai haber un cambio, e confío que estas voces e presenzas transformen máis e máis a realidade... A parroquia, a educación cristiá
dos fillos, foi sempre cousa das mulleres, que somos as primeiras
transmisoras da fe dos fillos e fillas, e isto desde a Igrexa ten que ter
máis eco, animándose a aproveitar esta realidade e esta presenza.
Xaquín: A educación na fe ten que basearse nos valores do Reino. Se conseguimos que os rapaces sexan conscientes de que hai
uns valores distintos e que hai un Deus que está detrás de todo,
eles buscarán pola súa conta. Eu sinto que agora non hai moitas
alternativas na igrexa, pero vendo os cambios no Vaticano entendo
que esas alternativas han xurdir. Non é casualidade ter un papa
coma o que temos. Botábase en falta un cambio de temón, facer
crible que Deus é amor. Penso que, aínda que os rapaces hoxe non
se interesen por nada, tamén a historia vai poñendo os seus signos
dos tempos diante de nós e as cousas vanse decantando por si
mesmas. Eu nese sentido non me preocuparía. O que si temos que
facer é dar unha resposta clara a esas preguntas que aparecen nos
rapaces, e eles teñen que ser quen de vivir o Reino.
Marisa Vidal Collazo
Asoc. Encrucillada
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Compromiso total.
Igrexa Anglicana da Coruña
Rvdo. Heller González P.

Unha frase que ben pode resumir a miña experiencia como servidor da Igrexa Anglicana na Coruña sería “compromiso total”. Se
optase por vivir a miña consagración nunha Igrexa xa establecida na
cidade probablemente non me tería que preocupar senón das funcións propias ministeriais: Celebración dos diferentes oficios, predicación, bautismos, enlaces matrimoniais, funerais, e todo o demais. Non obstante, ao apostar por unha Igrexa que non existía nin
se coñecía na Coruña, tiña que descubrir os que formarían parte
dela, como involucralos, e como dar a coñecer a comunidade. Nos
inicios non se dispoñía dun lugar para as reunións, tiña a misión de
atopalo. Non coñecía o meu método pastoral, tiña que articulalo.
Sentíame totalmente dependente de Deus en cada paso desta peregrinación e era consciente da necesidade de repoñer o declive e a
morte de Igrexas xa existentes mostrando como modelo catalizador
unha comunidade sinxela e reproducible, onde a renovación eclesial fose posible deixando atrás períodos de estancamento.
Atopaba prioridades que cambiar, dado o secularismo abafante
e os moitos templos que contemplaba como grandes edificios sen
vida. Sentíame responsable de abrirme a novas persoas, a novas
ideas, para levar adiante unha nova visión que dende o comezo
me axudo a crecer na miña relación persoal con Xesús máis que
calquera outra realidade coa que estivera vinculado. Partindo de
cousas pequenas, puiden chegar a contemplar progresivamente
grandes resultados. Experimentei en primeira persoa como Deus
pode usar homes e mulleres comúns, sinxelos, e con medios ordinarios para facer cousas extraordinarias. Repasando a historia
bíblica atopei o episodio de Rahab, unha rameira común que Deus
usou para coidar dos espías de Israel cando entraron en Xericó,
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terra de Canaán. Como usou tamén a un pequeno, David, para enfrontar e dar morte a un xigante, Goliat, e ao seu temible exército,
con apenas unhas cantas pedras e o seu tirafonda.
O vivir en Europa occidental, onde a Igrexa foi diminuíndo nos
últimos anos, para moita xente pode ser sinónimo de que a Igrexa
está a morrer.
Houbo unha época na que occidente enviaba misioneiros e predicadores a outras partes do mundo, non obstante chegan hoxe a
occidente misioneiros de tódalas partes.
A Igrexa a nivel global está experimentando un crecemento máis
rápido que nunca, mesmo en máis de 70 países onde millóns de
cristiáns son perseguidos, acosados, maltratados, torturados, ou
mesmo executados pola súa fe.
A historia da Igrexa en Europa podería entenderse mellor como
ondas sucesivas de renovación eclesial seguidas por períodos de
inactividade. Deuse en moitos casos a resistencia por parte de
Igrexas xa existentes a novos movementos relixiosos polo temor a
perder membros.
É tempo de que como Igrexa cambiemos as nosas prioridades,
pensemos en Igrexas sinxelas, sas e reproducibles.
Un modelo que como pastor considero de inmensa axuda para o
crecemento comunitario é a apertura a plantar ou permitir redes de
igrexas nas casas, baseadas en células (grupos pequenos). A tendencia natural destes é crecer de xeito asombroso, e propagarse a diario
con axuda de novos crentes, sen depender de grandes presupostos
ou enormes edificios, soamente por medio do ensino do evanxeo.
Comprender os principios de liderado nos pequenos grupos é
vital para identificar e adestrar líderes que poidan capacitar á súa
vez a outros. Deste modo é posible abrir novos campos de misión e
establecer comunidades que crezan e dean froito.
A Igrexa do Novo Testamento creceu e botou raíces polo testemuño de persoa a persoa, que compartían a súa vivencia de fe en
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Xesús e non a podían calar. Temos como exemplos a Pedro e Xoán,
que arriscándose a severos castigos e mesmo á morte, predicaron
aos seus captores, dicíndolles: “non podemos deixar de anunciar
o que temos visto e oído” (Feit 4, 20). A Igrexa crecía e o Señor
engadía cada día os que habían de ser salvos.
Moitas veces confundímonos e pensamos que son os nosos métodos, programas, equipamento, mercadotecnia e ata o edificio
que empregamos os que farán crecer a Igrexa e esquecemos que é
Deus o que dá o crecemento, o que transforma vidas e o que fai de
pecadores perdidos pobo redimido de Deus.
A experiencia de establecer unha Igrexa é un traballo arduo,
necesítase ser fiel á chamada recibida e estar disposto cada día a
seguir aprendendo. Hai alegrías, pero tamén feridas como parte de
ter que pagar un alto prezo.
As maneiras de comezar unha Igrexa poden variar moito, dende
establecementos ben financiados, ata establecementos de plantadores con máis fe e confianza na Providencia que diñeiro, seguindo unha chamada e un soño.
Sen un liderado fresco e un renovado esforzo na evanxelización
a tendencia natural é o desánimo, o desleixo, e eventualmente a
morte.
O centro da Igrexa non debe estar nunca nun edificio, senón
sempre nas persoas, aínda que atopemos persoas pouco receptivas,
e ata resistentes.
É doado ás veces sentirse frustrado ou fracasado: a falta de resposta e compromiso por parte da xente desanima moito. Só algúns
poucos poden comprender a dor emocional que vén da falta de
crecemento, sentir que non se chega a máis xente, ou que a xente
non responde.
O pastorear unha Igrexa esixe verdadeiramente tanto, que os
que se dedican a iso, teñen que ser chamados por Deus. Cando temos realmente a chamada, somos un imán capaz de atraer moitas
persoas, e ata a crentes contrariados, en conflito coas súas Igrexas.
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Aínda que tribulacións non falten, atoparemos marabillosas oportunidades para crecer e estendernos.
Unha boa noticia é que Deus pode facer abundar mananciais
de auga fresca en lugares secos e áridos. O mesmo Señor creador
do deserto é o creador do oasis. É o Deus do imposible, e deléitase
en facer cousas para sorprendernos. Non importa o tan desértica
e seca que pareza a nosa situación, El prové da auga viva para que
nunca máis teñamos sede.
En Mt 18 a palabra para definir a Igrexa é a palabra grega Ekklesia. No seu contexto atopamos a Xesús referíndose a unha asemblea
de crentes, nunca a unha asemblea impersoal ou anónima, cunha
responsabilidade mutua e observando unha orde. Unha asemblea
onde se coñecían uns a outros e se apoiaban entre si. Penso que
os líderes debemos coñecer ós nosos membros e os membros á súa
vez, deben poder relacionarse cos líderes das súas comunidades.
Logo da celebración dos diferentes oficios nas nosas parroquias
normalmente dispoñemos de polo menos un cuarto de hora para
compartir algún té con pastas ou café, o que facilita o intercambio
entre os asistentes e o coñecemento de todos.
Bríndase acollida ás novas persoas que chegan, facéndoas sentir
como parte nosa e non como estraños. Todos son benvidos aos
nosos servizos, e o lema que nos define é: “Ven tal como es, atopa
xunto a nós un verdadeiro fogar e familia espiritual”.
A estrutura da nosa Igrexa como parte da Comuñón Anglicana é
profundamente democrática. O Sínodo é o corpo legal, a máxima
autoridade da Igrexa, e nel están representado os laicos, o clero e
os bispos.
Cada parroquia esta representada por un clérigo e un delegado
laico e é o Sínodo quen elixe a Comisión Permanente, é dicir, o
órgano que vai gobernar entre un Sínodo e outro. Non somos unha
Igrexa xerárquica, senón unha Igrexa gobernada por un Bispo en
Sínodo. O Sínodo sen Bispo non pode facer nada, e o Bispo sen o
Sínodo tampouco.
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Como Igrexa Anglicana en España sentímonos continuadores da
antiga Igrexa Española, que gozou de independencia ata o século
XI en que foi sometida á xerarquía e organización de Roma. A nosa
liturxia responde ás formas en que celebraban os crentes españois,
seguindo o rito hispánico, mozárabe ou visigótico.
A nosa misión como parte da Unha, Santa, Católica e Apostólica
Igrexa do Señor intenta dar resposta ás necesidades de todos os
que conformamos o corpo de Cristo con amoroso servizo, proclamando as boas novas do Reino de Deus, ensinando, bautizando e
formando novos crentes, procurando a transformación das estruturas sociais inxustas, e loitando por salvagardar a integridade da
creación e o sostemento e a renovación da vida na terra.
Atrás, grazas a Deus, quedou o tempo en que só existía unha congregación Anglicana ou Episcopal en Galicia. Hoxe son xa tres comunidades, unha en Pontevedra, outra en Vigo, e outra na Coruña.
Os laicos atopan, en cada unha das nosas congregacións establecidas, a posibilidade de poder tomar parte na vida activa da igrexa,
actuando como celebrantes en Oficios Litúrxicos, participando
como delegados nos Sínodos, na elección do Bispo e as Xuntas
Parroquiais. Na Comuñón Anglicana os laicos son os principais
ministros da Igrexa. O seu papel é esencial en todos os órganos
de goberno, na liturxia e na proclamación da Boa Noticia. Non se
concibe aos clérigos sen os laicos, nin aos laicos sen os clérigos.
Na liturxia, por exemplo, os laicos poden exercer todas as funcións
agás a presidencia da Eucaristía.
Anualmente a nivel nacional organízanse encontros de líderes
laicos, que se dan cita para compartir as realidades de cada comunidade, pasando tempo de fraternidade xuntos.
Nas nosas Igrexas o papel da muller é moi respectado e valorado. As mulleres teñen acceso ao liderado e á orde sagrada do
mesmo modo que os homes. O testemuño das escrituras ensínannos que para Deus non hai homes ou mulleres, senón soamente
seres humanos, creados a imaxe e semellanza de Deus. Homes e
mulleres dedicados ao Ministerio achegan os seus dons e talentos
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recibidos cada un segundo as súas capacidades. Hai presbíteros e
diáconos, homes e mulleres excelentes, e presbíteros e diáconos,
homes e mulleres, non tan bos. Xuntos contribuímos a que a plenitude da nosa humanidade estea presente ao servizo do Señor
na Igrexa.
A maioría das igrexas que compoñen a Comuñón Anglicana autorizaron o acceso da muller ao episcopado. A Igrexa de Inglaterra
aínda non. Posiblemente, nos próximos dous anos o Sínodo Xeral
da Igrexa de Inglaterra volverá tratar o tema, pois por moi poucos
votos non se conseguiu a maioría necesaria de dous terzos na Cámara de Laicos. Na nosa Igrexa (IERE) o acceso da muller a todos
os ministerios, incluído o episcopal, aprobouse no Sínodo de 1991.
Entre nós o celibato non é obrigatorio, é opcional e a maioría
dos clérigos están casados.
Financiámonos principalmente coas achegas dos fieis, non recibimos ningunha axuda do Estado. Aínda en Inglaterra onde a
Igrexa é a Igrexa do Estado tampouco se recibe ningunha axuda
para financiar o culto ou os proxectos e edificios da Igrexa; son os
propios fieis tamén alí os que manteñen a súa Igrexa.
Seguindo as ensinanzas de Cristo e a práctica da igrexa primitiva, os nosos sacramentos son o bautismo e a eucaristía, como medios indispensables, externos e sensibles (instituídos por Cristo),
como medios da Graza de Deus, que é interna e espiritual.
Existen outros ritos sacramentais, que comunican a Graza de
Deus, que son: confirmación, matrimonio, ordenación, unción dos
enfermos e reconciliación, que, instituídos pola Igrexa coa autoridade de Cristo, engádense aos dous primeiros.
Temos unha forte vocación ecuménica, comprometida coa unidade da Igrexa. Cremos que a unidade debe estar baseada en catro
puntos que chamamos o cuadrilátero de Lambeth, estes son:
As Sagradas Escrituras: compostas polo Antigo e Novo Testamento. Conteñen todo o necesario para a salvación, e son a regra
e autoridade máxima nos asuntos da fe.
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Os credos: o Credo dos Apóstolos, como símbolo bautismal, e
o Credo Niceno. Declaran dunha forma completa e suficiente o
fundamento da fe cristiá.
Os sacramentos: dous son os Sacramentos ordenados por Cristo, e dos que El mesmo participou: O Bautismo e a Santa Comuñón, que debe ser administrada seguindo as palabras coas que El a
instituíu, e usando os mesmos elementos por El ordenados.
O episcopado histórico: adaptado ás necesidades propias de cada
nación, e das persoas que o Señor chamou á Unidade da Igrexa.
A fonte principal da nosa autoridade está nas Sagradas Escrituras; a Igrexa mantén que non se pode obrigar a ninguén a crer un
dogma que non se poida probar por elas.
Nos nosos templos non temos confesionarios, a reconciliación
dos fieis prodúcese primeiramente durante o culto público, cando os
fieis son invitados a facer un exame de conciencia, momentos antes
de recitar xuntos a confesión xeral; despois o Presbítero pronuncia a
absolución seguida doutra absolución que pronuncian os fieis para
recordar ao ministro que tamén el é obxecto da graza de Deus.
O xeito de tratar o divorcio relixiosamente na nosa Igrexa responde sempre á misericordia de Deus. Xesucristo falou do divorcio
no Evanxeo: dixo que se trataba dun mal que se producía pola
dureza do corazón do home. Todo divorcio implica certo grao de
fracaso, pero aqueles que fracasan nalgún aspecto da súa vida,
deben ser tratados con amor e misericordia. Polo tanto, admitimos
en todas as nosas igrexas que os fieis divorciados poden achegarse
á Santa Comuñón.
O futuro da nosa Igrexa en España está nas mans de Deus. A alegría que como crentes experimentamos e o noso sentido de pertenza
ao corpo de Cristo que é a Igrexa, é o que nos move a seguir apostando pola evanxelización e a transformación da sociedade española.
Rvdo. Heller González P.
Igrexa Anglicana da Coruña
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Pedro Casaldáliga, utopía encarnada,
fala das Comunidades Eclesiais de Base
Avelino Seco Muñoz

Hai persoas que atraen dende a distancia porque son fulgores
de esperanza nun mundo mercantilizado e nunha Igrexa que intenta saír do inverno. Unha desas persoas é Pedro Casaldáliga,
profeta envolvido en poesía, ollos penetrantes e corazón grande
que exterioriza nuns brazos longos e unhas mans expresivas que
parecen escapar do seu corpo miúdo. O irmán párkinson manteno en arresto domiciliario, pero as numerosas visitas e os correos
abundantes, sempre contestados, manteñen o seu corazón cheo de
nomes e vida.
Ao seu encontro saímos dende Santander o 9 de maio de 2013
Ernesto Bustio, cura camiñante de múltiples camiños e acolledor
de peregrinos, e eu. En Madrid uniriámonos a José Centeno, un
cura casado, que non cansado de percorrer e abrir sucos con sementes de compromiso social e eclesial. Tamén nos esperaba no
aeroporto, para facer a viaxe, Maximino Cerezo (Mino), claretiano
como Casaldáliga e amigo seu dende os anos mozos. O Concilio
Vaticano II impulsounos cara a América Latina como misioneiros
claretianos; un axiña chegaría a ser bispo no Mato Grosso de Brasil, na prelatura de Sâo Félix, e o outro fará un gran labor de concienciación como pintor (coñécese como “o pintor da liberación”)
enchendo de murais diversas catedrais e Igrexas de Brasil, Nicaragua, Bolivia e outros países suramericanos. Casaldáliga, impregnado dun Xesús Salvador que ilumina a súa pastoral liberadora, e
Cerdeira, plasmando en bela pintura camiños de liberación.
O venres 12, ás sete da mañá, saímos dende Brasilia cara a Sâo
Félix nunha avioneta de hélice de 10 prazas; eramos oito viaxeiros. Despois de facer escala en tres pequenos aeroportos perdidos entre montañas, chegamos a Sâo Félix xunto ao río Araguaia.
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Espérannos Paulinho, responsable da pequena comunidade que
vive con Pedro, e Xosé María Concepción, acompañante fiel, secretario, enfermeiro e amigo que dedica seis meses ao ano a ser
báculo de Pedro na súa vellez.
Dende alí dirixímonos á casa onde vive Pedro coa pequena comunidade de agustinos: Paulinho, José Luis, agustino de Bolivia, e
Joan, estudante de teoloxía que está a facer un alto no camiño, un
tempo de pastoral e coidado de Casaldáliga. Fóndese nun abrazo
tenro e acolledor con cada un de nós. Móstrase co encanto do
ancián cheo de bondade que goza cos seus, e é que somos moitos
aos que nos considera e nos consideramos seus. Nin sequera o
párkinson arrebatou a forza dos seus brazos.
Encontro especialmente emotivo foi o de Pedro e Mino, dous
grandes amigos que, pola súa idade, non esperaban poder gozar
deste novo abrazo. Abrazo do pintor coa inocencia do neno e do
bispo coa esperanza non gastada, do pintor da liberación e do pastor que defende, con perigo da súa vida, as ovellas inexpertas de
lobos famentos de terras. No abrazo un inclínase sobre o outro
que o acolle. Mino Cerdeira, alto, cos seus 80 anos ben levados,
fóndese nun abrazo con Pedro Casaldáliga, miúdo, aparentemente
fráxil, pero cunha forza que arrastra e envolve.
O exército da ditadura militar de Brasil durante a represión á
que someteu á Prelatura de Sâo Félix de Araguaia, tivo a Pedro,
cando xa era bispo, confinado na súa casa e apresou e torturou
a varios axentes de pastoral. “Pauíño eléctrico” era o alcume e a
clave que usaban nas accións militares cando se referían a Pedro.
Feble pero combativo, fraco pero luminoso, pau que se transforma en bastón de apoio para os caídos que buscan levantarse e en
látego para os terratenentes despoxadores da dignidade e a terra
dos pobres.
Abrazo do pau eléctrico, que busca destronar aos poderosos e
ser luz esperanzada para os humildes, co home pincel, pintor da
utopía en forma de aramados suprimidos ou indíxenas cargados
coa cruz tras o ronsel do resucitado vencedor da morte.
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A casa dunha soa planta onde vive Pedro prolóngase nunha acolledora zona aberta, protexida por un sinxelo alpendre que a habilita para ser espazo comunitario: comedor, lugar de faladoiro,
lectura e repouso; preside este lugar unha pequena capela, deseñada por Mino Cerdeira, que remata e faise visible en toda a casa.
Estamos continuamente, di Pedro, na presenza de Deus.
Cales son as mediacións coas que se atopou Casaldáliga para
poñer rostro a Deus? Nas paredes da pequena e aberta ábsida atopamos un pequeno cofre con dúas reliquias: un anaco da camisa
ensanguentada de Monseñor Romero e un minúsculo óso do cranio de Ignacio Ellacuría, dous dos incontables mártires de América. Para min, dinos, ademais de seren reliquias de dous amigos,
son moi significativas, pois matándoos querían rematar co cerebro
e o corazón dunha América Latina en busca de liberación.
Hai, tamén, nas paredes que cercan a capela, un mapa en madeira de África cunha bóla no centro e unha inscrición: CRUCIFICADA. Pedro sempre se sentiu atraído por este continente esquilmado. Querería rematar os meus días en África, dixo despois
de xubilarse de bispo, pero bastantes problemas teñen xa para que
enriba os cargue cun vello e enfermo máis.
No centro unha acolledora mesa ao redor da cal están doce rústicos tallos onde sentamos ou sentan os que acoden a acompañar a
comunidade en oración de primeira hora de mañá. Na base da mesa
do altar está o logo do ecumenismo, unha das grandes causas de Pedro. En fronte da mesa, e un pouco elevado, preside todo o espazo un
sagrario co pan de vida, alimento compartido para o camiño. Pedro é
un home orante e comeza o día cunha oración comunitaria onde os
salmos, o evanxeo do día, a lectura dos mártires que recolle a Axenda
Latinoamericana, os acontecementos que se viven no momento e
os anhelos e camiños de salvación que se perciben en América e no
mundo enteiro forman unha perfecta unidade. Un ollo na Biblia e o
outro na realidade da vida fan posible unha oración encarnada.
Ademais de convivir e falar con Pedro, interesábanos coñecer
algunhas persoas que podían axudarnos a internarnos en toda a
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armazón interior que se foi tecendo ao longo da súa vida ata facer
del o que agora é. Arredor del fóronse xuntando moitas persoas
que, a raíz do Vaticano II, buscaron unha Igrexa pobre e comprometida coa causa dos pobres fronte a unha Igrexa que se resistía a
cambiar. Tivo a grande sorte, non casual, de poder camiñar xunto a
un gran número de persoas en busca dun estilo de vida liberadora,
portadores da esperanza dun Xesús crucificado, pero resucitado.
Con algunhas desas grandes persoas, compañeiras de Pedro nos
primeiros pasos como bispo de Sâo Félix, tivemos a sorte de atoparnos, outras xa morreron e algunhas foron asasinadas polo seu
compromiso de liberación. Tivemos ocasión de coñecer a Veva e
Antônio Canuto e puidemos percibir a presenza viva da falecida tía
Irene (a orixe da palabra tía débese a un sobriño que a visitou naqueles anos; ao pobo gustoulle e dende moi axiña utilizaron o “tía
Irene”). Eles, xunto a outros moitos, axudáronnos a comprender
o itinerario interior deste vello profeta e poeta, aínda non mártir.
A tía Irene formou comunidade con Pedro dende os primeiros
anos. Chega a Sâo Félix no ano 1970, só dous anos máis tarde que
o cura chegado de España; a súa radicalidade e defensa dos máis
débiles, os indíxenas desposuídos violentamente das súas terras,
exerceu sobre ela unha forte atracción. Proviña dunha familia moi
rica e dun gran nivel cultural de Sâo Paulo; o seu pai músico recoñecido e a súa nai da alta aristocracia. Primeiro abandona o seu
alto status social e faise relixiosa de irmás de San Xosé e, despois,
abandona a seguridade do convento e vaise con Pedro ao Mato
Grosso, xunto ao río Araguaia. O traballo cultural e sanitario, a
promoción da muller e a organización popular a nivel eclesial e
social teñen moito que ver coa tía Irene. Vista a súa traxectoria
vénnos á mente o texto da carta aos Efesios, onde se nos fala de
Cristo renunciando á súa dignidade e abaixándose ata facerse dos
últimos; ela foino facendo ata a súa morte no ano 2008.
O centro comunitario, onde quedabamos a durmir e que alberga
o valioso arquivo da prelatura que ela iniciou, leva o seu nome. Os
terratenentes que, neses días, tiveran que devolver, sen máis dilación, as 165.000 hectáreas que arrebataran aos Xavante, puxeran
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unha pancarta xunto ao centro comunitario “Tía Irene” que, traducido textualmente, dicía: “Os produtores do Posto La Mata hoxe
sen terra, sen teito e sen dignidade repudian o goberno de Dilma
pola exclusión provocada na rexión”. Uns meses antes, en decembro do 2012, Casaldáliga tivo que permanecer oculto nun lugar
descoñecido polas ameazas de morte dos que rapinaron unhas terras que, grazas a unha loita de moitos anos, tiveron que devolver.
Agora séntense excluídos e privados de dignidade. O centro da “Tía
Irene” foi e segue sendo lugar de formación, de animación pastoral
e de impulso popular liberador.
Outra muller extraordinaria que admirou Pedro foi Veva (Geneviève Boyé), nacida en Francia, 89 anos, relixiosa das irmanciñas de
Xesús de Carlos de Foucauld. Despois de estar dous anos en Alxeria, trasládase a Brasil en 1952 e vive, con outras dúas irmanciñas,
nunha tribo dos Tapirapé no Mato Grosso. Unha delas, enfermeira,
faleceu recentemente; outra, sor Odile, é mestra. Veva, a única coa
que nos atopamos, é reflexo da encarnación feita presenza, presenza silenciosa e débil e nesa debilidade está a súa fortaleza. Non
ensina, aprende; non predica nin dá nada material, simplemente
ama e ese amor gratuíto é apoio e xera conciencia da súa dignidade
nas persoas afundidas nunhas tribos decadentes. Ela considéraos
iguais, irmáns, fillos queridos do Pai Deus e a Nai Terra.
Visitámola no seu poboado indio, onde vive integrada nunha das
chozas de barro con teitume de palmeira, unha choza sempre aberta. Custa moito imaxinar a muller francesa que foi na súa xuventude. O seu corpo quedou no esencial: uns brazos traballados coas
veas e os tendóns envolvidos nunha pel engurrada, unhas mans
grandes encalecidas e uns ollos vivos que enchen de luz unha cara
doce e engurrada. Fíxose india cos indios, viste coma eles, fala o
seu idioma e é unha máis da tribo. A súa choza non está baleira,
entran nenos; vén tomar un té, camiño da escola, Luiz, un mestre
colaborador asentado no poboado; repousa unha muller enferma
que busca sosego na choza das irmás. Nun recanto atopamos unha
pequena capela cunha cruz e unha fotografía de Carlos de Faucould; alí oramos xuntos. Nesta choza hai moita PRESENZA.
78
446

Encrucillada 184, setembro-outubro 2013

Pedro Casaldáliga, utopía encarnada, fala das Comunidades Eclesiais de Base

Nestes momentos Veva debátese entre seguir os desexos da súa
comunidade relixiosa, que quere acollela e coidala na súa vellez,
ou quedar coa súa familia dos tiparapés, que a coidarán cando o
necesite como ela o fixo na súa longa vida. Cando Pedro chegou
a esta zona, Veva xa levaba coa tribo india 16 anos. Parte dos
vimbios dos que está tecido Casaldáliga proveñen, sen dúbida,
desta muller e da profunda espiritualidade encarnada do fundador
Carlos de Faucould.
Outra das persoas próximas a Pedro e que puidemos coñecer
é Antônio Canuto, actual secretario da Comisión Pastoral da Terra, un claretiano que aos trinta anos, en 1970, era titor de 18
seminaristas que estudaban filosofía no seminario claretiano de
Sâo Paulo. A causa da orientación ideolóxica de profesores e superiores, non claramente conciliar, xorden serios problemas, e os
seminaristas son invitados a cambiar de actitude ou a marchar. O
Prefecto fai causa común e vanse todos. Casaldáliga púxose rapidamente en contacto con eles e ofreceulles a posibilidade de iren
traballar a Sâo Félix. Algúns, entre outros Canuto, incorpóranse
ao equipo do novo bispo e enriquecen o labor eclesial e social da
prelatura. Máis de corenta anos despois, aínda atopamos algúns
deles ligados ao grande proxecto liberador ao que se entregaron
na súa xuventude.
Con motivo da súa consagración como bispo pediulle a Canuto,
claretiano coma el, que recollese a máxima información posible
sobre os problemas que xeraba o latifundio na zona. En plena ditadura militar o réxime presentaba aos terratenentes como heroes
que estaban a desenvolver a Amazonía. Cuestionar esta imaxe positiva era duro. Casaldáliga, coa axuda dos informes recollidos por
Canuto, conseguiu redactar unha extensa pastoral de denuncia:
“Unha Igrexa da Amazonía en conflito co latifundio e a marxinación social”. Os dous mil exemplares que saíron secretamente de
dúas imprentas tiveron que ser distribuídos clandestinamente.
Hoxe Canuto e Casaldáliga seguen comprometidos cos sen terra. Con Canuto, agora casado e residente en Goiania, estivemos
unha noite nun curso de encontro e formación de líderes loitadoEncrucillada 184, setembro-outubro 2013
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res pola terra e descubrimos que Paulo Freire segue tendo actualidade na tarefa de facer medrar a conciencia crítica.
O bispo emérito Pedro Casaldáliga non é un faro illado, ten a
grandeza de potenciar unha rede, de crer na forza da comunidade.
Por iso quixemos facerlle unha entrevista sobre algo que é moi importante para el: As Comunidades Eclesiais de Base.

Entrevista a Pedro Casaldáliga
Reunímonos para a oración da mañá, o día anterior leváranos o
xenro da cociñeira para atoparnos con Veva no poboado dos Tapirapé, percorrendo máis de cen quilómetros por camiños interminables de terra e po. Viñamos cos ollos e o corazón cheos de imaxes:
Veva, as chozas do poboado, mandas de miles ou decenas de miles
(sabe Deus cantas!) vacas brancas de poderosos facendados e, tamén, a imaxe esperanzadoramente significativa de casas de facendados recentemente derruídas e aramados quitados nunha zona
de 165.000 hectáreas devoltas aos seus lexítimos propietarios, os
Xavante. Un dos salmos rezados, o 67, fainos tomar conciencia da
conexión entre os plans de Deus e o vivido o día anterior: “Deus
prepara casa aos desvalidos,/saca con ben aos cativos;/ só os rebeldes quedan na terra abrasada “.
Despois da oración, nos mesmos tallos, Mino, Ernesto, Xosé
María Concepción, Paulinho, Joao e eu quedamos, case unha
hora, oíndo a Pedro falar con paixón sobre as Comunidades Eclesiais de Base nunha entrevista informal.
Pedro senta, véseo con enerxía, fálanos da vitoria da resurrección mentres nos mostra o cofre coas reliquias que lle son tan queridas: “Temos unha reliquia de Ellacuría, un fragmento do cranio
onde se incrustou a bala; a ditadura militar dicía que os xesuítas
eran o cranio da revolución, así, ademais de matalos, querían quitarlles o cranio”. Pedro emociónase e continúa Mino Cerdeira: “Se
ides ao Santuario dos Mártires poderedes ver a camisa do asasinado P. Joâo Bosco”.
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Co son de fondo duns galos e o canto dos paxaros comezamos a
entrevista.
P.: Gustaríanos que nos falase das Comunidades Cristiás de
Base; que son e que papel teñen na renovación da Igrexa.
Casaldáliga: Arrancan da base, do pobo e son a base da Igrexa.
Nós dicimos en Brasil que se trata dun novo modo de ser Igrexa;
eu engadín: dun novo modo de toda a Igrexa ser. O bispo Leonardo
alarmouse un pouco. Pedro, díxome, iso é unha ilusión. Sería o
modo de ser a Igrexa: comunitario, fiel, unindo a fe á vida, coa Biblia nas mans do pobo, con capacidade de diálogo, tendo en conta
o ecumenismo; sempre dixemos que se dará se se dá o diálogo do
pobo coa cultura. Agora o desafío é a convivencia, a convivencia é
o desafío en todos os campos: na familia, na veciñanza, no traballo,
na comunidade eclesial, a convivencia é o gran desafío. Os indios
Minky din que “vivir é convivir”, esa convivencia supón que nos
situemos na Igrexa nunha actitude de igualdade; de igual a igual
coas outras Igrexas, coas outras relixións, coas outras espiritualidades, coa humanidade. Habemos partir desa visión macroecuménica, en vez de partir dunha actitude repregada sobre si mesma;
partir dunha visión aberta en comuñón con todos os outros movementos, espiritualidades e relixións. Habemos explicitar a nosa fe
non como impoñendo unha superioridade senón contribuíndo coa
concreta historia de Xesús de Nazaret.
P.: En España as comunidades de base non son maioritarias;
son grupos reducidos cunha conciencia especial, cunha conciencia crítica, utópica e transformadora; a parroquia é outra
cousa. Qué papel pode xogar, sería ideal que a parroquia, toda
ela fose comunidade?
Casaldáliga: Debería ser toda ela comunidade. Eu digo que non
se trata de discutir se son tantas ou cantas; trátase de que todo
sexa comunidade; gústame falar de comunitariedade, que todo
sexa comunitario dende o Papa, que todo sexa participativo, que,
dende a propia situación de cada un, todo sexa contribución ao
conxunto. As parroquias como parroquia non teñen futuro. Estes
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días a CNBB (Conferencia Episcopal de Brasil) está a discutir sobre “Comunidade de Comunidades, unha nova Parroquia”. Está
comprobado que a parroquia como tal transfórmase en burocracia
e non estimula a participación real; enténdese, por outra parte,
que sexa necesaria unha referencia xurídica, diriamos canónica.
Que sexan grupos pequenos forma parte da condición de semente,
fermento, sal. Eu creo que se superou xa a fase máis rabiosa de
relación entre comunidades e bispos; aprendemos bastante a convivir; aínda falta moito, pero xa hai menos episcopalitis aguda. Se o
bispo ou o cura non nos acepta, pois moi ben, non nos imos perder
por iso. A indignación ha de ser unha indignación esperanzada,
pola contra estamos a vomitar bile por todas as partes e non temos
nada de boa noticia. O cristianismo é algo máis, non se trata de
vivir a vida amargada, fiscalizada.
P.: Os chamados Novos Movementos na Igrexa chámanse
comunidades. Cal sería o fallo fundamental destes novos movementos no tema de ser comunidade? E outra cuestión máis:
Pódese ser comunidade cristiá non política?
Casaldáliga: A fe sen política non é fe cristiá. Polo que respecta
aos novos movementos eu vivín un detalle interesante en Honduras. Estabamos en Coresma, a cociñeira dos claretianos díxonos
que era neocatecumenal e engadiu: “Nós celebramos a Eucaristía,
vostedes celebran a misa”; se se negan a participar da vida da parroquia en certos momentos, en certas cousas, aí tamén deixarían
de ser Igrexa. Eu digo aos amigos e amigas que hai que participar
da misa do cura polo menos unha vez por mes; é a contribución
a anciáns e anciás que participan todas as semanas, levantarlles o
ánimo; negarse paréceme que é unha actitude anticristiá.
P.: Podería explicar un pouco máis porque non pode haber
fe sen política?
Casaldáliga: Non pode haber fe cristiá sen encarnación; encarnación é o misterio da entrada de Deus, de cheo, na nosa humanidade por medio de Xesús de Nazaret, e iso supón que asumamos
os desafíos de cada día. Todo é político, aínda que a política non
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o sexa todo. Xesús dixo que viñera para que todos tivesen vida, e
a tivesen en abundancia. Se non me preocupo da terra, da saúde,
da educación, das comunicacións, mesmo das vacacións para descansar, non me estou a preocupar da vida humana. A vida no outro
mundo é un asunto de Deus, que El resolverá moi ben, porque alí
haberá vida e vida en abundancia para todos. A nós tócanos mellorar a vida e universalizar a vida aquí, neste mundo. E se a Igrexa, o
Papa, os bispos, os sacerdotes, as monxas e todos aqueles que queren ser seguidores de Xesús non facemos política, non impulsamos
as consecuencias sociais, políticas e económicas que ten a fe, que
testemuño de amor damos?
P.: Ti antes distinguías entre comunitariedade e comunidade.
Casaldáliga: É unha actitude de participación, de corresponsabilidade, que o Papa sexa o bispo de Roma, que os bispos participen realmente da colexialidade que agora non existe, corresponsabilidade de todos e todas. Unha actitude comunitaria na propia
familia, no traballo; un párroco non debería decidir nada por si só
e un pai de familia tampouco.
P.: Actualmente todos os Consellos de tipo pastoral, polo
menos en España, son só consultivos. Hai laicos que se enfadan e din: “Eu para dar unha palabra e despois non entrar nas
decisións finais prefiro non entrar no alpendre”
Casaldáliga: E teñen toda a razón. Os Sínodos son un fracaso;
o propio cardeal Arns, que foi arcebispo de Sâo Paulo, e que participaba dos Sínodos, díxonos nunha asemblea dos bispos de Brasil
que o Sínodo é un fracaso por ser só consultivo; os bispos falan e
a continuación a Curia amáñao ao seu modo e aparece, despois
de dous ou tres anos, un documento asinado polo Papa que nin o
lemos. Non foi participativo e está fóra de hora e de lugar. Cando
se está a pedir estes días a reforma da Curia moitos insisten neste
aspecto: que os sínodos sexan de participación, de colexialidade,
de corresponsabilidade.
P.: O problema que temos, apunta Xosé Centeno, é que as
comunidades en España son todas de persoas maiores e non
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hai mocidade, entran poucos mozos, entón formulámonos: non
sabemos, non lles damos espazo?
Casaldáliga: Trátase de ser comprensivos con eles, hai que recoñecer que están a vivir un proceso persoal e de grupo que antes non
se imaxinaba. Toda a problemática sexual antes vivíase clandestinamente, agora coa porta aberta. A autoridade paterna discútese
hoxe; o pai e a nai, os formadores non poden sentirse decepcionados, han de estimular a crítica, a indignación, pero dando testemuño e actuando eles, tamén, en familia dun xeito participativo.
P.: Hai grupos de mozos, continúa Centeo, eu teño dous
fillos de 36 e 34 anos, que estiveron na JEC, participaron en
grupos reivindicativos da Universidade, en asociacións varias,
sempre foron moi participativos en grupos de solidariedade,
en movementos feministas, xunto con outros mozos alí en Valladolid, moitos deles sen traballo. Son un grupo moi interesante, pero dende o punto de vista do relixioso e da fe están
afastados, non practican pero están abertos, non teñen inconveniente en participar con comunidades de cristiáns ou Xustiza e Paz ou cos Círculos de Silencio; non obstante á Igrexa
vena como dúas Igrexas: a oficial, con todas as connotacións
negativas que ten en España, e, por outra parte, a xente cristiá
que está, estamos, a colaborar en todo, maiores e mozos; pero
formar unha comunidade cristiá con eles é máis complicado.
Casaldáliga: Que participen en todo o que sexa xustiza e paz.
Pódeselles pedir tamén un pouco de comprensión, porque ás veces
unha actitude radicalmente negativa case pode chegar a ser infantil. Non se trata de facer igrexas paralelas; pero trátase de poder
vivir a fe paralelamente con celebración, con xestos de solidariedade, con actitude de respecto.
P.: O que si é certo nos mozos que se formaron en grupos
cristiáns de base é que Xesús ségueos atraendo.
Casaldáliga: Hai que partir de aí, pero teñen que vivilo en comunidade. Hai que convencelos de que sen comunidade ningunha
actividade humana funciona. Non se trata de someterse á parro84
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quia. Pódese vivir paralelamente e de cando en vez dar unha contribución e un tempo á comunidade cristiá onde viven ou se senten
próximos. Que non dean excesiva importancia ao sacerdote, que
intenten vivir a súa fe comunitariamente entre iguais. A organización eclesial non debe ser un impedimento insalvable para vivir a
fe en Xesús comunitariamente.
P.: Eu si estou de acordo co que vostede di. É verdade que
en admirar a Xesús simplemente, se non se vive comunitariamente, hai un déficit moi forte. Pero, como superar a mala
imaxe que teñen da Igrexa?
Casaldáliga: Estase mellor hoxe, a Igrexa está mellor hoxe que
onte. Mesmo entre os bispos conservadores hai unha tolerancia
á xuventude. Os que condenan a teoloxía da liberación quedan á
marxe. Algún dos que eran candidatos a Papa dixo varias veces que
a teoloxía da liberación morreu; a min nunca me pasaron a noticia
do óbito. Non habemos amargarnos, hai que dar unha contribución de paz e esperanza; unha esperanza contra toda esperanza,
que é a nosa, unha Esperanza Pascual, que pasa pola cruz, pero é
unha esperanza invencible. Eu cito sempre aquelas palabras dun
soldado español: “Quen dixo medo habendo hospitais?”. E se fose
máis optimista diría: Quen dixo medo habendo cemiterios? E se
fose máis optimista diría: Quen dixo medo habendo Pascua? Somos o pobo da esperanza, o pobo da Pascua; a nosa fe cristiá é
esperanza, é confianza. Esperanza confiada no Deus da vida, do
amor, da liberdade, da paz, no seu Reino.
P.: Partindo de que Deus fala a través dos feitos, da historia,
e que os feitos son testáns, que quererá dicirnos nestes momentos coa falta de vocación ao sacerdocio, polo menos en Europa?
Casaldáliga: Aquí aínda hai certa vocación. Hai que revisar todo
este asunto dos ministerios, dende o Papa ata o último cristián, o
sacerdocio célibe ha de ser unha opción, a muller ha de ter todo
o dereito; resulta dramático e ridículo que se queira argumentar
co Evanxeo para impedir á muller a participación plena. Non foi
Xesús quen dixo que debían de ser doce homes, hai situacións culEncrucillada 184, setembro-outubro 2013
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turais que afectan hoxe a Igrexa. A humanidade foi moi machista e
así continúa, case todas as culturas son machistas.
P.: Hai un teólogo español, non sei se lle soa, Martínez Gordo, que di que un dos males fundamentais da Igrexa é a marcada división sacerdotes-laicos.
Casaldáliga: Hai que insistir na Igrexa ministerial. Fíxose do ministerio a esencia da lei cristiá cando o ministerio é só un servizo.
O bautismo, a inserción na comunidade de Xesús, iso é a Igrexa.
Cambiará todo o que agora estamos a reclamar e que parece imposible realizarse; cambiará con respecto á muller, con respecto á
división sacerdote-laico, con respecto á visión da sexualidade, con
respecto ao diálogo ecuménico. Xa está a cambiar en parte.
P.: Polo que coñece do Papa novo e de Latinoamérica, cre
que será capaz de romper coa curia ou de organizar dunha
forma distinta o goberno da Igrexa?
Casaldáliga: Non vai ser doado, non nos podemos facer a ilusión de que desmonte toda a curia, pero está a introducir cuñas; o
nomeamento do superior xeral dos franciscanos para o Dicasterio
da vida relixiosa paréceme un paso, é un recado que pasa; se se
mete con outros cargos fortes da curia nunha liña así xa se verá o
que sucede. É necesario facer a transición dunha época integrista,
autoritaria, de ter toda a verdade, a unha época de diálogo; hoxe en
día, para moitos, é fundamental que se equiparen todas as relixións.
P.: É moi importante non só o ecumenismo entre cristiáns
senón o diálogo con todas as relixións, pero hai certo medo a
diluírse por parte dos responsables xerárquicos.
Casaldáliga: Iso foi unha angustia de Bieito XVI, un medo a que
se diluíse a Igrexa durante o seu mandato. O diálogo interrelixioso
supón certa coraxe para superar a actitude de teologar con certa naturalidade dicindo que “fóra da Igrexa non hai salvación”; agora de
súpeto dinnos que hai salvación en todas as partes. Eu digo que só a
Igrexa é Igrexa cando salva, cando anuncia a Boa Nova, cando estimula a participación fraterna. O mundo é plural, Deus é superior a
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todas as relixións. É evidente que hai que saber conxugar unha actitude de dialogo aberto e unha actitude de liberdade na propia identidade; non se trata de ser católicos vergonzosos senón de vivir con
naturalidade e elegancia a propia fe. Só hai diálogo cunha actitude
adulta contribuíndo coa túa identidade á identidade dos demais.
P.: Vostede segue estando moi ao día en teoloxía; que teólogos españois segue, le máis?
Casaldáliga: González Faus, Queiruga...
P.: Queiruga é amigo noso, estudou connosco.
Casaldáliga: É unha gran figura, dos mellores teólogos españois. Tivo a sorte de ter dous bispos amigos, e por iso non o condenaron abertamente, creo que eran compañeiros de estudos e que o
avalaban; tamén el é moi galego e sabe dicir as cousas.
P.: Ademais é un home de Deus, que é moi importante.
Casaldáliga: Iso é o que lle hai que dicir á xuventude, que hai
que orar, hai que vivir en contemplación. Hai que dar grazas aos
que nos recordaron a importancia do Espírito que habita en nós, o
Espírito con dúas ás, a da contemplación e a do impulso cara á vida.
Para rematar un Epílogo en memoria de D. Aloiso Lorscheider.
Di D. Aloiso: A Igrexa necesita as Comunidades eclesiales de Base
no mundo de hoxe, sobre todo no mundo dos empobrecidos, dos
marxinados, dos esquecidos. A Igrexa é e debe ser esencialmente
comunidade de fe e loita, construíndo lazos fraternos de verdade,
non só xuntar multitudes e entretelas. Todos os movementos católicos e todas as pastorais deben ter as CEBs como modelo, como
forma de ser Igrexa. Estamos case asustados oíndo esas palabras,
esa canonización das CEBs que nos fixo o santo D. Aloiso Lorscheider, con el, que agora nos acompaña dende o lado de enriba
ou ben de dentro, continuamos a camiñada.
Avelino Seco Muñoz
Párroco e profesor de filosofía
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In memoriam

Herminia Estoa Bouso
(1935-2013)
María Pilar Wirtz Molezún

“Nin rosiñas brancas, nin claveles roxos.
Eu venero as floriñas dos toxos”

Estas palabras de Noriega Varela que a ela lle gustaba repetir,
achégannos ao ser íntimo de Herminia. Unha muller reservada
e celosa do seu, entrañablemente unida á súa terra desde o máis
sinxelo, desde as súas raíces humildes, afincadas no pobo que a
viu nacer. Unha muller de fonda fe e esperanza, boa e xenerosa,
inclinada a ver o lado positivo das cousas e que nunca falaba mal
de ninguén. Unha muller entusiasta, comunicativa de amplas relacións, ilusionada pola vida e apostando sempre polas causas xustas.
Mini, como a chamabamos familiarmente, naceu en Riotorto
(Lugo) hai 77 anos. Cursou os seus primeiros estudos no colexio
da Compañía de María, en Vigo, e pasou logo á Universidade de
Santiago, onde fixo os primeiros tres anos da licenciatura en Historia. Este tempo de estudante en Compostela (1955-1958), vaina marcar moi decisivamente. Foi alumna de Otero Pedrayo de
quen aprendeu xeografía e un fondo sentido galeguista e trabou
compañeirismo e amizade con grandes figuras das nosas letras.
A riqueza do ambiente universitario do momento, unida á súa
curiosidade por aprender e á autenticidade da súa busca, levárona a sintonizar fondamente co mellor do que alí se vivía. Como
consecuencia, medrou nela o gusto pola cultura e emerxeu na súa
vida, dun xeito consciente e lúcido, a paixón por Galicia, polo seu
idioma, historia e cultura. Unha forza entrañada no seu ser, que a
vai acompañar toda a súa vida.
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Pasados os anos, este fondo sentimento atopa a súa canle de
proxección e maduración na Fundación Irimia, da que, como
a ela lle gustaba dicir, foi co-fundadora e asidua colaboradora.
Ao longo dos anos, permaneceu fiel ás Romaxes e foi entusiasta promotora de todo aquilo que leva a vivir a fe en galego e
dun xeito comprometido coa terra. Como di a súa grande amiga
Marica Campo no seu artigo de O Progreso: Se tivese que definila nun simple sintagma escribiría: Herminia ou o entusiasmo
(6-IX-13).
En 1958, corta os seus estudos universitarios para entrar como
relixiosa no noviciado da Compañía de María que, daquela estaba
en Logroño. Despois do tempo da formación e de rematar a carreira de Historia en Madrid (1961-63), empeza a despregar con
orixinalidade a súa vocación educadora en diferentes colexios da
Orde, como profesora de bacharelato: Vigo, Ferrol, Lugo, onde
exerceu tamén responsabilidades de dirección.
No ano 1975 marcha a Bruxelas onde estará ata 1978. Cantas
veces facía mención desta experiencia! Neses anos tivo ocasión
de entrar en contacto intenso co mundo da emigración, tan forte
neses anos. Un contacto vivido desde abaixo e desde dentro, traballando como empregada do fogar e participando activamente na
pastoral de emigrantes, por aquel entón tan punteira. Os contactos, as relacións que alí se foron creando, acompañárona toda a
vida: cartas, chamadas, visitas... e alegráronlle o corazón mesmo
nos duros momentos da súa última enfermidade.
Especialmente significativo foi o tempo vivido nas Pontes de
García Rodríguez. Esta vila experimentou nos anos 80/90 un cambio moi rápido e un notable aumento de poboación, debido á instalación dunha central térmica e da explotación dunha mina de
carbón ao ar libre. Ante esta situación, a diocese de MondoñedoFerrol, á que pertence, decidiu crear un equipo pastoral que atendera á vila e ás parroquias da zona. A Compañía de María, desde
a súa fidelidade ás chamadas do Concilio, acude a esta solicitude
da diocese. En 1984 empeza a funcionar un equipo formado por
catro sacerdotes e catro relixiosas da Compañía de María. Mini
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entra a formar parte deste equipo desde os seus comezos e alí
permaneceu ata o ano 2000.
Esta rica experiencia humana e pastoral abriulle novas perspectivas, novas relacións e descubriu nela novas capacidades.
Tivo ocasión de entrar en contacto coas xentes das aldeas veciñas, onde, como ela dicía, se sentía en conexión coas súas
raíces. E, foi aquí onde, a partir do ano 1988, tivo ocasión
de coñecer, compartir traballo, equipo e amizade con Moncho Valcarce. No libro en colaboración, editado por Victorino Pérez Prieto: Moncho Valcarce. Un símbolo para Galicia,
Edt. Trifolium 2010, podemos apreciar esta relación a través
da colaboración da mesma Herminia: Dous anos en As Pontes
(páx 97-103)
Este traballo comprometido e a súa riqueza relacional, posibilitáronlle vivir unha experiencia gratificante e fecunda no tempo da
xubilación. Neses anos dedicouse, en colaboración con diferentes
asociacións, á relación con inmigrantes estranxeiros en España.
Primeiro en Madrid (2001-2004) e, sobre todo, en Vigo (20042011), onde se entregou desde a amizade e o cariño a estas xentes
tan marxinais da nosa sociedade.
Neste tempo, no terreo intelectual tivo ocasión de afondar
na vida e obra de Álvaro Cunqueiro polo que sentía unha gran
veneración. Impartiu varias conferencias sobre a súa figura no
seu pobo natal: Riotorto. E foi nesta situación, sen poder dar a
última charla que xa tiña preparada, e foi lida no seu lugar, en
plena actividade social, cultural e humana, onde a sorprendeu a
visita inesperada dunha grave enfermidade.
A partir de 2011 pasou a vivir na comunidade enfermería da
Compañía de María en Santiago. O tumor cerebral fatalmente
diagnosticado, foille, pouco a pouco, afectando o cerne mesmo da
súa personalidade: a capacidade de falar e de escribir. Que talante
tan bonito de normalidade e aceptación sinxela deste tremendo
límite! E, ao mesmo tempo, qué exemplo nos deixou da súa incansable loita por vivir, do seu empeño por seguir comunicándose e
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interesándose por cada persoa, por todo o que acontecía a o seu
redor, en Galicia, no mundo...!
E foi así, coa naturalidade de quen paseniñamente se vai afastando da vida e vai entrando no misterio da dimensión definitiva,
como o día 31 de xullo de 2013, ás 19 horas, Mini nos deixou para
ser acollida definitivamente na intimidade de Deus.
Graciñas, compañeira da alma, compañeira.
María Pilar Wirtz Molezún
Compañía de María
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Homenaxe

Homenaxe a Moncho Valcarce.
Presentación
Gumersindo Campaña Ferro

Porque estamos nas Encrobas, o saúdo primeiro neste acto de
homenaxe popular a Moncho Valcarce, que sexa para as mulleres
desta parroquia. É de xustiza: porque do cento de labregos que se
opuxeron, no monte, ás forzas da orde pública, a maioría eran mulleres. Unha memoria agradecida, pois, sobre todo, ás que xa non
viven, o mesmo que para os homes que participaron naquela loita,
e xa morreron
Tamén Moncho estaba alí, encabezando a protesta, despois de
ir polas portas para que a xente subise ao monte. Como o estivo despois en Baldaio, en Xove, nas Enchousas e noutras... loitas
simbólicas do nacionalismo. Nelas acadou Moncho a categoría de
símbolo. Pero el quería que o protagonismo fose só para o pobo.
Moncho Valcarce, un home moi popular, non é aínda coñecido
dabondo se falamos da súa personalidade completa. Con Moncho pasou que a súa figura foi collendo forma co paso dos anos.
Primeiro foi o cura das Encrobas, coa súa inconfundible gorra,
á fronte daquelas masivas manifestacións nos derradeiros 70 do
pasado século. Esta imaxe épico-heroica de Moncho pervive no
imaxinario colectivo dos que viviron, dos que vivimos, esa época da
transición. É a imaxe do heroe, o Moncho do compromiso político,
como militante de esquerdas: sindicalista das Comisións labregas
e nacionalista. Nós non renunciamos a esa imaxe.
Logo descubrimos que o revolucionario era, tamén, un místico.
Foi no ano 1994, un ano despois da súa morte, cando apareceu
publicado o seu Diario íntimo da doenza final. Un libro que emocionou a moita xente. Escrito desde a fe, abraian a serenidade e
confianza coas que afronta a morte.
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Tras da lectura do Diario íntimo xorde unha interrogante: Viviu
Moncho o resto da vida coa mesma densidade humana, coa mesma
coherencia? O propio Moncho danos a resposta. Porque Moncho
escribía moito. Foi despois da súa morte, cando recibimos, sobre
todo da familia e do seu amigo Vicente Cerdeiriña, varios diarios
manuscritos, a máis de follas soltas
E así, coa nova información, xa foi posible publicar un libro serio e rigoroso sobre el: Moncho Valcarce un símbolo para Galiza.
Diarios inéditos e outros textos. O libro, promovido pola Irmandade,
foi editado no ano 2010.
Por iso hoxe, pasados os anos, podemos definir con moita máis
claridade a figura de Moncho Valcarce. Quen era, logo, realmente,
Moncho Valcarce? Desde a clave política, Ramón Muñiz e Xácome
Santos presentan esta visión de Moncho: “Heroe e mártir, revolucionario e místico, compromiso e sacrificio, valentía e humildade,
entrega e amor; todo isto era Moncho, a súa grandeza engrandeceu Galiza”. E, pola súa parte, Victorino Pérez Prieto, en síntese
integradora, concreta a súa identidade deste xeito: “Moncho foi un
cura, un militante político e un profeta. Unha realidade unitaria,
unida harmonicamente nun só, non unha esquizofrenia dividida
en tres nin reducida falsamente a unha delas”.
E máis aínda, porque Moncho Valcarce non é só unha memoria
do pasado. A súa figura ten un alcance maior. Moncho é, realmente, un símbolo para Galiza. El foi un seguidor –sen dúbida, o máis
importante en Galicia– da Teoloxía da Liberación, que xurdiu en
Latinoamérica nos anos 70 e que fala dos pobres como lugar teolóxico. Alguén acusou a certos cregos de defenderen unha teoloxía
da Liberación, pero para Latinoamérica, para Galicia non. Nada
que ver con Moncho, que foi un renacido galego de verdade. A actitude de Moncho Valcarce, místico, seguidor de Xesús de Nazaret
o Cristo, e a súa praxe revolucionaria convérteno nun símbolo de
futuro ou referente para Galicia. En particular, para a Igrexa galega. Grazas a Moncho, é posible recoñecer mellor, desde a política,
a forza liberadora que ten unha fe autenticamente evanxélica. A
chamada de Moncho á Igrexa habería ser, por forza, máis interpe94
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lante. Esta Igrexa que, como di Andrés Torres Queiruga no prólogo ao libro Revolucionario e Místico, “non se acaba de convencer
de que só ten dereito a existir facéndose carne na lingua, na cultura e nos problemas do seu pobo”. Pero este camiño a percorrer
aínda é moi longo.
Xa cara ao remate, un cavila que o Moncho Valcarce, bo e xeneroso, que aquí presentamos, merecería ben figurar na santa compaña dos grandes galegos da Alba de gloria que soñou o noso Castelao.
Queda unha palabra. Palabra que é unha memoria. A memoria
viva de Bernardo García Cendán. Bernardo, o sociólogo, o poeta, o
místico, home admirado e querido, e que tanto serviu a este país,
morreunos hai un ano. Entre os seus poemas está o Credo galego, un poema himno-oración. Atopamos nel a imaxe do Deus no
que creu o revolucionario Moncho Valcarce. Foron os do grupo A
Quenlla quen puxeron música a esta profesión de fe.
Gumersindo Campaña Ferro
Párroco de S. Martiño de Visantoña
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Europa ao revés, e Galicia tamén
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Cantas patrias
caberán en Europa?
A pesar do inesperado fracaso da Constitución para Europa (2005) e do escepticismo
que bota a crise sobre a realidade da Unión Europea (UE),
a Europa unida segue a ser o
proxecto máis innovador e necesario que existe no mundo
dende a creación da ONU, e o
único que, alén dos seus efectos prácticos sobre a economía
e a política internacional dos
seus integrantes, xustifica unha
reflexión optimista sobre a posible evolución das ideas e das
formas políticas no medio da
crise do Estado Moderno.
A idea de que Europa xa non
podía acoller a multitude de Estados soberanos que creara en
cinco séculos, xa foi subliñada
por Churchill en 1946 no marco da súa preocupación pola
paz: “Agora temos un respiro.
Os canóns deixaron de estou96
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rar. Cesaron os combates pero
non acabaron os perigos. E, se
imos crear os Estados Unidos
de Europa, ou como lle queiramos chamar, temos que empezar agora mesmo”1. Winston
S. Churchill actuaba dende a
convicción de que, se os Estados volvían a rearmarse, sería
a fin do Vello Mundo. Pero a
convicción de que a unidade
de Europa non era só un requisito da paz, senón tamén un
instrumento xerador de fecundos proxectos políticos e económicos, extensibles ao mundo
enteiro baixo a inspiración da
democracia e o benestar, xa se
instalara no pensamento europeo de entreguerras, cando
unha serie de filósofos, historiadores e intelectuais en xeral
apuntaran á idea do Occidente
Cristián; fora rota a causa da
tendencia soberanista e milita1 Churchill, W. S., La Segunda Guerra
Mundial, (2 vol.). La Esfera de los Libros,
vol. II, Madrid, 2002, p. 554.
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rista insuflada no universo institucional que deu en chamarse
Estado Moderno, e que, a pesar
do éxito indubidable acadado
polo Estado, a unidade de Europa construída no Baixo Medievo permanecía subxacente
no mundo actual.
Aínda que sería unha esaxeración dicir que a UE nace para
superar a idea de Estado, é posible afirmar con plena coherencia que o Tratado de Roma
foi redactado coa pretensión
de diminuír a dinámica de confrontación que o vello Estado
alentaba. E para iso principiaron un proceso de crecentes cesións de soberanía que, co paso
do tempo, debía dar lugar a un
xeito de confederación europea
cooperativa e pacífica non só
cara a dentro, senón tamén nas
relacións internacionais.
Aceptando que esta visión
do proceso europeo resulta con
toda evidencia breve e simplificada, é suficiente, aínda así,
para establecer o principio de
que, se ben é certo que a UE
está organizada e preparada
para unha asunción longa e
funcional dos Estados integrados, e para soportar a complicada gobernanza que se deriva

das decisións condicionadas
pola unanimidade e vixiadas
polos vetos e polas dinámicas
nacionalistas que alentan nos
Estados grandes e pequenos,
parece evidente que a apertura
dunha dinámica de secesións
máis ou menos consentidas,
que convertera nesta UE a 28,
ou a 38, ou a 48, rebentaría o
proxecto nun suspiro, e non
para volver a onde estabamos
antes de 1957, senón para regresar a unha Europa alentada
por tendencias espalladoras
que, entre a multiplicidade de
intereses e a loita dos grandes
por cerrar constelacións formadas por un só ou varios satélites, poñería en risco todo canto
temos e todo canto soñamos.
Sendo certo que a política
democrática non se fai con dogmas e que son abundantes os
exemplos de cambios profundos
e bastante inesperados na historia do pensamento e das institucións europeas, non acerto a
entender de ningún xeito onde
está a lóxica de abrir procesos
secesionistas coma o catalán,
que, a pouco que se rañe na súa
codia, agroma un substrato de
insolidariedade profundamente
antigo e inxusto, no que, a base
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de dividir os fluxos económicos
entre balanzas comerciais e balanzas fiscais, preténdese crear
un espazo político que, tendo
abertas todas as fronteiras comerciais e financeiras, nas que
Cataluña obtén importantes
vantaxes, peche os espazos fiscais a calquera proposta razoable, proclamando que é xusto
que cada quen se arranxe co
que recada, e que todos os fluxos que tendan as nivelacións
territoriais e sociais, son inxustos ou, como eles mesmos din,
“non sae a conta”.
A cuestión é importante porque, sendo o Estado a unidade
estratéxica na que se xeraron as
diferenzas que agora percibimos, e sendo evidente que tales
diferenzas nin son naturais nin
traen causa, cando menos de
xeito exclusivo, nin da dilixencia nin da intelixencia que podería distinguir uns cidadáns de
outros, parece unha desmesura
–ou un prexuízo inadmisible–
tratar de eludir as responsabilidades da nivelación territorial
ou social mediante o artificio de
saír de Europa por unha porta
para entrar pola outra, rachar,
con iso, coas obrigas de reequilibrio do espazo estatal no
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que levamos séculos vivindo e
actuando, e pedirlle ao resto
da UE que, unha vez rachados
os fluxos internos de solidariedade, acuda xenerosa ao noso
auxilio. E por iso hai que dicir
que a proposta catalá, máis aló
de ser profundamente antihistórica e inxusta, ten un deixe
de agresiva xenofobia –a que
supón que o resto dos españois
non está á súa altura– que non
debe tratarse coas contemplacións verbais e ideolóxicas coas
que o vimos facendo, e que precisa unha análise moi rigorosa,
e por tanto moi dura, de canto
latexa no fondo deste proceso
que, no suposto de abrirse, xa
non podería ter límites obxectivos nin dentro nin fóra de España. Porque, aínda que nós non
esteamos sendo firmes e explícitos neste asunto, tendo a crer
que en Europa –tanto as institucións como as forzas políticas
dalgúns países vertebrais– si o
van ser, e que en ningún caso
están dispostos a recoñecer un
feito diferencial catalán que
distinga os dereitos dos cidadáns europeos en función de
criterios territoriais establecidos por unha simple imputación de problemas económicos
estratexicamente programados.
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Claro que no proceso catalán
resulta estraño, por non medir os efectos que terá sobre o
conxunto a ruptura da unidade
estratéxica –de orde política,
económica e social– que temos
construído, o feito de que algúns
partidos políticos de Galicia se
teñan sumado de xeito acrítico
a este vendaval nacionalista e a
esta vella ecuación entre nación
e estado que se manexa con tanto simplismo. Porque, no medio
desta aceleración descontrolada
que está adquirindo a reivindicación nacionalista, Cataluña
conta, polo menos, coa vantaxe
máis ou menos artificiosa das
balanzas fiscais que, nun modelo de análise orientado cara ao
independentismo, permite explicar onde está o punto de conexión entre a cidadanía –masivamente incorporada á moda do
dereito a decidir– e os políticos
e as elites do poder económico
e social, mentres que en Galicia
non existe sequera ese xogo das
balanzas fiscais e a incorporación do elector á estratexia independentista fica recluída no
ámbito dos mitos políticos e dos
sentimentos non racionais.
Máis alá da regresión histórica que fornece o argumenta-

rio independentista catalán, os
galegos deberiamos saber e entender que as contas da leiteira
coas que se xustifica a aposta
de Artur Mas e Oriol Jonqueres, non son aplicables de modo
ningún á realidade de Galicia, e
que calquera paso que se dese
neste sentido, traería para nós
gravísimas consecuencias. E por
iso non me limito a opoñerme a
que Galicia matine nas mesmas
ocorrencias que están de moda
en Cataluña –cousa que, por
obvia e irrelevante no noso contexto político, resulta totalmente
innecesaria– senón que desexo
chamar a atención sobre a irresponsabilidade que supón que
certos partidos galegos (AGE e
BNG especialmente) analicen o
caso catalán como unha cuestión neutra, na que nada nos vai
nin nos ven e na que o dereito a
decidir é tratado como un síntoma illado e non transmisible que
en nada compromete o futuro
do noso país.
O modelo galego de investimento e servizos sociais carece
absolutamente de viabilidade se
non recibe os fluxos de recursos
externos que constitúen a base
do noso milagre democrático.
E, aínda que sei que abundan
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as análises nas que se demostra
de xeito formalmente evidente
a importancia dunha saída da
crise de corte soberanista, non
teño ningunha dúbida nin reparo en dicir que todas esas contas, calquera que sexa a facultade que as articule, son puras
andrómenas, e que a realidade
política e económica dun país
é algo máis serio que facer nun
papel contas malabares. E por
iso é importante saber que a
nosa situación quedaría formalmente eivada non só se se cumprise a utopía do Estado Galego, senón tamén se o Estado
Español deixase de ser como é e
tivese que reequilibrar con novas contas o baleiro xerado por
unha hipotética secesión catalá.
No plano da psicoloxía social é perfectamente explicable
que os cidadáns fagan presión
ou reforcen a súa identidade
mediante o uso de ameazas ás
que non lle atribúen ningunha
oportunidade de realización.
Pero a política non só implica
o control das accións e das decisións adoptadas mediante o
exame libre das alternativas, xa
que tamén debemos considerar
política –ou a parte máis difícil
da política– a elaboración dun
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discurso e dunha opinión responsable que sexan capaces de
impedir derivas colectivas non
queridas ou abertamente incontrolables. E por iso, dado que
son tan numerosos os exemplos
de pobos que xogaron irresponsablemente á política audaz e
acabaron perdendo, cómpre
que ninguén cometa a covardía de calar o que é evidente,
de deixarse levar polo que pode
representar unha moda falsamente progresista ou polo que,
pensado para facer chantaxe
nun proceso reivindicativo aparentemente controlado, pode
acabar nunha perda de control
de consecuencias imprevisibles. E os galegos nunca deberiamos esquecer que algunhas
cousas que ditas en Cataluña
poden soar só a unha enorme
irresponsabilidade,
copiadas
despois en Galicia soan –hai
que recoñecelo– coma unha infantil arroutada.

2.- Angela Merkel: unha
muller para Europa
Hai soamente un ano, aínda había quen pensaba que o
destino da Unión Europea ía
cambiar coa derrota de Merkel.
E non eran poucos os que, con-
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fundindo os pesadelos coa realidade, chegaron a pensar que coa
chegada de François Hollande á
presidencia da República Francesa estaba emerxendo un novo
líder destinado a darlle pulo ao
discurso socialdemócrata –“hai
que medrar a toda costa”– e
facer descarrilar o proxecto
alemán. Eu mesmo quedei só
moitas veces na miña admiración pola única gobernante europea que era capaz de manter
o rumbo económico en tempos
de axuste, que lle plantaba cara
ao modelo expansionista americano de Ben Bernanke, que non
se aliñaba irreflexivamente co
proxecto de masacrar Siria cunha chuvia de mísiles, e a única
que apoiou sen reparos a política excepcional de Mario Draghi
á fronte do Banco Central Europeo (BCE). Por iso cómpre
estar moi atentos aos que agora
nos queren coar o clásico “eu xa
o dicía”, coma se a fuxida cara
adiante non tivera sido a aposta
inconsciente e populista da inmensa maioría dos politólogos,
economistas, comentaristas e
historiadores que leron esta crise á medida dos seus lectores.
Por iso me parece oportuno
resaltar que Merkel é a úni-

ca líder europea que gañou as
eleccións a favor do axuste e da
consolidación fiscal das economías europeas, a única que non
cedeu en ningún momento a
esa estúpida contradición, tan
presente no discurso español,
que predica combinar axuste e
crecemento –coma se alguén
quixer combinar noite e día,
saúde e enfermidade, ou calor
e frío–, e a única que soubo ler
os artigos de New York Times ou
o Financial Times sen pose de
papán, con plena consciencia
de que ofrecían análises feitas a
favor do dólar e da desbaratada
economía americana, que ben
se tería recomposto –¡xa quixeran!– co colapso do euro e de
todo canto o euro representa na
economía e na política global.
Fronte ao costume de facer
campañas alagando á xente con
promesas imposibles e con doutrinas demagóxicas que despois
se abandonan ao día seguinte
das eleccións –verdade, Letta?–
ou de facer discursos sobre os
dereitos sociais intocables que
só se poden manter dende a
oposición –verdade, Rubalcaba?– ou de atribuírlles a outros
a responsabilidade absoluta das
medidas que “no me gusta tomar
Encrucillada 184, setembro-outubro 2013
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pero no tengo más remedio que
hacerlo” –verdade, Rajoy?– ou
de ir aos Cumios europeos tratando de capitalizar a bivalente lexitimidade dos indignados
–verdade Hollande?–, Angela
Merkel dixo na campaña o mesmo que fixo dende a presidencia
do Goberno alemán, propuxo
para Europa medidas idénticas
ás xa adoptadas e non cedeu un
só paso nin un só milímetro na
idea de que a Europa Unida –a
da unión bancaria, a da compra de débeda dende o BCE, a
do fortalecemento do euro e a
da inspección centralizada das
políticas orzamentarias– só é
posible nun marco de economías saneadas e consolidadas
mediante as axudas posibles e
un rigor de xestión indubidable.
Quizais por iso, a mesma crise
que foi afundindo gobernos e
arruinando liderados a velocidades de vertixe, elevou a Merkel
a unha maioría que para Alemaña é case insólita, ao tempo que
afundiu a todos os que dun ou
doutro xeito intentaron diminuír o seu poder político e a súa
imaxe persoal.
A estas alturas da película
non creo que haxa que lembrar
que estamos sumidos nunha
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crise endiañada, que se desliza
pola economía europea como o
faría unha serpe velenosa por
un labirinto de buxos. Pero si
que cómpre recordar que, cando
os problemas empezaron a arrizar, aínda houbo xente que propuxo converter en medicina as
mesmas receitas que nos trouxeron aquí, e que ese discurso da
fuxida cara adiante foi adoptado coma se fose unha bandeira
de liberdade e humanismo por
unha socialdemocracia absolutamente cega e desnortada que,
a pesar de estar vendo o cataclismo dende a oposición –con só
algunhas excepcións–, vai saír
desta máis desgastada aínda que
as dereitas ultraliberais coma a
que goberna España. E por iso
penso que as eleccións alemás
celebradas o domingo 22 de setembro de 2013 (CDU 41,5%;
SPD 25,7%; Die Linke 8,6%;
Verdes 8,4%; e FDP e AFD fóra
do Bundestag por non alcanzar o
5%) van supoñer unha forte estabilización das políticas da UE
e un notable cambio de discurso
nos países que, a base de coquetear coa indignación, coa socialdemocracia máis demagóxica e
cos partidos radicais, atravesan
intres de acusada debilidade e
de caos gobernativo.

Europa ao revés, e Galicia tamén

3.- Accidente de dimensións
mundiais en Santiago
de Compostela
O día 24 de xullo, cando Santiago e Galicia enteira se dispoñían a iniciar as festas relixiosas
e populares e as conmemoracións políticas que se concentran na Festividade do Apóstolo
Santiago e no Día da Patria Galega, un tren Alvia que realizaba
o traxecto Madrid-Ferrol, e que
entrou na curva da Grandeira a
190 km/h, saíuse da vía e provocou 79 mortos e máis de 140
feridos de diversa gravidade.
Tanto pola súa gravidade, como
por terse producido en Santiago nun día tan sinalado, e por
afectar a un tren de última xeración dos que España presume
e exporta ao mundo enteiro, o
accidente acadou de inmediato
dimensións mediáticas inusitadas, ata ser portada en diarios
e telexornais do mundo enteiro,
e moi especialmente nos países
máis avanzados.
O eficaz e rápido operativo
montado para auxiliar ás vítimas, que contou cos recursos
extras que adoita xuntar a Festa
do Apóstolo, non fixo palidecer
o comportamento dos veciños
de Angrois, que sendo os máis

próximos ao accidente, foron
tamén os primeiros en mostrar
e facer visible a solidariedade
que operou en toda Galicia en
tódolos ordes públicos e privados. Xa que logo, tratándose
dun accidente de causas moi
claras e ben resolto no que era
posible abordar, cabía imaxinar
que este acontecemento que
deixou ao nacionalismo sen a
súa manifestación anual e que
obrigou aos xornais a subministrar abundantísima e clara
información en tódolos aspectos e en tódalas direccións, fose
extinguindo paseniño os seus
ecos e deixase espazo para un
estudo sereno de canto ocorreu e de canto se pode aprender deste suceso cara a mellor
xestión e seguridade de tódolos
trens do mundo.
Pero moito me temo que non
vai ser así, porque a Xustiza entrou neste asunto con sede insaciable de protagonismo e coa
súa manía de facer esa xustiza
infinita que, querendo arranxalo todo e gobernar o mundo,
acaba metendo os sumarios
en fargalladas pantanosas que
nunca rematan nin ben nin a
tempo. E por iso non sería estraño que este impresionante
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feito, lutuoso, desgraciado e
mediático, acabe convertido
nun sumario eterno e estrafalario, onde as causas verdadeiras
do accidente queden enterradas baixo a frouma das imputacións xeralistas e da discusión
metafísica entre o ben e o mal
que é onde agora se atopa.

4.- Galicia no limbo
Mentres sucedían estas cousas, o presidente da Xunta compareceu na tribuna Europa (2309-2013) e, en vez de falar de
política, pintou un cadro case
idéntico aos Xirasoles de Van
Gogh. E, para que quede constancia, vou enumerar algunhas
das súas vitorias:
• As Caixas fusionadas, convertidas nun banco arruinado,
van pasar a mans dun fondo especulativo americano que as vai
converter –para que andar con
rodeos?– no sistema financeiro
de Galicia.
• Os estaleiros que se ían
fundir por culpa de Almunia,
teñen agora boa saúde, son
competitivos –en contra do que
opina Navantia– e van construír –ou non?– os floteis de
PEMEX.
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• Os montes, incluído O
Pindo, arderon menos ca o ano
pasado, moito menos que co bipartito e cen veces menos que
co tripartito, e, se o PP non estivese gobernando, o Fogar de
Breogán xa sería pura borralla.
• Pescanova hai que salvala
porque, aínda que caeu vítima
da incompetencia, da estafa,
das trapalladas contables e do
abuso da economía da bandeira –azul e branca, por suposto–,
segue a ser unha empresa emblemática, sistémica e identitaria, polo que entre os bancos e
os galegos teremos que poñer
2.500.000.000 de euros enriba
da mesa para sacala adiante e
devolvérllela limpa aos seus galácticos xestores.
• As Universidades van daquela maneira, pero teñen as
matrículas máis baratas de España.
• Os aeroportos seguen a
perder pasaxe e a arruinar as
arcas públicas, pero o plan “un
aeroporto, tres pistas” segue
sendo a parvada que nos permite seguir para diante.
• Porque Galicia, que ninguén o esqueza, é solvente! E
esa solvencia converte o negro

Europa ao revés, e Galicia tamén

chapapote nos Xirasoles de Van
Gogh. Un milagre que Feijoo xa
lles contou ás elites e que no
vindeiro mes de outubro contara tamén no Pazo do Hórreo.
E como é posible tanta trécola? Pois moi sinxelo: porque Bei-

ras anda na indignación; Vence,
nas primarias, e o PSOE, nas
primarias. E moito temo que o
PP siga sendo o único que fala
de Galicia. Aínda que non saiba
moi ben o que di.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Rolda da cultura

O manuscrito atopado na Coruña
Xoán Bernárdez Vilar

Advertimos, xa de primeiras,
que tal manuscrito non se trata
da fascinante Biblia Kennicott
encargada no ano 1475 por Isaac de Braga a Moshe Ibn Zabarah, e que este, coa axuda dun
ilustrador, tamén residente na
Coruña, rematou en dez meses,
utilizando, ademais nela, por
primeira vez nun documento
hebreo, as vogais. Non. Neste
breve comentario ímonos referir
a outro tipo de documento, descuberto no século XIX nalgún
lugar, tamén da Coruña, denominado “bancal”, expresión que
semella relacionada con “terra
de labor”, o que fai pensar que,
por ser esta, en moitos casos, de
natureza alcalina, tamén puido
ser a causante, contra o que
acontece no resto do noso chan,
de que o PH deste non entorpecera a conservación das materias orgánicas.
Pois ben, sorprendentemente, o texto ou documento ao que
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nos estamos a referir, non está
escrito sobre pedra, pergamiño,
vitela, palimpsesto, ou papel,
coma outros moitos que hai no
país, senón nun soporte moi
pouco habitual nas nosas latitudes. Porque tal escrito, achado,
como acabamos de dicir, nun
bancal, utilizou coma soporte
para facer perdurable o seu texto, un óso, posiblemente de animal. Asemade, as técnicas de datación do mesmo utilizadas, estímanlle unha antigüidade duns
seis mil anos. É dicir, que a criatura do que foi tomado, debeu
de vivir entre o 4000 e o 3800
a. C., do que podería resultar,
así mesmo, que, se o breve texto
que contén, foi esculpido inmediatamente despois da morte do
ser ao que pertencera, tal texto
sería mesmo anterior á máis antiga das escrituras coñecidas, a
de Sumer, á que, segundo unha
gran parte dos paradigmas actuais, se considera xurdida entre os anos 3400 e 3200 a. C.

O manuscrito atopado na Coruña

Porén, o razoamento sería distinto se, aínda que o óso fose da
época sinalada, as incisións que
contén foron realizadas un determinado número de séculos
despois.
Para non nos perder nos comentarios, é imprescindible que
digamos tamén que se coñecen
outras sorprendentes escrituras que obrigan a pensar moito acerca da exactitude do que
se viñan considerando coma
feitos demostrados. Estas escrituras son: as táboas de Transilvania (5370 a 5140 a. C.);
as de Bulgaria (5000 e 4000
a. C.); a de Castoria (Grecia)
(c. 5260 a. C.); a de Macedonia (c. 4500 a. C.); así coma o
selo de Karanovo (Bulgaria), de
preto do 4800 a. C., ademais de
tres inscricións alfabetiformes
atopadas en Huelva, ás que se
considera
aproximadamente
contemporáneas co achado da
Coruña, todas as cales, segundo as datacións que vimos de
recoller, serían anteriores aos
avanzados e admirados documentos sumerios, así coma tamén aos exipcios e fenicios.
Centrándonos de novo no
texto coruñés, digamos que
este atópase hoxe no Instituto

de Paleografía e Filoloxía Histórica de Noruega, en Oslo, e
que non ofrece practicamente
semellanzas substanciais cos
restantes que da Europa antiga
vimos de mencionar, a non ser
con algún dos signos do de Macedonia, e ningún coas escritas
oghámicas, nin coa inscultura
existente na Península de Monteferro, en Panxón, aínda hoxe
non clasificada nin interpretada
por ninguén. Si poderíanselle
atopar parecidos co deseño das
runas nórdicas, utilizadas a partir do século II d. C.
A Scholen Collection arriscouse a transcribir as incisións
do óso da Coruña, que parecen
representar unha escritura un
tanto avanzada, coma Atal-Tarte, mentres que André Pena interpretounas coma ta-ter-ta-r-o.
A posible datación desta inscrición e das de Huelva fixo que
algúns investigadores pensen
agora que, contra o que se viña
sostendo, quizais non foron os
fenicios os introdutores da escrita na Península Ibérica, senón que estes –que chegaron
arredor do século X a. C.– deprenderon a escribir precisamente a partir do que aquí atoparon, levándoa despois cara
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a Oriente. Algo posible, aínda
que, de momento, non demostrado, especialmente polo feito
de que os textos celtas e iberos
da península achegan notables
indicios de que puideron ter
partido tanto da escritura fenicia coma de configuracións arcaizantes da grega.

1.- As Letras
O día 20 de xuño, a RAG,
acordou dedicar o Día das Letras do próximo ano 2014, a
Xosé María Díaz Castro (Guitiriz, 1914, Lugo, 1990), poeta
e erudito. Díaz Castro sobre o
que, coma anécdota, lémbrase case sempre o sorprendente
feito de que non publicou máis
que a obra Nimbos, en 1961,
era, así e todo, un home de incribles coñecementos, e que
este único poemario seu, tivo
unha asombrosa influencia en
autores posteriores, tanto pola
perfección literaria do mesmo, como polas inquedanzas
e reflexións que sobre os problemas básicos do ser humano
propuxo. Díaz Castro estudara
no seminario de Mondoñedo,
aínda que non chegou a ser ordenado, e viviu algún tempo en
Madrid. O seu coñecemento de
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nada menos que catorce idiomas fíxoo imprescindible para a
tradución ao castelán de numerosos Premios Nobel.
No mes de xullo pasado foi
dada a coñecer polo profesor
Anxo Angueira (Dodro, 1961),
a existencia dun exemplar autógrafo de Cantares Gallegos, a
decisiva obra de Rosalía Castro
(1837-1885). Este exemplar, recolle os 16 primeiros versos da
mesma, ademais dunha carta
da escritora Fernán Caballero
(1796-1877). Mais o anónimo
vigués que o mantiña silandeiramente no seu poder, gardaba
tamén con el unha fotografía
da autora, calcúlase que de cara
ao ano 1863. Dáse a afortunada
circunstancia de que esta foto é
distinta da que ata agora coñecíamos de Rosalía. En canto aos
escritos de puño e letra desta,
consérvanse tamén outros, especialmente cartas. Algo no que se
diferenza dun autor tan fecundo coma William Shakespeare
(1564-1616), do que tan só coñecemos 14 palabras autógrafas.
O catedrático de Historia da
USC, Pegerto Saavedra Fernández (Freixo, A Fonsagrada,
1951), ingresou na Real Academia Galega o 15 de setembro,
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para ocupar a vacante deixada
polo xeógrafo Francisco Javier
Río Barja (Lugo, 1919, Tenerife, 2011). O novo Académico,
que entre outras distincións,
merecera no seu día o Premio
Extraordinario de Doutoramento, así como o Premio da Crítica, leu no acto de Ingreso, celebrado no Paraninfo de USC,
o seu discurso: Demarcacións,
topónimos, papeis, memoria.
Sobre a División e o control do
territorio na Galicia Moderna.
Foi contestado polo tamén historiador Ramón Villares Paz.

2.- Banda deseñada
Logo de dezanove anos coma
mascota do club infantil e xuvenil da TVG, Xabarín ven de
dar un auténtico chimpo cualitativo ao pasar tamén ao papel.
O feito aconteceu o pasado 10
de agosto, data na que foi presentada na Coruña a revista
Oink!, aínda que a auténtica
saída da mesma vaise producir
en setembro. Oink! terá unha
periodicidade mensual baixo
a responsabilidade de Marcos
Ferreiro, Kiko da Silva e Yolanda Sánchez. O proxecto naceu
da man da editora Agalip e da
TVG, e nel está comprometido

o mellor equipo de banda deseñada do país.

3.- Cine e Teatro
A finais de maio celebrouse o X Festival de Curtas da
parroquia porriñesa de Cans.
Nel, ademais das súas típicas
efixies de pedra representando
un Can, casetas de madeira e
chimpíns, rendéuselle unha
homenaxe ao compositor ponteareán Rogelio Groba, que
volveu dirixir a Banda de Guláns no torreiro da parroquia,
66 anos despois. Tamén continuou a colocación de estrelas –
nesta ocasión a de Juanma Bajo
Ulloa, director de Airbag, asistindo tamén algúns famosos,
como o Gran Wyoming. O Premio á mellor Curta de Ficción
correspondeulle ao realizador
galego Roi Fernández Alonso
con Cualquier infinito es posible, mentres que, no apartado
de animación, gañou Sangre de
Unicornio, de Alberto Vázquez.
O mellor guión foi para María
Pérez e Hugo Amoedo. Carlos
Blanco e Helena Miguel recibiron a consideración de mellores actores, e Manuel Manquiña o Premio de Honra.
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Os Multicines Norte, de
Vigo, foron o lugar elixido para
a estrea, o pasado 30 de agosto,
do filme A cicatriz branca, a última película de Margarita Ledo
Andión (Castro de Rei, 1951),
poetisa, escritora, catedrática
de Ciencias da Comunicación
Audiovisual da USC, e exdirectora do semanario A Nosa Terra.
Dende 2008, ano no que tamén
recibiu o Premio Nacional de
Cine e Audiovisual, Margarita Ledo é numeraria da RAG.
A cicatriz branca, o seu novo
filme, reconstrúe o mundo das
mulleres que emigraron soas a
Sudamérica na primeira metade do século XX.

4.- Decesos
A mediados de xuño faleceu
Xosé M. Olveira Gallardo, Pico
(Muros, 1955, Compostela,
2013). Pico, un home que comezou a súa andaina no mundo
da cultura coma actor de teatro,
participou tamén en oito series
de TV e en máis de trinta películas. Así mesmo chegou a ser
Presidente da Academia Galega
do Audiovisual.
O 15 de agosto foise tamén
Rosalía Mera (A Coruña, 1944110
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2013), importante empresaria
fundadora da multinacional Inditex, de Arteixo, e Presidenta
da Fundación Paideia Galiza,
que persegue a integración de
persoas discapacitadas. Practicou así mesmo o mecenado na
investigación de enfermidades
raras. Foi soterrada nun dos cemiterios de Oleiros.
Quince días despois deixounos Benxamín Casal Vila (Lugo,
1935-2013), escritor, home de
empresa, enxeñeiro agrónomo,
e licenciado en ciencias económicas, dedicado tamén á docencia na Escola de Enxeñeiros
Técnicos Agrícolas de Lugo e na
Escola Técnica de Enxeñeiros
Agrarios da mesma cidade. Investigador entregado así mesmo
no eido cultural. Ademais de
publicar traballos directamente
relacionadas cos seus saberes,
era, no intre do seu pasamento,
Presidente da Editorial Galaxia
de Vigo e Director da Gran Enciclopedia Galega.
Medio mes máis tarde faleceu
Olimpio Javier Liste Regueiro
(Pontevedra, 1932-2013), etnógrafo pioneiro na investigación
do patrimonio material galego,
e creador do Museo Liste de
Vigo, lugar no que se poden ad-
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mirar máis de 2.500 pezas por
el pacientemente axuntadas,
seleccionadas de entre as 6.161
que chegou a axuntar, todas
elas relacionadas con oficios
tradicionais, a relixión, a medicina popular ou a etnografía. A
súa andaina museística pasara
antes por Oseira, Pontevedra e
Compostela, localidades coas
que mantivo sempre excelentes
relacións culturais.

neiro, xunto co da súa compañeira, foron instalados nel.

5.- Etnografía

Cristina Pato (Ourense,
1980), foi distinguida o 30
de xuño co Premio Trasalba
da Fundación Otero Pedrayo.
Cristina Pato, gaiteira e pianista, que gravou o seu primeiro
disco, Tolemia, cando non tiña
más que 18 anos, leva unha
proxección meteórica na súa
carreira, tendo colaborado, ademais, con numerosos artistas
de recoñecido prestixio mundial. Entre os seus doutorados
atopase o Doctor of Musical
Arts (EE.UU). Ten tamén, entre outras, a titulación superior
de piano, así coma o Master da
Universidade Pompeu Fabra.

Hai arredor duns 42 anos, un
veciño da pequena parroquia de
Dornelas, no concello de Mos,
José Romero Lago, máis coñecido coma Pepe do Rolo, descubrira, enterrados, uns bustos,
aos que afectivamente denominou Os monecos, e que mantivo
ao longo de 26 anos na súa adega. Descuberto por un investigador que tales “monecos” tiñan
unha antigüidade duns dous
milenios, e que representaban
ao deus romano Xano e á súa
posible esposa, foron levados ao
Museo de Pontevedra. Agora,
a mediados de agosto pasado,
ao se inaugurar o novo edificio
Sarmiento do indicado Museo,
o busto da deidade que serviu
para denominar ao mes de Xa-

O 11 de setembro, a Xunta
de Galicia tomou o acordo de
concederlle o título de Ben de
Interese Cultural, con categoría
de monumento, ao Convento
Franciscano de Herbón, Padrón, xunto co bosque autóctono que o arrodea.

6.- Novas en Xeral

Descubriuse un texto manuscrito inédito do astrónomo
Ramón María Aller Ulloa (Don
Ramiro, Lalín, 1878-1966), saEncrucillada 184, setembro-outubro 2013
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cerdote, catedrático na USC,
persoa de excepcionais coñecementos e políglota, en honor ao cal foi bautizado un dos
cráteres da Lúa. O texto agora
descuberto na Universidade
Compostelán, na que exercera a docencia, data de 1907 e
recolle as observacións por el
efectuadas dende Lalín, o 14
de novembro dese ano, acerca
do tránsito de Mercurio por
diante do Sol. O descubridor
do documento, e editor dun
facsimil do mesmo, José Ángel
Docobo Durántez (A Coruña,
1951), Director do Observatorio Astronómico da USC,
considera que as observacións
recollidas nel son moi precisas
para ese momento.
O venres 23 de agosto foi recibido na Real Academia Galega o legado literario do poeta,
xornalista, ensaísta e autor Julio Rodríguez Yordi (A Coruña,
1894-1967), no seu día tamén
académico. Rodríguez Yordi
fora fillo de Eladio Rodríguez
González (San Clodio, Leiro, 1864, A Coruña, 1949), un
dos fundadores da RAG, e presidente da mesma no período
1926-34. A familia do extinto
foi quen fixo a entrega do lega112
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do en presenza do actual presidente, Xesús Alonso Montero.

7.- Premios
O 7 de xuño foi entregado
no salón de actos da ONCE, o
premio ao Concurso de Teatro
Infantil 2013 convocado pola
Agrupación Cultural O Facho,
da Coruña. O gañador do mesmo resultou Carlos Labraña Barrero (Cedeira, 1969), arquitecto técnico e dramaturgo, pola
súa obra Espantallo. Carlos Labraña, receptor xa de varios premios semellantes, publicou tamén numerosas obras e, no ano
1987, fundou na súa vila natal
o Colectivo Garola, dedicado a
promocionar a creación e o espallamento do teatro infantil.
Como xa ven sendo habitual
nos últimos anos, o 8 de xuño,
nas illas de San Simón, en Redondela, foron fallados os Premios Xerais e Merlín, 2013.
Xabier López López (Bergondo,
1974), licenciado en Dereito e
xa con varios premios literarios
no seu haber, fíxose co Xerais
coa súa novela Cadeas que, segundo el mesmo opina, trata de
recoller a auténtica barbarie do
século XX. O Premio Merlín foi
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para O castañeiro de abril, obra
da que é autor Antonio M. Fraga Allegue (Pontedeume, 1976)
con estudos de Enxeñería Técnica Industrial, debutante na
literatura. O seu traballo trata
de abordar a dignidade humana
e o xeito como os máis febles
afrontan as situacións difíciles.
Tamén en xuño foille concedido o Premio Voz de Liberdade
a Salvador García-Bodaño (Teis,
Vigo, 1935, aínda que criado en
Compostela), poeta, narrador,
crítico de arte, columnista e
procurador dos tribunais, con
numerosos premios, entre eles
dous da Crítica, así coma Insignia de Ouro da USC.
O 28 do mesmo mes foron
entregadas as Medallas Castelao coas que a Xunta de Galicia
premia a persoas que se distinguiron en diferentes eidos: a
escritora, poetisa e Licenciada
en Filoloxía Xermánica, Úrsula Heince (Colonia, Alemania,
1941); a atleta paralímpica
Hilda Rodríguez (Portomarín,
Lugo), 13 veces internacional,
con numerosas medallas de
todas as categorías, entre elas
bastantes de ouro, tanto dos
Campionatos de Europa coma
dos do mundo, así coma nos

xogos paralímpicos de Atlánta;
a empresa Hijos de Rivera, S.A.
(A Grela, A Coruña), fundada
en 1906, produtora da cervexa
Estrella Galicia; a case centenaria Coral de Ruada (Ourense, 1919), posiblemente a máis
laureada do país; e o gaiteiro
Carlos Núñez (Vigo, 1971), autodidacta e alumno despois do
Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid, xunto
co lendario grupo irlandés, The
Chieftains (Dublín, 1963).
Francisco Castro (Vigo,
1966), escritor, profesor, editor
e xestor cultural, conseguiu o
11 de xullo o Premio de Novela
por Entregas de La Voz de Galicia, pola súa obra O corazón da
Branca de neve. Segundo a opinión do xurado trátase dunha
historia trepidante de intriga,
que comeza co rapto do neno
dunha inmigrante en Vigo. Foi
publicada no xornal que convocou o premio.
As Medallas de Ouro de Galicia distinguiron este ano á Fundación Penzol, de Vigo, nada en
1963; á organización sen ánimo
de lucro ONCE, no seu 75 aniversario; e, a título póstumo, ao
Licenciado en Ciencias Económicos e profesor asociado da
Encrucillada 184, setembro-outubro 2013
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USC, Ceferino Díaz Díaz (Escairón, O Saviñao, 1947-2012).
O lugués Jacobo Llamas Martínez, Profesor de Literatura e
de Lingüística Xeral da USC,
recibiu o pasado 6 de agosto o
premio do XXVII Certame de
Poesía Feliciano Rolán, convocado pola Agrupación Cultural Guardesa, polo seu poema
Dido nas marismas. En segundo lugar quedou Amando García Nuño, de Madrid, mentres
que o terceiro e o accésit foron
para Jonathan Rodríguez Cabaleiro, de Ponferrada, e Germán
Torres de Aboal, de Vilagarcía,
respectivamente.
Aínda que fallados en xuño,
os premios Peña Novo foron
entregados en Soutomaior no
mes de agosto. Nesta ocasión
os galardoados foron: O Colexio de Avogados de Santiago,
polo seu compromiso co galego; o Concello de Valga, pola
mesma razón; e Clodio González Pérez (Cenlle, 1947), mestre, investigador de etnografía
e Historia galegas, xornalista,
e colaborador de Irimia, que xa
recibira o Premio Nacional de
Xornalismo en catro ocasións,
así coma outro da Deputación
de Pontevedra.
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Último Premio antes de pechar este número: o 17 de setembro, a novelista e poetisa Berta Dávila (Compostela, 1987),
fíxose co VII Premio de Narración Breve Repsol, coa súa obra
O derradeiro libro de Emmma
Olsen. Berta Dávila obtivera xa
varios e relevantes éxitos literarios, sendo o último deles o Xohán Carballeira en 2012.

8.- Varia
A pesar tanto da crise coma
do tempo festivo, dende o pasado número de Encrucillada celebráronse outros moitos actos
que non temos máis remedio
que tratar de resumir:
–– Premio aos Pontevedreses
do ano, nesta ocasión entregados: á Fundación Meniños, ao
historiador Xosé Fortes Bouzón, á Editorial Kalandraka,
ao proxecto do satélite espacial
XaTcobeo, á Sociedade Deportiva Teucro e ao Notario e intelectual Alfonso Zulueta de Haz.
–– Ás xeiras, Marítima, de
Arte Rupestre, ás minas da Serra da Groba, Noite de Estrelas
e lobos, Curso de Verán, concerto de música sacra, cursos
de Creación Literaria, confe-
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rencias, ou pintura, etcétera,
do Instituto de Estudos Miñoranos, de Gondomar.
–– As variadas Palestras e
actividades programadas pola
Agrupación Cultural O Facho,
da Coruña, entre elas a Alba de
Gloria no Pico Sacro.
–– Os 13 días do Festival de
Música da Cidade de Lugo.
–– As habituais Feiras do Libro, entre elas, e por primeira
vez, a de Rianxo.
–– A XVL edición de Viñetas
desde o Atlántico, na Coruña.
–– O XL aniversario da I Mostra Abrente de Teatro, de Ribadavia.
–– Os 7 días de teatro afeccionado da comarca de Valdeorras.
–– A homenaxe en Outes aos
Carpinteiros de Ribeira, no XI
encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia.
–– O IX curso internacional
Semana Musical de Salceda.
–– O 185 aniversario da Banda Artística de Merza.
–– O XXIV Ciclo de Órgano e
Música Antiga de Xunqueira de
Ambía.
–– Celebracións romanas en
Lugo, Navia (Vigo), e Xinzo da
Limia.
–– O VI Festival de Artes Escénicas de Riós (Ourense).

–– A Exposición itinerante sobre Roberto Vidal Bolaño.
–– O Festival Internacional
Celta de Ortigueira.
–– A XXX Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
de Cangas.
–– O XVI Salón do Cómic e
Ilustración de Cangas.
–– Unha nova edición do Entroido de Verán, en Redondela.
–– A XII Festa da Prehistoria
na Mámoa de Penacova, Mos.
–– O Festival Internacional
do Jazz de Cangas.
–– A nova edición da Festa da
Historia, en Ribadavia.
–– A Exposición sobre os Sefardís de Oriente, en Tui.
–– A XIV Xornada Europea da
Cultura Xudía en Ribadavia.
–– O X Festival de cine euroárabe, da Coruña.
–– O II Festival solidario de
Luz Casal en Orros, Boimorto.
–– A Exposición no monte
Gaiás de creadores tanto emerxentes coma consolidados.
–– O itinerante espectáculo
Rosalía pequeniña.
–– O Festival de Ópera na
Coruña.
–– A apertura, en Outeiro de
Rei, da Casa Museo de Manuel
María.
Encrucillada 184, setembro-outubro 2013
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–– As Visitas astronómicas na
Cidade da Cultura de Compostela.
–– A andaina itinerante dos
Espazos Sonoros.
–– O Congreso Internacional
de Investigacións Escénicas, en
Vigo.
–– Espectáculos escénicos por
53 concellos da Ruta Xacobea.
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–– A Homenaxe, nas Encrobas, a Moncho Valcárce.
–– A XXXV Semana de Cine
de Lugo.
–– A Homenaxe ao trobador
Meendinho na illa de San Simón.
Xoán Bernárdez Vilar

Rolda de igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Queridos lectores e lectoras
de Encrucillada: o verán fíxoseme longo; longo pola persistencia do sol e da calor, que chegou
a queimar o campo con lumes e
a abrazalo con tal fogaxe, que a
súa produción se viu reducida
e con ela tamén os ánimos da
xente labrega. Ademais fíxoseme longo o verán pola obrigada
demora en poder conversar convosco do que nesta rolda conversamos: a presenza de Deus na
vida, coa súa voz que nos fala nos
acontecementos máis ou menos
miúdos que van compoñendo as
nosas andainas persoais e comunitarias. Benvido, pois, este outono de calma e de lentura, de
froitos e promesas, no que nos
dispoñemos a darlle cara á nova
xeira á que Deus nos convida!

1.- O accidente de Angrois
E sinto enormemente ter que
abrir esta Rolda facendo obrigada referencia ao accidente
ferroviario de Angrois, pretiño

de Santiago de Compostela,
que deixou 79 persoas mortas,
e feridas de diferente consideración a 131 persoas máis. Existen azares, dirá alguén, malas
sortes, fatídicas coincidencias;
pode ser, pero tamén existen
responsabilidades persoais, estruturais, que neste momento
está indagando o xuíz para, sancionar, se é do caso, e, cando
menos, para evitar que estas
desgrazas se repitan. Ao respecto do sucedido non oímos o típico “e onde estaba Deus?”, ou
porque ante o de Deus xa somos
sociedade indiferente, ou porque algo imos aprendendo de
que Deus non ten baza de causa
nin de freo nestas historias, por
dramáticas que resulten, coma
non sendo urxíndonos a responsabilizarnos do que traemos
entre mans e dándonos paixón e
vigor para así o facer, se é que á
súa voz estamos atentos.
Pero si, Deus estivo en Angrois
naquel solpor do 24 de xullo, véspera do Apóstolo e do Día da PaEncrucillada 184, setembro-outubro 2013
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tria Galega, que solidariamente,
que menos!, renunciaron á súa
pompa para solidarizarse coa dor
que desde Galicia se espallou
por España adiante, e aínda polo
mundo enteiro en clamor amargo. Deus estivo en Angrois, nas
mans, no corazón da xente popular daquela parroquia, que entendeu que había que implicarse
a fondo, esquecendo ou superando calquera normal resistencia, e así o fixo sen miramentos
de ningún tipo. A dor a morte de
tanta xente non quedou superada polo exceso de solidariedade
dos veciños e veciñas de Angrois,
pero si que quedou aliviada cun
sorprendente manto de humanización, que, por riba de todo,
nos axuda a manter a esperanza
xa non só ante casos coma estes,
que oxalá nunca máis se repitan,
senón ante calquera eventualidade humana. Canta capacidade
de acción solidaria somos capaces de desenvolver!
Os veciños e veciñas de Angrois, con sangue, suor e bágoas,
convertéronse así para todos/as
nós en profetas dunha sociedade
fraterna. E así se lle está recoñecendo cumpridamente en moitos
momentos e de moitas maneiras.
Despois non faltou o exquisito
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comportamento –iso parece– de
bombeiros, sanitarios/as, psicólogos/as, organismos oficiais,
etc. Despois non faltaron os funerais oficiais ou privados. Despois non faltarían, supoñemos, o
afecto humano, mesmo crente,
de persoas, familias e comunidades cristiás, arroupando tanta
desolación e motivando á esperanza. Despois, seguro, non faltou Deus, recollendo tamén tantas historias esnaquizadas, para
abrilas a unha aventura nova,
onde a dor e o pranto se acabarán para sempre. Pero estes son
xa outros cantares.

2.- Lumen fidei, a carta
a catro mans
Por primeira vez na historia da
Igrexa unha Carta Encíclica escrita por un Papa emérito, Bieito XVI, sae ao público coa firma
do seu sucesor, Francisco. Resulta evidente que a autoría da
mesma é, practicamente na súa
totalidade, do anterior Papa, que
completa con este escrito a súa
tríade sobre as virtudes teologais: Amor, Esperanza, e, agora,
Fe. O selo de Bieito XVI cruza a
introdución e os catro capítulos
de que se compón. Perténcenlle,
polo tanto, todos os seus méritos
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e tamén as súas debilidades. Na
encíclica hai sobre todo moito
saber doutrinal, bíblico e patrístico, expresado en páxinas de
fonda e exquisita espiritualidade, entrando ás veces, iso si, en
minuciosidades excesivas –parécenos–, que amosan máis un
profesor avezado no detalle ca
un pastor que tente chegar aos
problemas reais que a xente do
común poida ter para vivir a fe
ou para acceder a ela.

bida. Pero parece que os tempos
e os ánimos de moitos crentes
estaban pedindo xa outras cousas. A herdanza mesma de Bieito XVI, que dimitiu sabiamente
para dar paso a outro talante,
invítanos a pousar a ollada noutras formas complementarias de
entender a urxencia eclesial e
a resposta á mesma, iso si, sen
esquecer o avoíño que teño na
casa.

Ao noso ver, esta é a especial
debilidade do escrito, que é certamente unha proposta crente,
pero que se fai desde a firmeza
absoluta de quen se sabe coa
verdade nas mans, e, polo tanto, sen concederlle a quen non
a comparte o seu punto de razón e coherencia, e sen baixarse
a dialogar, corpo a corpo, argumento a argumento, con quen
ve a vida doutra maneira. A máis
diso, sempre nos resultou estraño e revelador ao mesmo tempo que, neste escrito de Bieito
XVI coma noutros del, nas citas
do Novo Testamento abunden
as do evanxelista Xoán e as de
Paulo, e case non existan as dos
Evanxeos Sinópticos.

3.- As cousas do Papa Francisco

Quen lea a Lumen fidei con
boa fe sacará proveito, sen dú-

Resulta inevitable continuar
nesta Rolda sen facelo evocando feitos e palabras do Papa
Francisco. Están na boca e no
ánimo de moita xente, crente e
mesmo non crente, coma livián
e constante clamor do Espírito
invitándonos a saír da comodidade ou indolencia eclesial, urxíndonos a superar as teóricas
tensións estériles nas que quizabes moitos, moitas, estabamos instalados, para lanzarnos
coma persoas, coma comunidades, á simplicidade e fondura
da experiencia evanxélica, vivida, compartida, ofrecida como
a nosa mellor contribución á
complexa situación de crise na
que desde hai anos nos foron
asolagando e na que permanenEncrucillada 184, setembro-outubro 2013
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temente están vivindo nacións
e mesmo continentes enteiros.
De entre as palabras e feitos
que deixaron eco no meu corazón, e quizabes tamén nos
vosos, subliñaría algunhas das
pronunciadas na visita ao porto de Lampedusa, en Italia, o 7
de xullo, onde fixo unha severa
chamada de atención sobre a
“globalización da indiferenza”,
que nos leva a ver con frialdade
desconcertante o que diariamente lles pasa a milleiros de seres
humanos inmersos na peor das
desventuras, evocados ao intento de acceder a Europa en balsas
de morte. Posteriormente, o 10
de setembro, nunha visita á Fundación Centro Astalli, en Roma,
converteu esa chamada de atención nunha invitación urxente a
converter os conventos pechados en refuxio de inmigrantes:
“Queridos relixiosos e relixiosas,
os conventos baleiros non lle serven á Igrexa para seren transformados en hoteis e gañar diñeiro.
Os conventos baleiros non son
nosos, son para a carne de Cristo
que son os refuxiados”.
Como van con frecuencia vinculadas a xestos que poderiamos
chamar proféticos, as palabras
do Papa Francisco –que, por
120
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certo, nisto recordan moito ás do
mesmo Xesús de Nazaret–, teñen fondura abondo como para
conmocionar formas estabilizadas de dominio estrutural, político, eclesial, onde se xestan moitas desventuras humanas. A súa
postura ante a inmigración acabará sendo un escándalo para o
pensamento e a praxe dominante
na Europa temerosa da súa prosperidade, como acabará sendo
un escándalo, e xa o está sendo,
a súa postura antibelicista en xeral e na cuestión concreta de Siria; e ademais non só promovendo para o 7 de setembro unha
xornada de oración e xaxún contra a guerra, en favor da paz; non
só movendo fíos diplomáticos
en todas as direccións posibles,
non só argumentando con razóns de pacifismo básico, senón
tamén sinalando intereses turbios de quen pretende a guerra
mostrándose como abandeirado
dunha xustiza internacional que
se lle escorre das mans: “Esta
guerra contra o mal leva consigo
dicir non ao odio fratricida e ás
mentiras das que nos servimos;
(...) dicir non á proliferación das
armas e ao seu comercio ilegal.
E hai moito diso, moito! Sempre
queda a dúbida: esta guerra de
aquí, a guerra de alá, son de ver-
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dade guerras a causa de problemas ou son guerras para vender
armas no comercio ilegal?”.
Cos seus sucesivos xestos e
palabras o Papa estanos deixando en evidencia a case todos: ás
autoridades eclesiásticas, que
non sabían máis que repetir un
discurso monótono e distante
do que día a día acontece na
rúa, e á maioría da xente de
base, que igual nos debatiamos
na queixa ou no murmurio sen
implicarnos creativamente en
accións de renovación en favor
da xente excluída, onde se xoga
realmente o ser ou non ser do
noso seguimento cristián. As
Benaventuranzas e Mateo 25,
indicáballe o Papa á mocidade
arxentina que lle preguntaba
polo substancial da vida cristiá.
En fin, chega o outono e con
el a actuación para a reforma da
Curia co grupo de cardeais escollidos polo Papa para tal efecto;
está nomeado Pietro Parolín,
58 anos, relativamente novo en
comparanza coas idades provectas que ostentan a maioría dos
eclesiásticos, como novo Secretario de Estado do Vaticano,
que deberá compartir os seus
servizos e poderes cun coordinador da Curia. Significativa foi

a intervención levada a cabo, xa
en xullo, coa Congregación dos
Frades Franciscanos da Inmaculada, que normalizaran a liturxia conforme ao rito tridentino
botando man da permisividade
dada ao respecto polo Papa emérito Bieito XVI, que permitía que
calquera clérigo, pola súa conta,
podía decidir ao respecto. Agora,
tanto individuos coma comunidades, deberán solicitar e recibir
autorización oportuna. E simple
e significativo foi tamén o encontro recente entre o Papa Francisco e o iniciador da Teoloxía da
Liberación, Gustavo Gutiérrez,
encontro promovido polo mesmo
prefecto da Congregación para a
Doutrina da Fe, Gerhard Müller,
iso si, tachado deseguida coma
inxenuo por un adaíl do conservadorismo eclesial, o cardeal de
Lima Xoán Luís Cipriani. Entre
todos e todas podemos facer que
o carro ande e ande ben.

4.- Un documento que
dá que pensar
Seguro que todos, todas, recordamos, as palabras de resposta do Papa Francisco ao entrevistador de O Globo, cando
lle preguntaba polas razóns do
abandono de moitos crentes da
Encrucillada 184, setembro-outubro 2013
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comunidade católica no Brasil.
A Igrexa é unha nai, veulle dicir, e unha nai non se comunica
por carta co seu fillo ou filla, comunícase desde a maior proximidade posible e non mediante
decretos e documentos, como
moitas veces se fai na Igrexa. É
certo; iso non quita que ás veces
un bo documento, apegado á
vida e ás preocupacións que vive
a xente do pobo, non se acabe
convertendo nunha forma de
coidado imprescindible, sobre
todo cando logo vai acompañado dunha práctica coherente.
Neste senso comparto convosco
o gozo da lectura da carta do 4
de setembro do Premio Nobel
da Paz Adolfo Pérez Esquivel a
outro Premio Nobel, neste caso
Barack Hussein Obama encol
da anunciada intervención militar estadounidense contra Siria. Unha carta directa, fonda,
sentida, no nome exclusivo da
Paz, para poñer en vermello o
rostro de Obama (“Obama, a
quen obedeces?”), tanto a nivel
persoal como a nivel do país que
representa, que poderiamos resumir no parágrafo onde afirma:
“Os pobos están dicindo abonda! ás guerras. A humanidade
reclama a Paz e o dereito a vivir
en liberdade. Os pobos queren
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transformar as armas en arados,
e o camiño para acadalo é desarmar as conciencias armadas”.
Pero esta aposta pola Paz, se
quere ser íntegra, non pode esquecer a cantas persoas e países
no momento presente están xa
padecendo violencia indiscriminada: en Siria, en Exipto,
en Palestina-Israel, en Irak,
na República Centroafricana,
en Nixeria, países nos que as
minorías cristiás, entre outras
xentes, sofren asoballo, persecución, roubos, mortes, sen que
nin sequera as axencias de noticias nos axuden a espertar as
nosas conciencias. Son canles
extraoficiais, é dicir extra-poder,
as que nos permiten acceder a
dramas absurdos e escoitar voces coma a do bispo español de
Bangassou, na República Centroafricana, Xoán Xosé Aguirre,
reclamando a atención mundial
desde unha fidelidade exquisita
ao labor misioneiro, humanitario, que caracteriza a tantos misioneiros/as cristiás. A cuestión
é, como dicía Esquivel, a quen
se obedece: a unha chamada
fonda, indiscriminada, da Paz,
desde a dor polas vítimas, ou a
intereses económicos, xeopolíticos, de poder e control, que di-
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ferencian entre países e países,
entre mortes e mortes?

5.- Na Xornada Mundial
da Mocidade
Do 22 ao 28 de xullo a información relixiosa estivo copada
pola celebración da Xornada
Mundial da Mocidade en Río de
Xaneiro. E os medios de comunicación, tanto eclesiais coma non
eclesiais, puxeron o seu acento
en nos ofrecer con detalle os movementos do Papa na ida e volta
ao Brasil e na súa estadía naquel
país. A súa actividade pode estar
resumida nos 18 discursos pronunciados en diferentes actos
habidos cos mesmos mozos e
mozas da Xornada e con outros
grupos cos que compartiu tempos, preocupacións e esperanzas.
Tamén tiveron un eco especial a
entrevista de media hora no medio de comunicación Globo e
as dúas conversas informais cos
periodistas no avión nas viaxes
de ida e volta. Xestos e palabras
que paga a pena reler con calma,
porque nos permiten acceder ao
corazón, á espiritualidade, aos
soños do Papa Francisco para o
conxunto da Igrexa e para o seu
labor nestes momentos. Seguro
que todos lembraremos frases

significativas como aquelas da
cerimonia de benvida, arremedando ao Pedro dos Feitos dos
Apóstolos: “Non teño ouro nin
prata, pero traio comigo o máis
valioso que se me ten dado: Xesucristo”. Ou as tres actitudes
suxeridas na homilía da misa no
Santuario de Aparecida: “Manter
a esperanza, deixarse sorprender
por Deus e vivir con alegría”. Ou
as formas de pastor na favela de
Varguinha: “Gustaríame chamar
a cada porta, dicir bo día, pedir
un vaso de auga fresca, tomar
un cafezinho, falar coma amigo da casa, escoitar o corazón
de cada un, os pais, os fillos, os
avós...”. Ou a provocación á mocidade arxentina: “Que é o que
espero coma consecuencia da
Xornada da Mocidade? Espero lío. (...), acá dentro (...), nas
dioceses (...), que a Igrexa saia á
rúa, quero que nos defendamos
de todo o que sexa mundanidade, de todo o que sexa instalación, do que sexa comodidade,
do que sexa clericalismo, do que
sexa estar pechados en nós mesmos”. Ou a insinuación feita aos
bispos brasileiros falando das
causas do abandono da Igrexa:
“Quizabes a Igrexa tiña respostas
para a infancia do home, pero
non para a súa idade adulta”; e,
Encrucillada 184, setembro-outubro 2013

123
491

Manuel Regal Ledo

neste mesmo encontro, o aviso:
“Se perde ás mulleres, a Igrexa
exponse á esterilidade”. Ou a
súa convicción sobre das persoas
homosexuais: “Se unha persoa
é gay, busca ao Señor e ten boa
vontade, quen son eu para xulgala?”, importante polo que afirma
dos gays e máis importante aínda
polo propio “quen son eu”, que
di moito dunha forma de se situar ante as cousas. Ou, por último, aquelas palabras no encontro do Comité de Coordinación
do CELAM: “O cura clericaliza
e o laico pídelle por favor que o
clericalice, porque no fondo resúltalle máis cómodo. O fenómeno do clericalismo explica, en
gran parte, a falta de adultez e de
liberdade cristiá en boa parte do
laicado latinoamericano”.
Coido que merece unha atención especial este último discurso ao Comité de Coordinación
do CELAM, porque nel desenvólvense criterios e pautas para
o actuar da Igrexa, que no seu
momento foron traballadas polo
CELAM, precisamente no santuario de Aparecida, con gran
colaboración do daquela cardeal
Bergoglio. E ninguén esquece
sen dúbida a resposta do Papa a
quen no avión de volta lle pre124
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guntaba pola ordenación das
mulleres: “No referente á ordenación das mulleres, a Igrexa
xa falou e di non. Díxoo Xoán
Paulo II, pero cunha formulación definitiva. Esa porta está
pechada. Pero sobre isto quero
dicirlles algo: A Virxe María era
máis importante que os apóstolos e que os bispos e que os diáconos e os sacerdotes. A muller
na Igrexa é máis importante que
os bispos e que os curas. Como?
Isto é o que debemos tratar de
explicar mellor. Creo que falta
unha explicación teolóxica sobre isto”. Somos moitos, moitas,
os que pensamos que esa porta
está pechada en falso. As palabras do Papa foron deseguida
contestadas por algunhas mulleres, entre as que subliñaría a coñecida relixiosa brasileira Ivone
Gebara quen advirte de que esa
doutrina apuntada polo Papa
Francisco da excelencia das mulleres sabe a pan reseso, que reflexión, e bastante, sobre o papel
das mulleres na Igrexa se ten feito desde o mundo feminino, sen
ser obxecto da máis mínima valoración e cita oficial, e de que,
en todo caso, se cómpre facer
teoloxía sobre o papel da muller
na Igrexa, por que se adiantan,
logo, propostas tan contunden-
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tes? Non se estarán dando pasos
así, para esa temida perda das
mulleres que, segundo o Papa,
traería esterilidade á Igrexa?
Observará o lector que falando
da Xornada Mundial da Mocidade, case non dicimos unha palabra sobre os mozos e mozas que
deberían ser os protagonistas do
evento e dos comentarios sobre
do mesmo. É un defecto importante que advertimos nos medios
normais aos que temos acceso.
Case nin unha palabra sobre a
mocidade asistente, sobre a súa
vida, os seus soños, a súa fe, os
seus problemas..., como se todo
se montase para dar lugar a escoitar as voces doutras persoas
dirixidas á xente nova. Como
se a mocidade alí asistente se
limitase a ir, participar, aplaudir, emocionarse, cantar, rezar,
como masa a adoutrinar, pero
sen que a súa propia voz saia a
relucir, cousa que nos permitiría
escoitalos, valoralos, discernilos,
deixarnos interrogar por eles e
elas. E, aínda que se pense que o
conxunto da mocidade asistente
responde a un determinado perfil crente, cónstanos que hai vidas, historias, procesos persoais
e grupais dignos de ser coñecidos, como por exemplo o dos

dous mozos do Ferrol, Miguel e
Xurxo, ao que case por carambola tivemos acceso mediante a
lectura da revista Mundo Negro,
nº 587. Non sabemos se este
defecto informativo depende no
fondo da concreta configuración
da Xornada. Neste caso, algo habería que cambiar.

6.- Ás portas dun curso
que empeza
Moitas e importantes cousas
se van configurando no día a día
coma consecuencia da crise na
que andamos, que se manexa,
claro, desde os intereses ideolóxicos de cada grupo social, e
relixioso tamén. Empezarase a
aplicar a LOMCE, que, seguindo a traxectoria das repetidas
leis educativas anteriores, terá
seguramente un curto recorrido.
Unha lei na que impera a lei da
competitividade, e na que, no
nome da mesma, se vai deixar de
lado de moitas maneiras a persoas e grupos sociais de capacidades menores, en cartos e habilidades. Sabemos o complexas
que son moitas vidas como para
medilas polo nivel simple dunha nota académica. A lei unifica
contidos e diferenzas, respondendo a unha concepción estaEncrucillada 184, setembro-outubro 2013
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tal que non se corresponde coa
realidade e, a maiores, impón recortes económicos significativos
coas consecuencias negativas
que xa estabamos sufrindo. Para
cando unha lei de educación
consensuada, libre de ideoloxías,
verdadeiramente interesada no
ben do alumnado?
A Igrexa, en xeral, viu con bos
ollos esta lei, cousa que nos sorprende. Quizabes coa rehabilitación da clase de relixión xulgaron colmadas as súas aspiracións. Resúltanos rechamante a
intensidade coa que desde a oficialidade da Igrexa se vive o da
clase de relixión, como se aí se
xogase en boa medida o porvir
da relixiosidade da nosa sociedade. A realidade dá pé para supoñer tanto? Que efectos se derivan das persistentes clases de
relixión? Máis aínda: como se
está empregando despois o espazo das clases de relixión? Somos conscientes de que atender
esta clase para a xente nova que
temos é unha das tarefas máis
complexas, e que debería haber
unha cualificación especial, en
saberes e en habilidades? Estase apostando por esta cualificación? A CEE fixo público xa o
25 de febreiro un documento
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titulado “Orientacións pastorais
para a coordinación da familia,
a parroquia e a escola na transmisión da fe”, dirixido a pais e
nais, sacerdotes, catequistas
e profesores/as de relixión; un
documento denso, quizabes
complexo de máis, que intenta
responder a esas urxencias que
apuntamos. Claro que, como di
o Papa Francisco, as cousas non
se resolven só con documentos.

7.- Sopesando as nosas cousas
O 31 de xullo pechou a cadea
de televisión popular TV Galicia,
creada polas dioceses galegas,
debido ao impacto da crise publicitaria nos medios de comunicación. Perdeuse moito coma
voz representativa da Igrexa galega? Penso que non. Igual me
equivoco. Os nosos parabéns
para o crego Xesús Martínez Carracedo, ata o de agora Delegado
Episcopal de Pastoral da Saúde
da diocese de Tui-Vigo, director
de Pastoral da Saúde de Galicia
e Capelán do hospital Meixoeiro
de Vigo, que en xuño foi nomeado director do Departamento da
Pastoral da Saúde da CEE. Ánimos para o intento feito pola delegación de mocidade da diocese
de Lugo por converter a peregri-
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nación ao Faro –28 e 29 de xuño,
con máis de 300 mozos e mozas–
nunha xornada de encontro da
mocidade das dioceses galegas,
aglutinando buscas e respostas,
que oxalá teñan ben en conta a
nosa maneira de ser, empezando
xa pola consideración pola nosa
fala. E congratulacións tamén
polas XXI Xornadas Sacerdotais
de Poio, celebradas este ano os
días 12 e 13 de setembro baixo
o lema A fe: dimensión profética,
xornadas xa de longo percorrido
e que manteñen como servizo ao
clero algo do pouco que hai en
Galicia como representativo do
conxunto da nosa comunidade.
É do caso botar a andar o proceso de beatificación de Uxío Romero Pose, bispo auxiliar de Madrid? Ao cardeal Rouco Varela
pareceulle que si, posiblemente
dentro desta febre de beatificacións e canonizacións coas que
se pretende, no mellor dos casos,
facer visible a forza da fe cristiá e
a súa incidencia social alternativa. Estamos optando polo moito
e ben, pero “moito e ben non hai
quen”. Non habería que introducir algo de racionalidade evanxélica no asunto?
Capítulo aparte meréceo o
peche do convento franciscano

de Herbón, acordado pola Provincia Franciscana de Santiago
no pasado abril. Houbo quen,
con moitos indicios, fixo a lectura de que o tal peche se debera a presións políticas para
evitar que o conxunto fose declarado como Ben de Interese
Cultural (BIC), tal como había
tempo tiña solicitado o seu prior
Roberto Freire, cousa desmentida polo Provincial franciscano Xosé Antón Castiñeira en
nota de prensa do 1 de agosto, na que tamén afirma que o
traslado dos frades residentes
en Herbón para outros lugares
non implicaba o cese das actividades pastorais que alí se levaban a cabo nin tampouco a
imposibilidade de que no lugar
seguisen actuando as diferentes
asociacións que ata o momento
o estaban facendo: unha asociación de nais/pais de persoas
con discapacidade intelectual,
unha casa de acollida para nenos en situación de risco social,
un albergue de peregrinos, o
Instituto de Estudos Irienses, a
asociación cultural e medioambiental Sementar e o Seminario
Galego de Educación para a
Paz-Fundación Cultura da Paz,
que tiña un amplo proxecto de
actividades.
Encrucillada 184, setembro-outubro 2013
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Todo virou ao redor da solicitude de declaración como BIC
para o convento franciscano. O
alcalde de Padrón liderou unha
reacción veciñal que pretendía
ver en tal declaración un perigo para o futuro económico da
zona, polas restricións que traería; houbo enfrontamentos manifestos e mesmo actuacións delituosas e deuse lugar a todo tipo
de sospeitas, alimentadas pola
demora que a Administración se
tomou en contestar a solicitude
de BIC –nun primeiro momento
moi positivamente valorada en
todas as instancias–, ata o punto de que, pasada a data límite,
aínda non había resposta oficial.
Por fin chegou o recoñecemento
como BIC para o convento de
Herbón, que permite que as augas asenten, que as actividades
se manteñan, que os proxectos
sigan vixentes que –oxalá tamén– o convento se volva poboar con frades e que a paz e o
ben serenen os ánimos de quen
tivo comportamentos nada acordes co que o convento tradicionalmente ten representado.
E máis nada, amigas e amigos.
Todos coñecemos os encontros,
cursos, congresos, cos que moi-
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tos homes e mulleres crentes
adoitamos rematar o verán e dispoñernos para a tarefa do curso
entrante. Por exemplo, a Asociación de Teólogos Xoán XXIII celebrou en Madrid os días 5-8 de
setembro o seu XXXIII Congreso de Teoloxía abordando o tema
A teoloxía da liberación hoxe,
cunha asistencia de mil persoas,
e o Instituto Teolóxico Compostelán celebrou as súas XIV Xornadas de Teoloxía co lema Igrexa
en camiño: identidade, comuñón
e misión. O Sínodo da diocese
compostelá segue adiante, agora
na fase de redacción dos instrumentos de traballo ou documentos base. O Movemento Rural e
as Comunidades de Relixiosas
Rurais celebraron conxuntamente o seu encontro de comezo de curso os días 20-21 de setembro. Oxalá, desde un sentido
da diferenza, recoñecida coma
unha graza e coma unha chamada á conversión, nos aprestemos
todos, todas, a camiñar en fidelidade evanxélica e a darlle ao
mundo o máis limpo e liberador
que Deus vai poñendo nos nosos corazóns.
Saudiños e ata a primeira.
Manuel Regal Ledo
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