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Guieiro
A reforma da Igrexa está en marcha. A exhortación apostólica
Evangelii Gaudium é inequívoca. As análises (auto)críticas sobre
os problemas da Igrexa realizadas ata hai oito meses desde asociacións, movementos, grupos e teólogos cuxa eclesialidade –por
faceren tal discurso– era cuestionada abertamente polos dirixentes
eclesiais interpelados, resoa agora, urbi et orbe, dende a Sé do bispo de Roma. Temos un Papa reformador. Evanxelicamente reformador e con seria e firme vontade de reformar. Temos un Papa que
está a liderar un proceso global de revisión e conversión. Isto non
fixo máis que comezar. Seguiremos atentos o desenvolvemento do
asunto, porque tamén nós nos sentimos interpelados por ese novo
aire que a todos convoca á renovación eclesial.
A posición de Encrucillada é igualmente inequívoca na liña iniciada hai xa case trinta e sete anos. O seu compromiso coa necesidade dunha fonda e seria reforma da Igrexa galega –lingua, cultura, pobres, evanxelización, revitalización das comunidades, pensamento crítico, acción social, etc– non mudou no esencial, por máis
que nas súas páxinas haxa sempre apertura para novas e urxentes
demandas sociais e eclesiais. Un froito especialmente querido deste constante compromiso con Galicia é o anual Foro Relixión e
Cultura en Galicia que xa acadou a súa XXVIII edición.
O Foro deste ano pretendeu tomarlle o pulso á cuestión máis
central de toda existencia crente: a cuestión de Deus. Carme Solloso introduciu o tema cunha fonda e fermosa reflexión inicial.
Alfonso Novo realizou un suxestivo estudo das diferentes formas
nas que a cuestión de Deus está presente na nosa sociedade actual. Destacou, principalmente, a presenza da cuestión de Deus en
internet. Entre a banalidade e o fundamentalismo anda a cousa.
Pero a pregunta está aí e a súa presenza na rede é realmente global
e masiva.
Victorino Pérez Prieto achegounos ao pensamento de Raimon
Panikkar verbo da cuestión de Deus. O seu amplo coñecemento
da obra do autor catalán, que se confesou cristiá, hinduísta e budista a un tempo, posibilita que o lector poida acceder agora, en
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Guieiro
poucas páxinas, a unha síntese clara e ben estruturada dos puntos máis salientables deste singular químico, filósofo e teólogo.
O carácter relacional de Deus e a perspectiva interrelixiosa son,
talvez, os puntos que Pérez Prieto máis destaca entre a multitude
de intuicións e perspectivas que agroman na amplísima obra de
Panikkar.
Quen isto asina tivo tamén un relatorio no Foro deste ano. É
ao lector a quen lle cómpre xulgar o grao de acerto ou desacerto
das reflexións presentadas. Se axudan a unha máis fonda, seria e
evanxélica visión e vivencia da presenza de Deus, benvidas sexan.
Se, pola contra, confunden, complican ou dificultan o acceso á
realidade de Deus e ao misterio da súa continua acción no mundo,
farase ben en prescindir delas. Pola miña banda só podo indicar
que, modestamente, non busco máis que claridade vital verbo da
única cuestión que, ao meu ver, é digna de entregarlle toda a vida:
a cuestión de Deus.
Neste número incluímos, con gran pena e dor, un recordo emocionado a Paulo Mougán. Presenza incansable na eficacia loxística
de todo canto evento cristián tiña lugar, finado repentinamente a
unha idade improcedente, dada a actual esperanza de vida, mesmo
logo de casar hai pouco. Unha auténtica pena.
Varias e moi interesantes recensións, xunto coas Roldas política, cultural e eclesial, completan un número no que, coma sempre, tamén hai cabida para os debuxos artísticos de Soedade Pite.
Sendo o último do ano, incluímos tamén o índice de artigos publicados por Encrucillada neste 2013, obra do noso fiel colaborador
Ramón Díaz Raña.
Bo Nadal
Pedro Castelao
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Presentación do XXVIII Foro Encrucillada

A cuestión de Deus
Mª do Carme Solloso Blanco

Bos días a todas e a todos! Tomo a palabra en nome de Encrucillada, e no meu propio, para darvos a benvida ao XXVIII Foro de
Encrucillada. Parece doado dicir isto, pero estamos a falar de 28
anos creando espazo aberto ao diálogo e ao debate, para compartir,
reflexionar, pensar, repensar e cuestionar o que nos preocupa, en
relación coas nosas crenzas, con Deus, coa nosa cultura e historia.
Encrucillada defínese polo seu compromiso cristián coa nosa historia, coa nosa cultura e a nosa sociedade.
Moitos dos que estades hoxe aquí sodes asiduos e fieis asistentes
a este Foro. Outros pode que sexades novatos, que vos acheguedes
con curiosidade, afán de busca ou inquedanza. Hai outros que nos
faltan e quereriamos que estivesen; aínda así, queda o seu espírito
e recordo inesquecible acompañándonos dende a outra beira.
O Foro vainos dar a oportunidade de saudarnos, coñecernos e
escoitar a 3 magníficos relatores, sen deixar de lado as achegas
persoais.
Dámoslle as grazas especialmente a Alfonso Novo pola súa rápida resposta ante unha invitación tardía, tendo en conta que Encrucillada pensou inmediatamente nel ao non poder vir Isabel Allegro
de Magalhâes, que por motivos de saúde non pode estar presente e
a quen lle desexamos unha pronta e boa recuperación. A valía persoal e intelectual de Alfonso é de sobra coñecida e comprobarédela
ao longo do seu relatorio. Grazas Alfonso!
Cos tempos que corren, case é un milagre que perdure e se
manteña no tempo un Foro e unha revista como Encrucillada, que
conta coa participación desinteresada de tantas persoas, poñendo
a súa experiencia e coñecementos a disposición de todos os que a
lemos e seguimos. Para moitos de nós é un referente, dando acoEncrucillada 185, novembro-decembro 2013
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llida tanto a crentes como non crentes a este e outro lado da raia.
A aparición de Encrucillada tivo moito que ver co que supuxo de
renovación o Concilio Vaticano II en canto a volver a ler o Evanxeo dende a cultura contemporánea. Tamén coa encarnación dos
valores da fe nos valores do pobo.
Como vistes no programa e cartel, o tema que escollemos para
este Foro trata da Cuestión de Deus. Sabedes que Encrucillada (Foro
de Relixión e Cultura) gusta de alternar temas de carácter teolóxico
(relixioso) con outros máis sociais ou de actualidade (culturais).
Non son teóloga, nin filósofa, nin filla de profeta como di o Libro de Amós, e non pretendo facer aquí unha reflexión sobre a
Cuestión de Deus dende eses presupostos, iso vano facer moi ben
os relatores.
Se mo permitides, gustaríame comezar confesando que, como
crente, a existencia de Deus non foi para min tan preocupante
como para chegar a dubidar da miña fe, dalgún xeito herdada, así
que fun medrando coa confianza da súa omnipresenza.
Hai uns días lía nun texto precioso dunha muller teóloga amiga
deste Foro (Feli Alonso Curiel), que un non nace coa fe debaixo
do brazo como se dun pan se tratase, senón que o pan íao facendo
un mesmo.
Eu pregúntome: se somos un bo fermento, faremos medrar a
masa?
Entendo que a cuestión da presenza de Deus xere moitas dúbidas e preguntas. Porén, non é san e humano dubidar?
A fe, como case todo, pasa por un proceso vital ligado á propia
persoa. Aínda sendo a Divindade un Misterio insondable e inabarcable que apenas intúo (principio e fin), a miña fe baseouse na confianza en Deus (como diría o meu bo amigo Xaquín deille un cheque
en branco a Deus). Non quero que isto se interprete como inxenuidade, pero sempre crin que hai algo que nos transcende como seres
humanos levándonos a buscar e afondar máis aló da nosa finitude.
Ao longo dos anos tamén me fixen preguntas, cuestionei dogmas,
6
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busquei respostas, que non sempre me gustaron ou non chegaron a
tempo. Sigo a buscar, tamén por iso estou hoxe aquí.
É certo que aquilo que nos interpela e nos custa entender fainos
ir na procura do coñecemento, e as preguntas teñen a función de
axudarnos a abrir camiños na escuridade da comprensión. O propio Xesús invítanos a profundar nas nosas dúbidas con confianza.
É propio do espírito dos nosos tempos cuestionarmos todo para
progresarmos no coñecemento científico. Eu vivo no mundo da
medicina rodeada a cotián deste clima onde a fe queda con frecuencia desacreditada, aínda sendo frecuentes nese mundo situacións de gran sufrimento que levan consigo moitas preguntas
existenciais (“Por qué a min?”) Non deixa de sorprenderme que
unha profesión ligada ao final da vida, ao acompañamento e aos
coidados, deixe de lado con tanta facilidade a transcendencia.
Camiñamos pola vida con incertezas e dúbidas. Ás veces os
testemuños non abondan e precisamos vivir a nosa propia experiencia. Homes e mulleres necesitamos verbalizar e comunicar as
nosas experiencias relixiosas, expresando e compartindo o que vivimos e sentimos. Por iso, as comunidades cristiás deberían ser un
espazo de diálogo, onde compartir honestamente as dúbidas e interrogantes dos crentes de hoxe. Non todos vivimos no noso interior
a mesma experiencia, non si? Para crecermos na fe necesitamos o
estímulo e diálogo inclusivo cos outros que comparten (ou non) as
nosas inquedanzas.
Para nós e para min o achegamento a Deus faise a través da
persoa de Xesús como rostro visible do Deus inmanente que me dá
a forza para aceptar os contratempos, escuridades e limitacións. O
seu Espírito está presente en todos os homes e todas as mulleres,
e no universo. Pero ser cristiá non quere dicir vincularse dun xeito
ríxido a unha institución, senón buscar dende a miña problemática
e necesidades actuais tradicións cristiás ou interpretacións que me
axuden a vivir libre e dignamente os retos da miña historia.
O Papa Francisco, na súa recente entrevista en Razón e Fe, di
que a reflexión, para nós crentes, debe partir da experiencia.
Encrucillada 185, novembro-decembro 2013
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Vou tomarme unha pequena licenza para compartir con vós algo
relacionado con esta entrevista que tivo lugar na última xuntanza
do Consello de Encrucillada. No faladoiro do final pedímoslle a
Pedro F. Castelao o seu punto de vista sobre a reacción que se
está a producir en certos sectores eclesiais que todos coñecemos,
pouco proclives aos cambios. Isto levou a como se xerara a famosa entrevista do Papa. Pois ben, teño que dicirvos que o xeito en
que nolo contaba Pedro creou en min, e atrévome a dicir que nos
presentes, unha grande esperanza, alentada por aquel Espírito que
entendo alumeou o Concilio Vaticano II.
Moitos de nós esperamos como auga de maio, neste deserto eclesial, que se produza unha reforma profunda na Igrexa. A espera
faise longa e ansiamos que o Papa Francisco acometa esa tarefa xa,
sen dilación, pero non é menos certo que é máis doado estragar as
cousas que amañalas, e como ben di o Papa, precísase reflexión e
discernimento, pois é moito o que nos estamos a xogar e queremos
unha reforma con alicerces profundos, que non teña volta atrás.
A teoloxía parte directamente da experiencia relixiosa que se dá
na fe. A tarefa dos teólogos consistiu en ir adaptando a comprensión doutrinal a eses cambios históricos na evolución cultural do
mundo cristián. Non é doado manter a fe bíblica nun mundo en
que a conciencia da relatividade, e a arela do absoluto, se van debilitando pola invasión dun crecente poder xerado pola técnica.
Escoitemos o que nos din os nosos teólogos/as.
A teóloga brasileira Ivone Gebara di: “Cada expresión teolóxica
defende posturas e intereses dos variados grupos que compoñen a
nosa complexa realidade social. O desafío está en construír a convivencia da diversidade sen que unha expresión queira dominar ás
outras ou afirmarse como a única verdadeira”.
Co seu clarificador estilo Andrés Torres Queiruga argumenta como
o Deus bíblico é Aquel que crea por amor, tendo en conta a autonomía, tanto do mundo como da subxectividade humana. De Deus só
poden vir amor e salvación, sen que comprendamos de todo o misterio dese amor infinito. Así, explícanos como a salvación en Xesús
8
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Cristo non é o prezo a lle pagar a un deus irado, senón a culminación
dunha “loita amorosa” que sostén o Deus-Abbá-Imá contra os nosos
inevitables límites e as nosas resistencias culpables, co fin de nos dar
a coñecer o seu amor e facermos capaces de acoller a súa axuda.
Nun estudo de Encrucillada de hai 3 anos, Victorino Pérez Prieto escribía que a teoloxía ten dereito a tentar pensar e expresar a
Deus, elaborando un discurso, consciente das súas limitacións. O
mundo secular e a complexidade do pensamento contemporáneo
puxéronnos nunha encrucillada relixiosa que nos sitúa ante novos
retos e novas maneiras de achegamento á experiencia espiritual
e á misteriosa realidade divina. Logo, a Teoloxía contemporánea
séntese ante a necesidade de repensar as nosas imaxes de Deus
e facelas máis achegadas a nós hoxe. Non debemos pensar que o
único rostro do auténtico Deus é aquel no que nós cremos.
Raimon Panikkar, de quen Victorino nos vai falar no seu relatorio di: “A experiencia de Deus non pode ser monopolizada por
ningunha relixión, por ningunha cultura, por ningún sistema de
pensamento. Aínda que, en canto experiencia do divino, é unha
experiencia non só posible, senón tamén necesaria para que todo
ser humano chegue á conciencia da súa propia identidade.”
Como muller, que quero entenderme a min mesma dende a
miña identidade e fronte ó mundo que me rodea, busco respostas na teoloxía feminina que se pregunta como se pode construír
en xustiza e dignidade aquilo que destrúe os corpos das mulleres,
cando a mensaxe e práctica central do Evanxeo, aínda desenvolvéndose nunha cultura patriarcal, non foi excluínte para a muller
dun xeito directo. Mentres que si o é a organización masculina da
sociedade e da Igrexa, que excluíu a muller na súa corporalidade,
silenciándoa e facéndoa dependente do home.
Por que Deus non é tamén muller e se presenta sempre en masculino, incluso dun xeito patriarcal?
Palabras da Consagración: “Tomade e comede todos de El porque este é o meu corpo que se vai entregar por vós e por todos os
homes para o perdón dos pecados”.
Encrucillada 185, novembro-decembro 2013
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Xa sei que hai explicacións diversas, pero tamén a linguaxe hoxe
ten que ser inclusiva. Por que non dicir simplemente “todos”?
Cando se fala de Deus hai tamén que cambiar o estilo da linguaxe, pois está fóra do mundo actual e non ten que ver nin cos
seus logros, nin coas súas alegrías, nin cos seus sufrimentos ou inquedanzas. No tema da comunicación e da simboloxía hai que dar
un gran paso adiante e situarse no mundo de a pé, talvez así se conectaría coa xente nova, que se vai desprendendo da fe como se de
algo inútil se tratase, porque non tivo a oportunidade de experimentala vivencialmente ou non soubemos transmitirlla axeitadamente.
Dende a miña identidade de muller galega crente son consciente do traballo doutras mulleres que foron abrindo camiños nesta
noite escura e bretemosa, en tempos e momentos diferentes da
nosa historia.
Algunhas, que seguen a facer camiño, están ou poderían estar
neste auditorio. Gustaríame citarvos nominalmente para facervos
visibles nesta mesa, pero sodes xa tantas as que engrosades a lista
que, por razóns obvias, seríame imposible facelo sen deixar a moitas delas no tinteiro.
Engracia Vidal fixo, aló polo ano 2000, unha monografía titulada Por unha Igrexa tamén Feminina, na que fai unha análise social,
cultural e eclesial en relación ao papel que desenvolve a muller.
Foi pioneira falando da situación das mulleres na Igrexa dende
unha perspectiva feminista e dende a galeguidade que a conforma.
Valorámolo como un punto de partida no pensamento cristián e
feminista galego.
O 10 de marzo de 1996, en Armenteira, iniciou a súa andaina a
Asociación de Mulleres Cristiás Galegas-Exeria, que ten publicado
recentemente un libro, As mulleres falamos de Teoloxía (presentarase hoxe aquí), no que abren un diálogo á diversidade e complexidade do mundo que nos toca vivir, en completa liberdade e autonomía, con coraxe e audacia, tecendo xuntas novos sentidos para as
nosas vidas e compromisos, con esa complicidade e solidariedade
que caracteriza ás mulleres.
10
506

Encrucillada 185, novembro-decembro 2013

Presentación Foro

Deus quere a misericordia, que os nosos corazóns se conmovan
coa dor allea para crear espazos onde haxa unha responsabilidade
colectiva para manter as nosas vidas, as do planeta e ata o cosmos.
Recollo e fago miñas as palabras de Marta Zubía cando di que
isto non ten que ver con acatar servilmente e en silencio o que se
nos di, nin con deber ou facer méritos que nos leven a Deus, senón
co amor como proxecto de vida. Xesús uniu de tal xeito o amor a
Deus e ás mulleres e homes (Mt 25) que pecar é ofender á persoa humana: no dominio, no sometemento, na inhumanidade, na
indiferenza, na exclusión, no menosprezo, na explotación, é dicir,
ofender a dignidade do outro.
Para nós cristiáns a verdade de Deus está revelada en Xesús
Cristo e Xesús móstrase preocupado polo ben da muller e do home,
especialmente polo pobre, o que sofre, o oprimido, o que vive nas
zonas fronteirizas pola razón que sexa. A experiencia directa co
Evanxeo fainos nacer a unha fe nova, polo contacto vital con Xesús. Como di Pagola: “A doutrina non toca o corazón, non converte
nin namora. Xesús si”. Por iso, a sociedade moderna ten que crear
comunidade cristiá como lugar de acollida ao Evanxeo de Xesús,
na que teñen cabida todos os graos de crenza, dende moita ata ningunha, onde teña cabida a diversidade. Hai que dar oportunidade
de que penetre coa súa forza humanizadora nos nosos problemas,
crises, medos e esperanzas.
Xesús produce un movemento sandador ou sandante en distintas direccións e sentidos, tomando como punto de partida o noso
sufrimento, aquí e agora.
Xesús fálanos de facer xustiza, de loitar pola xustiza nunha sociedade corrupta que abusa dos máis febles, pois os poderosos non
parecen temer á xustiza de Deus e non respectan a dignidade nin
os dereitos dos pobres. Así como os profetas denunciaban a corrupción do sistema xudicial en Israel, agora tamén nós temos que ser
profetas no tempo que nos toca vivir pois vemos como persisten os
mesmos males que afectaban á humanidade hai séculos. Do mesmo xeito que denunciaban a estrutura machista daquela sociedade
Encrucillada 185, novembro-decembro 2013

11
507

Mª do Carme Solloso Blanco

patriarcal. Porén, Xesús alenta á fe como modelo de indignación,
resistencia activa e coraxe para reclamar xustiza aos corruptos.
Descubrimos a Xesús en quen se implica na vida, para darse
con xenerosidade, nos que abren camiños novos nos diferentes
campos da humanización: na ciencia e na arte, na reflexión e na
teoloxía. O seu espírito está vivo en todos aqueles que colaboran
en medrar na humanidade, na solidariedade, no saír do individualismo e ir ao encontro.
Este é o Deus do que andamos á procura e que nos interpela
fondamente na vida.
Comezaba facendo unha confesión sobre a miña fe preguntona
e rebelde e quero rematar dicindo que non hai resposta ou argumentación que me reconforte e emocione tanto como a celebración da Palabra compartida cando desprende vida, calor, fondura...
Así pois fagamos deste día xuntos, non só un tempo de reflexión,
coñecemento e acollida senón tamén de fonda celebración, compartindo con ledicia a Deus e á fe que nos une.
Moitas grazas e, de novo, benvidos a este Foro!!!
Mª do Carme Solloso Blanco

12
508

Encrucillada 185, novembro-decembro 2013

Estudos

Deus na cultura
Alfonso Novo Cid-Fuentes

Para falar con competencia do tema que dá título a esta charla,
habería que ser o que non son: sociólogo ou observador. O sociólogo manexaría con destreza moreas de datos e enquisas, saberíaos
analizar de forma apropiada e extraería con alto grao de probabilidade conclusións e tendencias. O observador, se cadra con menos
aptitude técnica, podería, en todo caso, recoller os datos da súa
propia experiencia e sabería situalos nos seus respectivos contextos, o que lle permitiría extrapolar, a partir desas percepcións, insinuacións suficientemente agudas para poderen considerarse acertadas. Pero non son nin un nin o outro.
A cuestión complícase pola indeterminación conceptual da cultura. Nesta palabra encérranse múltiples ideas que van do máis
elitista ata o máis xenérico; hai acepcións que subliñan os aspectos
colectivos e outras que poñen a énfase no individual; hai modelos
liberais, marxistas, estruturalistas, evolucionistas... Ás veces enténdese por cultura o que xa existe, mentres que noutras a cultura
preséntase como unha meta a conseguir.
En terceiro lugar, é moi difícil, cando non imposible, ter unha
percepción axeitada do papel de Deus na cultura cando un se encontra situado habitualmente nun contexto parcial, no dobre sentido de fragmentario e partidista. Inevitablemente, un tenderá a
interpretar a cultura dende o seu propio ángulo de observación.
As últimas enquisas publicadas sobre a situación relixiosa en
España por parte do Observatorio do Pluralismo Relixioso e o Barómetro do CIS amosan aínda unha maioría de poboación que se
profesa crente, en torno a un 70%. Pero, ao mirar polo miúdo algúns dos datos, podemos levar algunhas sorpresas. Na mostra do
Observatorio do Pluralismo, algo máis do 68% considéranse a si
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mesmos crentes, pero o número de católicos ascende a un 82,7%.
Isto recorda o vello chiste: “non creo na miña relixión, que é a
verdadeira, imaxínese se vou crer na súa”. Pero recórdanos tamén
outra cousa: a relixión non é exclusivamente un corpo de crenzas,
senón que é tamén un sistema de identificación social ao que un
pode sentirse adscrito, aínda sen compartir os seus postulados.
De entre os moitos enfoques posibles, optei polo recurso a unha
ferramenta que nos nosos tempos recolle e á vez crea cultura, polo
menos se entendemos por cultura un conxunto de opinións presentes de forma máis ou menos estable nun grupo significativo da
sociedade. Refírome a internet. Pero tamén aquí o campo é vasto.
Hai páxinas cristiás, musulmás, aconfesionais e doutros moitos tipos na rede, e non é posible sequera por aproximación ofrecer un
panorama de todas elas. Por iso, a miña tarefa será moito máis
modesta: analizar algunhas sentenzas que circulan como memes
virais nas páxinas dedicadas a promover o ateísmo. Deste modo,
será posible analizar o modelo de Deus presente nalgunhas das
súas negacións máis famosas, e que -e isto non debe estrañar a
ninguén- se corresponden, aínda con esaxeracións, con modelos
de Deus defendidos tamén por moitos crentes.

1.- O deus sen identidade
Os dous somos ateos. Só que eu creo nun deus menos ca ti. Cando
entendas por que rexeitas todos os demais deuses posibles, entenderás por que rexeito eu o teu.
Stephen F. Roberts

Segundo conta o propio autor da frase, esta é a forma refinada
da resposta que dirixiu nun debate online a alguén que lle preguntou por que se obstinaba en negar a Deus malia todas as probas no
seu favor, ao que el replicou preguntando ao seu opoñente por que
ignoraba as probas en favor de Shiva ou Zeus.
A este respecto, hai que sinalar, en primeiro lugar, que todo
modelo de Deus é determinado culturalmente. Dado que a divin14
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dade non se presenta como un dato inmediato dos sentidos nin
como unha iluminación espontánea na conciencia, a noción que
se ten de Deus ou dos deuses, depende en gran medida do contexto histórico en que se encontra o suxeito. É significativo que The
Encyclopedia of Religion, que puxera en marcha Mircea Eliade,
divida o artigo “God” nas seguintes seccións: “God in the Hebrew
Scriptures” (S. D. Sperling), “God in the New Testament” (R. H.
Fuller), “God in Postbiblical Judaism” (L. Jacobs), “God in Postbiblical Christianity” (J.B. Cobb) e “God in Islam” (L. Gardet). Para
ter unha perspectiva intercultural é necesario recorrer a outros
artigos, como “Deity”, “Monotheism”, “Gods and Goddesses”, “Polytheism”,… Parecería que non hai xeito de falar de Deus en singular para referirse a un concepto mínimo que se puidese compartir
por distintas tradicións relixiosas.
Como sinala R. Panikkar (“Deity”, ER 4, 264-276), hai deuses
chamados Allah, Nnui, Yhwh, Siva; pero non hai un deus chamado Divindade. Un adora a Visnu, ou mesmo a Buddha, pero non
adora a divindade en canto tal. Só pode adorar unha divindade
particular. Tamén a palabra deus foi en orixe un nome común,
pero pronto se converteu no nome propio do único Deus dos teístas (e tamén dos ateos, pois moitos ateos son meramente antiteístas; uns e outros viven dentro do horizonte do único Deus
persoal, aceptándoo ou rexeitándoo).
1.1. O común e o específico
A palabra deus non pertence á linguaxe exclusiva do cristianismo. A súa forma moderna vén do latín deus, un substantivo común
(non é un nome propio). Á súa vez, no seu uso cristián, o deus
latino traduce o grego theós, o cal é lóxico, xa que existe perfecta correspondencia de significados entre as dúas linguas. Tanto
no mundo latino coma no grego, a relixión é politeísta, polo que
o substantivo correspondente para dicir deus admite feminino e
plural. Cando se usa en singular, normalmente é para referirse a
unha divindade concreta (o cal, en grego, adoita implicar o uso do
artigo). Pero en certos contextos, cunha sensibilidade máis afín
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ao monoteísmo, a palabra correspondente a deus pode adquirir o
valor dun termo que designa un único referente.
Cando o monoteísmo xudeu se expresa en grego, ben de forma orixinaria, ben nas súas traducións, adopta tamén o uso do
termo theós como correspondente ás palabras hebreas el, eloah e
elohim, aínda que excepcionalmente pódese encontrar a tradución kýrios ou outras palabras. Os mesmos termos hebreos (coa
diferenza de Yhwh, nome propio) son, pola súa orixe, termos comúns usados sen problema en contexto politeísta, ata o punto
de que a forma plural elohim poderíase explicar como o intento
de unificar nunha soa figura todo o panteón (aínda que esta é só
unha das posibles interpretacións). Isto non é nada estraño, xa
que o monoteísmo xudeu xorde nun ambiente politeísta, de tal
forma que a reivindicación dun único deus en absoluto (monoteísmo) é posterior á campaña en favor dun culto determinado (a
monolatría yahvista): existe unha reivindicación de exclusividade
con respecto a Yhwh como o deus propio dun grupo humano
concreto. A monolatría yahvista é tamén, non o esquezamos, un
programa político. Nesta perspectiva, e simplificando moito, o
acceso ao monoteísmo na relixión de Israel non se resumiría na
frase: “hai un único deus”, senón máis ben: “este deus é o único”.
Permanece, polo tanto, se non na súa totalidade, si polo menos
dunha forma suficientemente significativa como para que exista
continuidade lingüística, o concepto de deus pre-monoteísta. Só
que agora o único deus agrupa todas as características que se encontraban repartidas nos outros. Ou, mellor dito, e isto é dunha
importancia fundamental para o noso propósito, ese único Deus
agrupa todas as características que se consideran eticamente desexables, xa que o rexeitamento doutros deuses vai asociado (como
causa ou como consecuencia) ao rexeitamento de certas prácticas sociorrelixiosas.
Se a designación cristiá de Deus ten a súa orixe no uso xudeu,
que, á súa vez, non ten problemas en empregar as formas lingüísticas gregas; máis aínda, se o cristianismo, como antes o xudaísmo,
empregou o termo theós, sexa de forma asimilativa, sexa de forma
16
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polémica, sen ter conciencia de estarse a referir a unha realidade totalmente distinta á denotada por esa palabra no ambiente
cultural greco-latino, isto quere dicir que, aínda onde se manifesta desacordo, hai un acordo máis básico sobre a posibilidade de
empregar un mesmo termo, aínda que sexa con trazos semánticos distintos. O deus cristián, como a súa referencia inmediata, o
deus xudeu, non é un “totalmente outro” respecto aos deuses das
nacións. Poderá ser identificado, como sucede en Feitos 17, 23,
como o “deus descoñecido”. Pero descoñecido é o adxectivo que
acompaña ao substantivo común deus. Será descoñecido en canto
aos seus carácteres propios, en canto á súa identidade concreta, en
canto á súa acción; pero non é descoñecido no senso de que o seu
ser deus signifique algo radicalmente distinto do que significaba
ser deus para os oíntes de Paulo no Areópago.
Unha lectura equívoca do termo deus sería a de certa tradición
teolóxica que ve no Deus de Xesús Cristo unha realidade totalmente distinta ao denominado deus polas relixións (ou, mesmo,
nalgúns casos, polo propio xudaísmo). Isto sucede de forma evidente no marcionismo, para o cal o deus de Israel non é só conceptualmente, senón mesmo entitativamente, distinto do Pai de
Xesús Cristo. E non como dous individuos dunha mesma especie,
ou como especies dun mesmo xénero, xa que nada hai en común
entre eles. O deus creador-lexislador é de natureza psíquica, mentres que o deus Pai de Xesús Cristo é de natureza pneumática. Só
un equívoco lingüístico pode permitir que se use o mesmo termo
deus para referirse a ámbolos dous. De forma menos crasa, hai
certo equívoco semellante en certas expresións da teoloxía dialéctica que tenden a caracterizar o Deus da revelación como o Totalmente Outro, non só respecto ao mundo, senón tamén respecto ao
que o home, privado de revelación, pode chegar a figurarse como
deus. Este sería simplemente (asumindo en gran parte a crítica
de Feuerbach) un modelo proxectivo da necesidade de autoxustificación que o home ten, un ídolo construído a partir das aspiracións humanas. O Deus da revelación, pola contra, irrompe coa
súa Palabra como algo radicalmente distinto que non ten nada que
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ver coas construcións da mente humana. Aínda que para sermos
xustos con Karl Barth habería que matizar algunha destas afirmacións, non cabe dúbida de que, polo menos, así foi entendido o seu
pensamento algunhas veces.
No extremo oposto encóntranse aqueles que non recoñecen
ao deus cristián máis especificidade da que habería entre distintos modelos culturais, históricos ou psicolóxicos de entender un
concepto basicamente común. O Deus tal como é predicado polo
cristianismo é (só?) unha forma histórica que adopta o acceso do
home á Divindade ou, para evitar o risco dun colonialismo cultural
de marca cristiá, á Totalidade, ou á Profundidade, ou ao Ser. Non
só hai ontoloxicamente un único Deus, senón que mesmo conceptualmente as diferenzas non son tales que impidan un acceso axeitado, por máis que insuficiente, á súa única realidade, aínda que
sexa por camiños moi distintos. Máis alá da posibilidade do diálogo
entre as relixións, deféndese un modelo pluralista que recoñece a
validez, polo menos dentro do seu ámbito cultural, de cada relixión
como acceso á realidade de Deus.
1.2. Deus como nome e como concepto
A afirmación neutra de Deus, baleira de contido, non leva a
ningún lado1. Non só os crentes, senón tamén -en xeral- os non
crentes afirman ou negan unha idea de Deus. Deus en abstracto
non existe, senón asociado a un complexo conceptual. Dende o
condicionamento da nosa cultura occidental é doado pensar que
deus é un concepto máis ou menos unívoco, segundo o modelo antropomórfico das relixións semíticas e greco-latinas. Por iso,
dende a nosa perspectiva, pode resultar rechamante a existencia
de relixións non-teístas, ou de certas místicas nas que a divindade
carece de trazos persoais.
E non hai que ir tan lonxe. O propio cristianismo é capaz de
falar de Deus en categorías ontolóxicas, identificando a Deus co
ipsum esse, e en categorías personalistas antropomórficas, consi1
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derando a Deus como un Ti relacional, con características, xa que
non morfolóxicas, si psicolóxicas semellantes ás humanas. E é que
é difícil danzar e ofrecer sacrificios en honor da causa sui, como
sinala M. Heidegger en Identidade e diferenza. Para R. Carnap
(Superación da metafísica mediante a análise lóxica da linguaxe),
o uso teolóxico da palabra deus oscila entre o mitolóxico e o metafísico, co que, segundo os principios do positivismo lóxico, a
linguaxe mitolóxica ten sentido, pero as súas proposicións están
sometidas ás leis da ciencia empírica, mentres que a linguaxe metafísica está formada por pseudoproposicións.
Poderiamos sinalar tamén, sen saírmos do noso ámbito, a diferenza entre o modelo sapiencial e o profético. Segundo o modelo sapiencial, Deus, autor do universo, é tamén o garante do
seu ordenamento, de modo que todo o que acontece sucede por
vontade de Deus. Segundo o modelo profético, Deus é máis ben
a promesa dun futuro á vez que unha crítica do presente, de tal
modo que a vontade de Deus non é o que de feito sucede, senón
que as cousas cambien. Unha interesante fusión entre ambos
modelos prodúcese no cadro apocalíptico, que é á vez crítica e
explicación: o mundo actual está en mans dos poderes do mal; os
gobernos da terra son demoníacos, e os xustos viven en minoría
e opresión.
Todo o que digamos ou pensemos acerca de Deus, está mediatizado por unha idea ou un concepto que non se identifica con
Deus. Deus é por definición non mundano. Dado que o noso coñecemento só é apto para interactuar co mundo, Deus non pode
ser directamente obxecto do noso coñecemento. Afirmar a Deus
é apuntar ao que o mundo non pode encerrar. Pero a afirmación
ou a negación en abstracto de Deus non dirimen ningunha cuestión. Como máximo, indicarannos a crenza do suxeito nun mundo
aberto á transcendencia ou pechado a ela. Pero isto ten só unha
importancia relativa, xa que o que conta é a que realidades ou valores se lles outorga transcendencia. Dito en forma breve, pouco
importa se Deus existe ou non, mentres non aclaremos de que
Deus estamos a falar.
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2.- Deus como símbolo do absoluto
A relixión é un insulto á dignidade humana. Con ela ou sen ela
teremos persoas boas que fan cousas boas e persoas malas que fan
cousas malas. Pero para que as persoas boas fagan cousas malas,
fai falta a relixión.
Steven Weinberg

Hai unha imaxe que se popularizou na rede, que presenta o
skyline de Manhattan coas Torres Xemelgas en pé e cunha frase
inspirada no Imagine de John Lennon: “Imagine no religion”. A
idea é que nun mundo sen relixión desaparecería unha das principais causas da violencia. O físico Weinberg parecería apuntar
á raíz do problema: “a relixión é capaz de conseguir que a xente
boa faga cousas malas”. Pero con frecuencia as frases de efecto
encerran equívocos ou incongruencias. Como se cualifica unha
persoa de boa ou mala prescindindo dos seus actos? Que determina a bondade ou maldade das accións? Sen entrarmos a distinguir
nesas cuestións fundamentais, poderiamos replicar, coa mesma
inxenuidade, que a relixión tamén consegue que as persoas malas
fagan cousas boas.
Con todo, é verdade que baixo a palabra deus se pode esconder
a absolutización de calquera ideoloxía. En nome de Deus dáse a
vida e quítase, en nome de Deus reinan os poderosos e sublévanse
os humildes, en nome de Deus predícanse o erotismo e a abstinencia... Pero non é Deus en si mesmo quen xustifica todo iso, senón
a relixión como sistema de crenzas absolutas. Ademais, se a relixión pode xustificar accións que a nós nos parecen condenables,
case nunca o fai prescindindo doutros factores de tipo ideolóxico,
como a territorialidade, a raza ou a identidade nacional, de tipo
económico ou de tipo psicolóxico, como o sentimento de humillación ou o desexo de vinganza. O problema que presenta a linguaxe
teísta, é que facilmente confunde a condición absoluta de Deus
coa absolutización das crenzas. Probablemente sexa máis doado
acender as masas ou os individuos apelando á transcendencia das
propias crenzas, sustentadas por unha realidade absoluta (Deus),
20
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que recorrendo a principios abstractos. Pero a historia ensínanos
suficientemente que tamén as ideoloxías non teístas poden ser
igualmente poderosas para que “as persoas boas fagan cousas malas”. E, sen necesidade de recorrer a grandes catástrofes bélicas, os
experimentos de Stanley Milgram en Yale, de Philip Zimbardo en
Stanford e de Ron Jones coa Terceira Onda apuntan a que as condicións de ambiente -non necesariamente relixiosas- poden crear
disonancias cognitivas suficientemente graves para que en certas
circunstancias unha persoa poida realizar accións que o horrorizarían en circunstancias distintas.
Existe fundamentalismo sempre que se adoptan principios indemostrados como explicación última da realidade, e que xamais poden
ser sometidos a unha crítica en canto tales principios. Deste modo,
para o fundamentalista, a ciencia, a historia ou a política serán interpretadas sempre á luz deses principios, que normalmente se recollen en textos fundacionais. Non toda relixión é fundamentalista nin
todo fundamentalismo é relixioso; pois entre os textos fundacionais
podemos incluír a Biblia, o Corán, pero tamén O Capital de Marx,
O libro vermello de Mao ou o Mein Kampf de Hitler. Tampouco todo
fundamentalismo é violento, nin toda violencia é fundamentalista.
Pero si é verdade que unha idea asumida como principio único ou
máximo de explicación da realidade pode convencer moita xente a
realizar accións que noutras condicións non faría.
É necesario deslindar o absoluto de Deus do absolutismo das
crenzas. O absoluto de Deus fai referencia á súa realidade en canto tal, e aínda así habería que matizar. Deus é absoluto porque non
recibe a súa existencia de ninguén. Pero tamén é relativo, porque
voluntariamente se relaciona co mundo que el mesmo crea. Non
como un monicrequeiro que manexa os fíos dende arriba, como
en certas visións excesivamente providencialistas. Pero tampouco
desentendéndose da marcha do mundo, como podería parecer no
deísmo. A relación de implicación de Deus co mundo creado combina dunha forma non doada de entender, e menos de explicar,
a transcendencia e a inmanencia, de tal forma que unha e a outra non se combaten, senón que se reforzan. Por desgraza, parece
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que só podemos pensar a relación Deus-mundo segundo modelos
sinérxicos, o que leva inexorablemente a quellas sen saída, onde
o que se dá á criatura se lle quita a Deus e viceversa. Algo que
ten fondas repercusións nas disputas teolóxicas sobre a creación, a
inspiración bíblica, a graza ou a mesma cristoloxía.
Dado que o crente considera a Deus como o ser absoluto que dá
valor e sentido a todo o que existe, é inevitable que lle atribúa, ben
como calidades, ben como determinacións da súa vontade, os valores e principios que o propio crente considera axeitados para a súa
vida e que reciben o seu carácter absoluto non do propio suxeito
que xulga, senón dunha entidade a se que desborda ao individuo.
Aínda que a crenza en valores absolutos non é exclusiva do teísmo,
este considéraos fundados en algo que transcende o intersubxectivo e o intramundano.
Agora ben, non é o mesmo crer que algo é absoluto que crer de
modo absoluto en algo. Por máis convencido que un poida estar
do contido das súas crenzas, sempre o ha de estar moito máis de
que esas crenzas son súas e, polo tanto, falibles. Hai que obedecer
a Deus antes que aos homes? Sen dúbida. Pero se Deus me di que
mate o meu fillo, non terei que empezar a dubidar das voces que
oio? Non se trata de someter o tribunal da razón a Deus na súa
“aseidade”; pero a fe é sempre un acto persoal de alguén que mantén unhas crenzas: é isto o que debe ser relativizado. Permítaseme
citarme a min mesmo:
Aparentemente, non hai maior acto de humildade e de homenaxe
a Deus que sacrificar a propia razón á inescrutabilidade da mente
divina. Iso é un erro, xa que someter a xuízo as crenzas non é o
mesmo que xulgar a Deus. Se a fe non pode ser sometida á análise,
entón calquera cousa vale, e non hai máis criterio de verdade ou validez que a tradición ou o sentimento. Aínda recoñecendo que a fe
esixe crer en cousas que superan a razón, o asentimento non pode
darse contra a razón. Por iso, a teoloxía crítica non é unha pretensión impía contra a soberanía absoluta de Deus, senón o exercicio
humilde do crente que acepta que as súas propias opcións poden
estar equivocadas, non por debilidade de Deus, senón do seu propio
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pensamento finito. Se a ciencia ou a reflexión mostran que unha
crenza mantida ata entón non pode ser certa, o honrado é sacrificar
tal crenza á busca da verdade. Non é humildade mantela contra
todas as evidencias, senón irracionalidade, e unha irracionalidade
bastante soberbia, por certo, xa que non hai peor soberbia que a de
pretender que a realidade ten que dobregarse ás opinións propias. A
humildade ante Deus non pode servir de pretexto a quen razoa coa
soberbia de alguén afianzado nas súas conviccións contra calquera
obxección. Por moi convencido que estea un das súas crenzas, máis
convencido ha de estar de que pode equivocarse2.

3.- De que Deus falamos?
Segundo a biblia, Deus matou 2.391.421 persoas e Satán só
matou 10. Non estaremos a seguir ao tipo equivocado?
Sen entrar a valorar a exactitude das cifras, é verdade que na Biblia encontramos non poucas veces un Deus non só xusticeiro, senón vingativo en demasía, que castiga de forma desproporcionada
delitos menores, que aniquila pobos enteiros só por non se deixaren invadir pola agresión israelita, e que establece nas súas leis
a pena capital por infraccións ao noso entender absurdas. E non
pensemos só no Antigo Testamento. Aínda que o Deus do Novo
Testamento poida parecer máis misericordioso -que llelo digan a
Ananías e Safira-, só o é ata que chegue o tempo oportuno, cando
os malvados sexan botados ao lume eterno. Para distinguir entre o
Deus terrible dos xudeus e o paternal dos cristiáns, teriamos que
facer coma Marción: seleccionar as partes do Novo Testamento
que encaixen na nosa lectura3.
E que ninguén pense que esa concepción corresponde a unha
sensibilidade xa superada. Aínda hoxe moitos cristiáns enarboran a
2 “¿En qué Dios creemos? Reflexiones informales sobre la fe en nuestro tiempo” Lumieira
70-71 (2012) 25.
3 Non hai moito, un alumno meu interpretou unhas palabras miñas (nun senso que non
era o pretendido) como se Deus, na súa interacción co mundo, fose el mesmo mudable, e as
distintas visións de Deus na Biblia estivesen reflectindo o mesmo proceso de Deus. Resulta
que tiña un teólogo do proceso entre o alumnado e eu sen sabelo.
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Deus como o estandarte que xustifica as súas guerras, físicas ou morais. Ou, menos violentamente, xustifican o inxustificable botando
man dun Deus evidentemente inmoral. De que nos serve afirmar a
Deus se esta palabra se pode encher dos contidos que nos resulten
útiles a cada momento? É inevitable recoñecer que deus, como concepto, é unha construción cultural que se adecúa á sensibilidade de
cada tempo e persoa, aos programas históricos e políticos e á cosmovisión en que se vive e que se pretende xustificar. Non é de estrañar
a postura de Marción, aínda que fose sempre rexeitada pola grande
Igrexa. Máis interesante podería ser a explicación de santo Ireneo,
que ve a historia como un proceso pedagóxico durante o cal carne
e espírito van aprendendo a convivir; pero resulta difícil interpretar
os masacres bíblicos como pedagoxía divina. Porque, por moi eterna
que sexa a misericordia do Señor, é difícil que os exipcios que viron
morrer os seus primoxénitos, a experimentasen así.
Por suposto, hoxe en día xa non nos sentimos tan vinculados á
Biblia como para sentirmos que o que se di nela, sexa unha verdade eterna. Sabemos que as Escrituras xudeu-cristiás son unha
expresión, heteroxénea e non lineal, de experiencias e proxectos,
e que poden ser consideradas palabra de Deus na medida en que
expresan o modo en que persoas e colectividades sentiron a acción
e o ser de Deus, e que tal expresión pode espertar en nós un modo
de percepción que antes non tiñamos, pero non necesariamente
en coherencia coa devandita expresión.
De feito, talvez o maior perigo non sexa o Deus da Biblia, senón
máis ben o Deus dos nosos sistemas. É inevitable infrinxir o segundo mandamento: sempre estamos a construír imaxes de Deus
e prostrámonos diante delas. E é tamén inevitable que iso nos proporcione un sistema, un marco de interpretación para a realidade.
Pero, cando o sistema encaixa demasiado, de tal forma que pode
dar a mesma explicación a unha cousa e ao seu contrario, un está
na obriga moral e intelectual de desconfiar del. A propósito do terremoto na rexión dos Abruzos, na Semana Santa de 2009, o Padre
Livio Fanzaga, director de Radio Maria en Italia, dixo: “O Señor
quixo que nesta Semana Santa tamén eles participasen dalgún xei24
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to no misterio da súa paixón. Queremos ver algo positivo tamén
nesta traxedia. No fondo, cando o Señor quere facernos participar
dos seus sufrimentos, tamén quere facernos participar da gloria da
resurrección”. Se as cousas saen ben, é porque Deus nos ama; e,
se saen mal, tamén. Deus gaña sempre4.
Neste senso, pode ser útil unha crítica radical á linguaxe teísta,
para recordar que deus non pode ser un pretexto para que o home
aforre o esforzo de vivir a súa vida e de descubrir como debe vivila.
Aínda máis, ante as inevitables manipulacións de Deus, por que
o discurso teísta habería de expresar mellor o Deus verdadeiro e
inaprensible que o discurso ateo?5 Tería razón Jules Renard cando
dixo: “Ignoro se existe, pero máis valería, pola súa honra, que non
existise”? Á fin e ao cabo, todos temos unha porcentaxe de ateísmo
na medida en que negamos modelos determinados de Deus. Pero
pasar dese ateísmo relativo á total negación de Deus non é simplemente dar un paso máis alá6, do mesmo modo que a anarquía non
é o paso seguinte no proceso da oligarquía á monarquía. O cero
non é un un concentrado. A afirmación ou negación dos deuses do
pasado (ou do presente) non é unha cuestión de nomes. Aínda sabendo que as nosas ideas e a nosa linguaxe son inadecuadas; aínda
recoñecendo que, se fósemos cabalos, nos imaxinariamos un deus
cuadrúpede; aínda confesando que sempre estaremos abocados ou
a representárnolo segundo unha imaxe antropomórfica (por máis
que queiramos disfrazala tras o concepto de persoa) ou a esvaecelo
nunha abstracción, ao afirmar a Deus non estamos a afirmar só
un nome. E non, non temos máis guía para orientarnos no noso
modelo de Deus que as nosas propias crenzas, os nosos principios
morais, o noso instinto, a nosa educación, o noso ambiente, as no4 Impagable o comentario de Alberto Maggi: “Ante esta afirmación, vén espontáneo pedir
ao Señor que, xa que está, asocie aos seus sufrimentos tamén o Padre Livio e toda a Radio
Maria”, Il dio che non c’è, http://www.ildialogo.org/parola/Incontri_1242228521.htm
5 Cunha perspectiva distinta, cf. K. Rahner, “Glaubesbegründung in einer agnostischen
Welt”, Schriften zur Theologie 15, 133-138.
6 “I have found it an amusing strategy, when asked whether I am an atheist, to point out
that the questioner is also an atheist when considering Zeus, Apollo, Amon Ra, Mithras, Baal,
Thor, Wotan, the Golden Calf and the Flying Spaghetti Monster. I just go one god further.”
(R. Dawkins, The God Dellusion, 2006, 53).
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sas sospeitas, o noso xuízo crítico. Por iso, aínda que todos creamos
no mesmo Deus, cada un creo ao seu xeito. E neste xeito de crer
inflúen tanto a linguaxe herdada da tradición coma o contexto presente, coas súas sensibilidades e valores particulares. Ámbalas dúas
cousas inflúense mutuamente, á vez que serven de crítica recíproca. Pero, ao final, é o propio suxeito quen asume o seu modelo, ben
optando pola fidelidade literal ao herdado, ben cedendo incondicionalmente ao espírito dos tempos, ben intentando unha sempre difícil pero, ao meu entender, necesaria síntese entre ámbolos dous.
Poñamos un exemplo. A linguaxe tradicional da soterioloxía bota
man dos modelos de redención, rescate, sacrificio ou expiación,
que se remontan ao Novo Testamento e que aínda hoxe están presentes na liturxia e na teoloxía. Tomados literalmente, atribúen
en última instancia a responsabilidade da morte de Xesús a Deus,
cunha especie de inevitabilidade teolóxica. Máis aínda, a conclusión parece ser que Deus enviou o seu fillo para que o matasen.
Ben é verdade que esta idea parece poderse rastrexar xa en Paulo,
aínda que nel as expresións “Deus entregou o seu fillo” ou “Deus
non perdoou ao seu propio fillo” (Rm 8, 39) non teñen o sentido
directo que adoptarían máis tarde. Se Deus entrega o seu fillo, é
porque o pon á nosa disposición; non perdoar non ten o significado
xudicial que adoptaría na teoloxía da Reforma e do Barroco, senón
o de “non aforrarse, non reter para si”. De interpretarse a entrega
como unha responsabilidade última na morte de Xesús, habería
que preguntarse: como atribuír, non xa culpa, senón responsabilidade ningunha aos homes que executaron aquilo que Deus decidira? Como culpar a quen, aínda inconscientemente, estaban a
realizar o plan de Deus? Que tería sucedido se Deus non tivese
encontrado executores do seu plan? Poderíase queixar pola falta de
colaboradores para unha obra boa (o plan de Deus) que terían para
iso que realizar unha obra mala (o axustizamento do inocente)? É
que Deus para eliminar o pecado debía valerse dun pecado maior?
Hoxe somos máis conscientes dos límites desas metáforas, polo
que nos sentimos máis inclinados a buscar outra imaxe de Deus,
que, dito sexa de paso, tamén está presente nos datos da tradición.
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Un Deus que esixise xustiza ou, peor aínda, vinganza fronte ao
home pecador, resúltanos difícil de conciliar coa boa noticia de
Xesús. Deus non esixe nada ao pecador, porque o que o seu amor
quere é que este se converta e viva. Un Deus que, humanamente falando, sofre polo afastamento do home, está máis desexoso
da reconciliación que o home mesmo. Xesús anunciou o perdón
gratuíto de Deus: non a expiación, nin a satisfacción, nin a propiciación, nin o rescate, senón o regreso á casa paterna. Notemos
que esta imaxe de Deus xa estaba dispoñible para os teólogos do
pasado, e non se pode dicir en xustiza que o ignorasen de todo,
pero é indubidable que hoxe, por varias razóns, somos máis sensibles a ese modelo.
O espírito moderno tróuxonos un renovado aprecio á liberdade,
por máis que deba constantemente ser purificado. O mellor coñecemento de civilizacións de tradición distinta á cristiá permitiunos
recoñecer como moitos aspectos antano considerados esenciais á
confesionalidade cristiá teñen moito que ver cos perigos do etnocentrismo. O desenvolvemento de filosofías ateas, humanistas ou
non, que inspiran comportamentos que en ocasións alcanzan unha
enorme exquisitez ética, prevénnos contra a demonización do alleo,
á vez que nos invita a purificar a nosa propia crenza teísta. E todo
iso axúdanos a percibir mellor como Xesús nos liberou da imaxe do
Deus egoísta e caprichoso para abrirnos os ollos ante outro modo
de considerar a Deus: o Deus da vida que ama a vida. Pero non o
esquezamos: este acento, tan axeitado ao espírito do noso tempo,
quizais algún día sexa desprazado por outros que agora nos escapan
ou menosprezamos. Só un inxenuo pode pensar que xusto agora, no
noso tempo, chegamos á percepción perfecta de Deus.
Alfonso Novo Cid-Fuentes

Teólogo. Instituto Teolóxico Compostelán
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Estudos

A realidade de Deus en
Raimon Panikkar
Victorino Pérez Prieto

1.- A actualidade do tema Deus e a actualidade
do pensamento de Raimon Panikkar
1.1. A actualidade do tema Deus: un cómic, unha película e un libro
O tema do Foro deste ano, “A [multiforme presenza] da cuestión de Deus”, podería soar repetitivo e demodé; de feito xa foi
tocado nalgúns Foros anteriores. Pero non é así: Deus é un tema
ben actual. Por iso, quero comezar cunhas anécdotas que poden
semellar pouco teolóxicas, pero falan da presenza social deste
tema hoxe.
No ano 2010 levou o Gran Premio da Crítica ACBD (Association
des Critiques et journalistes de Bande Dessinée) un álbum titulado:
Dios en persona1. e nun dos blogs que comentaba o cómic dicían:
“Se un nome está en boca de millóns e millóns de persoas… ese
é o de Deus”. A partir do ano 2000 semellou volver con forza o
interese por Deus no cine; ademais das películas ben coñecidas
El gran silencio (2005) e De dioses y hombres (2010), hai outra
particularmente significativa: Cartas a Dios, do ano 2009. Entre
os libros fóra dos ámbitos da nosa literatura teolóxica e espiritual,
chamoume a atención ¿Crees en Dios? Conversaciones sobre Dios
y la religión; con entrevistas a escritores como Saul Bellow, Paul
Auster, Salman Rusdhi ou Elie Wisel, e cineastas como David
Linch, Martin Scorsese ou Jane Fonda2. O autor, xornalista e profesor de cine, preguntándose por que fixo o libro, di: “Acaso existe
1 Marc-Antoine Mathieu, Dios en persona, Ed. Sins entido Barcelona 2010, 2ª ed. Orixinal Dieu en personne, Éditions Delcourt, 2009.
2 A. Monda ¿Crees en Dios? Conversaciones sobre Dios y la religión, El tercer nombre,
Madrid 2007.
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un tema máis importante?... A existencia de Deus constitúe a pregunta suprema, da que derivan as demais”. E fai referencia a unha
enquisa publicada na revista Newsweek no ano 2005, na que só un
8% declara non ser “nin relixioso nin espiritual”.
A cuestión de Deus é un tema que non pasa nunca; mentres
haxa seres humanos, seguirán preguntándose por Deus, a Divindade, o sentido da súa existencia, buscando a Luz no medio das tebras... Por iso, respectando profundamente a honestidade dos que
din non atopar esa Luz do Misterio absoluto –persoal ou non–,
penso con Zubiri:
Llegará seguramente la hora en que el hombre, en su íntimo y
radical fracaso, despierte como de un sueño, encontrándose con
Dios y cayendo en la cuenta de que su ateísmo no ha hecho sino
estar en Dios. Entonces se encontrará religado a El.3

1.2. A actualidade e o interese polo pensamento de
Raimon Panikkar (1918-2010)
A contribución teórica e práctica de R. Panikkar é inmensa. Desde
a historia e a fenomenoloxía da relixión, a filosofía e a teoloxía, até
a cosmoloxía e a filosofía da ciencia, os estudos comparativos...
É tanto un poeta coma un filósofo, un místico coma un teólogo.4

Verbo da actualidade e o interese por Raimon Panikkar, non hai
máis que poñer o seu nome no buscador de Internet, e aparecen
de seguida moitos máis miles de entradas das que podemos visitar.
Entre as razóns de tal interese podería salientar dúas fundamentais: 1) É un pensamento innovador que sae das canles habituais
do pensamento occidental; a súa obra é unha das máis innovadoras
do século XX. 2) É un pensamento situado nunha clara perspectiva
intercultural/interrelixiosa, como ponte excepcional para o diálogo
entre Occidente e Oriente; algo fundamental hoxe.
3

X. Zubiri, El hombre y Dios, Madrid 1984, 344.

4 J. Prabhu (ed.), The Intercultural Challenge of Raimon Panikkar, Orbis, New York,
1996, IX.
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O primeiro tróuxolle problemas cos seus colegas no campo filosófico; por iso, este pensador, que vén ser un dos filósofos españois con
máis obra publicada (setenta volumes, a meirande parte editados en
varias linguas, desde o español, alemán, inglés, italiano, francés ou
checo, ao chinés) e con máis proxección internacional, a carón de
Unamuno e Ortega (como manifestan os numerosos libros e traballos publicados sobre el, e as máis de trinta teses de doutoramento)5,
apenas ocupa espazo nas Historias da Filosofía Española, e foi moito
máis estudado fóra de España que dentro dela. E o segundo tróuxolle
problemas cos seus colegas teólogos, que non saben encaixalo ben.
No que respecta ao tema que nos ocupa, penso que hai dúas
razóns fundamentais polas que interesa hoxe Panikkar: 1) O seu
interese primordial pola espiritualidade e mística, máis que pola
dimensión institucional das relixións, e a súa teoloxía, que sae das
canles habituais do quefacer teolóxico occidental. 2) A súa perspectiva interrelixiosa.
Entre os testemuños de agradecemento a Panikkar na rede, atopei un significativo: “A lectura da obra panikkariana non só me
abriu novos horizontes intelectuais, senón todo un novo marco
dialéctico desde o que puiden ir reconstruíndo e redescubrindo
o meu ser relixioso de maneira holística”. Unha boa maneira de
falar da actualidade de Panikkar. Citaba un texto do meu libro La
Trinidad en Raimon Panikkar: “Panikkar é daqueles que permiten
pensar de forma nova, que abren camiños para seguir falando de
Deus e, sobre todo, para poder orientarnos mellor neste tempo
cheo de novos retos”6
Raimon Panikkar foi un home excepcional; dun percorrido existencial e intelectual fóra do común: orixe hindú-cristiá, formación
académica e intelectual interdisciplinar, intercultural, interrelixiosa... Non foi un diletante de diversas culturas, senón unha persoa
fondamente inmersa no cristianismo, no hinduísmo e no budismo.
5 Ver relación completa e a Bibliografia (libros, artigos, teses e traballos sobre el), nun
traballo meu: http://www.raimonpanikkar.it/bibliografiagenerale.asp?M=1&H=28
6
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Viviu cada unha tan intensamente que chegou a declararse simultaneamente cristián, hinduísta, budista e secular; e viviu esta múltiple
identidade teoricamente, pero tamén existencialmente. Isto fai del
esa ponte excepcional entre Occidente e Oriente. Tiven a sorte de
coñecelo e compartir moitas horas con el, gozando da súa amizade.

2.- A cuádrupla identidade de Raimon Panikkar.
A pertenza relixiosa múltiple
Un elemento fundamental que cómpre coñecer de Panikkar
para comprender a súa achega á reflexión sobre Deus, é o feito de
que nel converxan a orixe hindú-cristiá, a formación académica
interdisciplinar, intercultural, interrelixiosa, e a experiencia mística... Algo que no común dos mortais levaría a unha verdadeira
esquizofrenia, converteuse nel nunha experiencia riquísima que
nos interpela fortemente. Non é estraño que o mesmo Panikkar
recoñeza o risco existencial como característica da súa propia existencia7. Foi asumindo ao longo da súa vida unha cuádrupla identidade: o cristianismo no que naceu e foi educado; o hinduísmo da
súa orixe paterna; o budismo, que foi descubrindo e que se foi desenvolvendo nel; e a identidade secular do seu mundo occidental.
Esta cuádrupla identidade nace dunha personalidade fecundada
polas catro tradicións; até o punto de que non podemos comprender o seu pensamento sen coñecer o que supón para el o profundo
diálogo interior que quixo establecer entre elas:
Un diálogo interno dentro do propio eu, un encontro no profundo
da relixiosidade propia e persoal do eu, cando tropeza con outra experiencia relixiosa nese nivel íntimo... un diálogo intra-relixioso8.

É posible esta pertenza relixiosa múltiple? Máis de un pensará
que non, e outros que parece moi difícil. Os que o coñecemos a
el e a outros que están nesa tesitura e cremos na súa sinceridade,
7 Cf. R. Panikkar, “Autobiografía intelectual. La filosofía como estilo de vida”, Anthropos,
Barcelona, 53-54 (1985), 22.
8

Ibid.
Encrucillada 185, novembro-decembro 2013

31
527

Victorino Pérez Prieto

pensamos que aínda que difícil, é posible porque... é real, xa existe!
Michael Amaladoss escribe:
Parece cuestionable que unha persoa poida afirmar, ao mesmo
tempo, a súa identidade en dous grupos socio-relixiosos distintos.
Pero, de feito, hai persoas que se encontran como na súa propia
casa en dúas relixións distintas9.

Ana María Schlüter (monxa católica e mestra zen) di que o budismo zen abriulle novas posibilidades na experiencia relixiosa:
Descubrín que estaba aprendendo unha nova lingua que ofrecía
novas posibilidades de caer na conta de certas dimensións da experiencia do Misterio e de expresalas10.

Tense acusado a Panikkar de sincretista; pero nada máis lonxe
da realidade. El sabía ben que o sincretismo era a morte da variedade de experiencias relixiosas, que recoñecía como unha riqueza
fundamental das distintas culturas humanas. Por outra banda, a
pesar da súa apertura ao polifónico universo relixioso, recoñecía
que non se sentía formando parte de calquera tradición relixiosa;
aínda que as respectara e estudara, non todas formaban parte da
súa identidade. Falando cun pensador xudeu da súa experiencia
de diálogo intra-relixioso no cristianismo, hinduísmo e budismo,
conta a súa relación co xudaísmo, o islam, sikhs, parsi… pero manifesta unha diferenza entre a súa relación coas primeiras e as
segundas: aquelas forman parte da súa tradición persoal, as outras
foron só obxecto de estudo, de contacto e conversación11.

3.- Como falar de Deus?
Unha teima de Panikkar á hora de falar de Deus é a de liberar
a linguaxe sobre el do dominio exclusivo do logos; o dominio da
razón, os conceptos reducionistas e pechados sobre Deus, sexan
9

M. Amaladoss, “Doble pertenencia religiosa”, Selecciones de teología 167 (2003), 195.

10 A.Mª Schlüter, “Aprendiendo una nueva lengua”, en F. Torradeflot, Mística i diàleg
interreligiós, Fragmenta, Barcelona 2007, 195.
11 Cf. P. Lapide-R. Panikkar, Meinen wir denselben Gott?, Kösel, München 1994, 121.
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antigos ou modernos. Liberar a linguaxe da pretensión de atrapar
a realidade divina na mesma palabra Deus, pai, nai ou o que sexa…
Trátase, en fin, de non dicir o nome de Deus en van, atándoo a
uns conceptos: “Deus, non sendo unha cousa, non ten nome que
exhaustivamente o signifique”12. Existen numerosos e lexítimos nomes de Deus, pero son só facies Deitatis; Deus está en cada un dos
seus rostros e nomes, non ten face porque tenas todas. Nos nosos
intentos de coñecer a Deus tan só tocamos levemente a realidade
de Deus. Cos grandes místicos e con Panikkar, penso que a linguaxe sobre Deus debe saber relativizar esa mesma linguaxe e as
concepcións limitadas que utiliza. Con todo, temos dereito a tentar
pensar a Deus e elaborar unha reflexión sobre Deus; sempre que
permaneza consciente das súas limitacións. Pois, como di o mesmo
Santo Agostiño, cómpre preferir “unha piadosa confesión de ignorancia” a unha “temeraria profesión de ciencia” (Sermo 117, 3,5).
Como falar de Deus? Que implica falar de Deus? Panikkar ten feito varios “novenarios” a este respecto13, pero hai un que me parece
máis significativo14:
1. Non podemos falar de Deus sen ter primeiro silencio interior
e limpeza de corazón: “Sen o silencio do intelecto, da vontade e dos
sentidos, sen a apertura do terceiro ollo non é posible achegarse ao
ámbito onde a palabra Deus pode ter sentido”. “O terceiro ollo”,
o ollo interior da fe, é un concepto que toma de Ricardo de San
Víctor; o teólogo medieval dicía que no ser humano hai tres ollos:
oculus carnis (o que capta a realidade sensible), oculus rationis (o
da razón) e oculus fidei (o da contemplación, da visión relixiosa e
mística/espiritual).
2. O discurso sobre Deus é un discurso sui generis; “radicalmente distinto de calquera outro discurso sobre calquera outra cousa,
porque Deus non é unha cousa”.
12

R. Panikkar, Iconos del misterio. La experiencia de Dios, Península, Barcelona 20013,15.

13 Cf. “If God Exists. Some Dialectical Implications”, publicado en 1956 e recollido en El
Cristo desconocido del hinduísmo, Marova-Fontanella, Madrid 1970, 111-115.
14

Cf. Iconos del misterio, 25-40.
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3. É un discurso de todo o noso ser; non só da razón e do sentimento, nin da filosofía ou da teoloxía, senón da ciencia e do corpo.
Coñecer e falar de Deus supón “o encontro entre o espírito e a
materia, entre o sagrado e o profano”.
4. Non é un discurso circunscrito a ningunha igrexa, relixión ou
crenza. Pois, “Deus non é monopolio de ningunha tradición humana”; vai alén das crenzas particulares e da identidade das relixións
fronte á xente non relixiosa. “Non existe un Deus católico. Existe
Deus”, di o mesmo Papa Francisco15. Pero tamén…
5. É un discurso necesariamente mediatizado por algunha
crenza; é a expresión dunha fe. “Non se pode falar sen a mediación da linguaxe, nin utilizar esta sen expresar algunha crenza”.
Panikkar non esquece que, como cristián, o rostro privilexiado de
Deus é Xesús de Nazaret, o Cristo: “Na miña oración, a comunicación coa Divindade é con Xesús Cristo, e por el con toda a
Divindade”16.
6. É un discurso sobre un símbolo, non sobre un concepto: “A
palabra Deus é un símbolo que se revela e vela no mesmo símbolo
do que se fala”. O valor do símbolo está na súa capacidade polisémica, que o abre á relacionalidade e á relatividade –non “relativismo”, como repite Panikkar– da súa significación. O símbolo non
pretende ser universal nin obxectivo, senón concreto e inmediato;
por iso, os cristiáns proclaman a súa fe no “Símbolo Apostólico!.
Sen a linguaxe simbólica é imposible falar de Deus.
7. É un discurso polisémico; ten moitos sentidos. Non só non
existe un concepto único de Deus, senón que as diverxencias culturais e relixiosas enriquecen a nosa maneira de falar da realidade divina e afástannos da abstracción. Deus é único, pero o mesmo pode dicirse de cada experiencia del. Por iso, definir a Deus é
15 Entrevista de Eugenio Scalfari en La Repubblica, 1/10/2013.
16 Cf. V. Pérez, “El pensamiento cristiano es trinitario, simbólico y relacional”. Encuentros con R. Panikkar, Iglesia Viva, 223 (2005). Xesús Cristo é o seu istadevatâ, a “deidade
escollida”, a dimensión persoal na que encontra o crente a Deus para a súa oración; pero
non escollida arbitrariamente, cf. La plenitud del hombre. Una cristofanía, Siruela, Madrid
1999, 238, nota 123.
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“unha empresa contraditoria –di–; aquilo que xurdiría diso sería
unha creación da mente, unha criatura”.
8. Deus non é o único símbolo do divino, para indicar o que o
termo Deus quere transmitir. “A mesma palabra Deus non é necesaria –di–. Calquera pretensión de reducir o símbolo Deus ao que
nós entendemos por tal non só destruiría, senón que tamén cortaría os lazos con todos aqueles homes e culturas que non senten a
necesidade deste símbolo”. Unha afirmación polémica, pero tamén
Tillich escribiu que Deus é só “o símbolo de Deus”; a realidade
divina “transcende todos os símbolos”17. Con todo, Buber, aínda
que consciente de que a palabra Deus é “a máis abafada de todas
as palabras humanas”, cre que non pode abandonarse18.
9. É un discurso que reverte nun novo silencio: “Deus é a palabra que rompendo o silencio do ser, dános a oportunidade de recobralo novamente... O silencio é a matriz de toda palabra auténtica”. O misterio divino é tan inefable, que nin sequera a palabra
transcendencia o define adecuadamente: Deus é transcendente e
inmanente a un tempo.
Panikkar ten escrito tamén sobre tres diferentes maneiras de
concibir o misterio de Deus: a) A concepción dualista, típica sobre todo das tradicións abrahámicas, que distingue radicalmente o
sagrado e profano. b) A concepción monista/panteísta; Deus é só
a esencia de todas as cousas, non hai máis Deus que esta natura.
c) A concepción non-dualista/advaita; a Divindade nin está individualmente separada do resto da realidade nin é idéntica a ela. Tendo todas unha parte de validez, o discurso de Panikkar vai sobre
todo na última perspectiva; por iso, o riquísimo concepto hindú da
non-dualidade é imprescindible para comprendelo19.
En definitiva, Quen ou que é Deus? Panikkar respondeu concisamente a esta pregunta nun congreso sobre a mística. Non é
17

P. Tillich, “The God above God”, Theological Writings 6, Berlin-New York 1992, 420.

18

M. Buber, Eclipse de Dios, Sígueme, Salamnca 2003, 42-43.

19 Cf. V. Pérez, Dios, Hombre, Mundo. La Trinidad en Raimon Panikkar, Herder Barcelona 2008, 123ss.
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casual que o faga nese lugar, porque o místico é “quen tocou a
realidade e descubriu o carácter mediador do concepto e a palabra,
da imaxe e da vida”.
Dios es quien o aquello que rompe nuestro aislamiento sin quebrantar nuestra soledad; quien o lo que nos permite ser nosotros
mismos siendo con los demás, pero sin dejarnos engullir por ellos.
Dios es lo que permite el diálogo sin necesidad de dualismos, quien
hace posible la plegaria sin necesidad de que sea petición que exija
ser contestada, quien permite vernos sin enajenarnos, quien hace
posible el amor sin necesidad de ser amado, quien hace que el conocimiento pueda ser objeto del mismo… Dios no es objeto, no es
el Otro ni es tampoco el Mismo20.

Ninguén pode monopolizar a Deus; nin a relixión nin a filosofía,
nin a mística, nin o ateísmo ou o gnosticismo: “Deus non permite
a propiedade privada... O dogma da Trindade... vén precisamente a romper o illamento dun Deus propiedade de si mesmo”. É a
Trindade o que mellor define a concepción panikkariana de Deus.
Isto foi o que máis me interesou a min, pois o Deus no que eu creo
tamén é Trindade: pura relación de amor, tanto ad intra (no seu
interior) como ad extra (para nós e o mundo).

4.- Deus é Trindade, é esencialmente relación, comuñón
4.1. Panikkar e o redescubrimento contemporáneo da Trindade na
teoloxía cristiá. Monoteísmo trinitario versus monoteísmo a-trinitario
Falar de como ve a realidade de Deus Raimon Panikkar é falar
sobre todo de Trindade: “A Trindade non só é a pedra fundamental do cristianismo desde un punto de vista teórico, senón tamén a
base existencial práctica e concreta da vida cristiá”21. A pesar de que
isto da Trindade pode soar como algo ou moi novo, ou moi vello e
atrasado, un repaso rápido a este respecto na Igrexa e na teoloxía
20 R. Panikkar, “¿Mística comparada?”, en La mística en el siglo XXI, Trotta, Madrid 2002,
223- 230.
21 R. Panikkar, La Trinidad. Una experiencia humana primordial, Siruela, Madrid 1999, 66.
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cristiá, lévanos da primeira á última páxina da súa historia: desde a
Carta dos Apóstolos (entre o 160-170. Dz-Hu, 1) e as primeiras confesións de fe bautismais, até hoxe; e desde os Santos Padres até os
meirandes teólogos do s. XX (Barth, Tillich ou Rahner). Pero tamén
é certo que esta afirmación de fe, tan presente nos primeiros séculos
da Igrexa e na teoloxía medieval, foi converténdose pouco a pouco
nunha afirmación dogmática irrelevante para a vida dos cristiáns, e
cada vez menos presente na moderna reflexión teolóxica; converteuse nun “misterio lóxico”, deixando de ser un “misterio de salvación!.
Porén, desde a segunda metade do s. XX, estase a dar un verdadeiro redescubrimento da fe trinitaria, e a teoloxía trinitaria está volvendo con moita forza; un movemento renovador que se rebela contra o
anterior estado de cousas, querendo poñer de manifesto o lugar central e irrenunciable que lle corresponde a este Misterio na reflexión
teolóxica e na vida cristiá22. Froito deste impulso é a nova maneira de
ver o Misterio da Trindade como resposta moi válida ao mundo contemporáneo e ao problema da increnza. Ademais da obra de Rahner
e os teólogos citados, están os traballos de Von Balthasar, Ratzinger,
Moltmann, Jüngel, Greshake, Duquoc, Bruno Forte... e en América
Lonergan e os teólogos da liberación L. Boff, J.L. Segundo, etc.23 Da
obra de Juan Luis Segundo ¿Qué mundo? Qué hombre? Qué Dios?
(1993) di Josep Vives unhas verbas moi significativas:
J.L. Segundo ve en la recuperación de la auténtica imagen trinitaria de Dios la única manera de responder a los postulados de la
modernidad, abocada al ateísmo porque consideraba que la absolutez de Dios no podía dejar lugar para la libertad y responsabilidad
del hombre. El Dios trinitario, que no es mero absoluto de ser, sino
plenitud de comunicación y de amor, es el fundamento de la libertad y de la responsabilidad del hombre como ser hecho –a imagen
de Dios– para el amor24.
22 A respecto da impoñente reflexión que se ten producido nas últimas décadas sobre o
tema, cf. X. Pikaza: “Bibliografía Trinitaria” I-II , Estudios Trinitarios 11 (1977) 135-305 e
25 (1991) 7-158; actualizada para a mesma revista en 2005.
23

Cf. referencias bibliográficas na miña obra citada, notas das pp. 376-377.

24 Josep L. Vives “La Trinidad de Dios en la teología de la liberación”, en Pensar a Dios,
Semanas de Estudios Trinitarios 30, Salamanca 1997, 295.
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A Trindade é fundamental na idea que Panikkar ten da Divindade, e tamén un punto central no seu pensamento. Fronte ás opinións de que a Trindade é algo irrelevante e mesmo artificioso para
a fe, para el é tan fundamental, que nin sequera está circunscrito á
revelación cristiá, senón que está presente de distinta forma desde
as Upanishad e Platón, até os Santos Padres e a teoloxía escolástica, desde os monxes budistas a Thomas Merton.
Nuestro estado actual de conocimiento va descubriendo cada vez
con mayor claridad que la intuición trinitaria es una especie de
invariante cultural y por ende humana... La Trinidad es la culminación de una verdad que penetra todos los dominios del Ser
y la conciencia, y esta visión nos une a todos los hombres (...) La
doctrina de la Trinidad no tiene por objeto la sola satisfacción de
nuestra curiosidad acerca de la Trinidad inmanente... Vincula el
misterio inmanente con el Dios económico, en el que el destino de
totalidad del mundo está en juego25.

Por iso, para Panikkar, o monoteísmo trinitario cristián contraponse aos outros monoteísmos, e chega a chamar a “superar
o monoteísmo abrahámico”. Non se trata de negar o monoteísmo, senón de “abrir paso á Trindade”; concibir a Deus realmente
desde a orixinalidade cristiá: o Pai/Nai-Fillo-Espírito do monoteísmo-trinitario. Cousa que non ocorre co monoteísmo xudeoabrahámico e co islamismo. Ante a crítica de Panikkar ao monoteísmo, nun dos nosos encontros en Tavertet comenteille que, a
pesar de todo Xesús Cristo era monoteísta! El deume unha resposta sorprendente:
¡Hasta su muerte en la cruz!... Jesús va descubriendo poco a poco
su realidad profunda... El judío ortodoxo acaba siendo muy heterodoxo... y las autoridades judías lo condenan por cuestionar a
Yahveh, el Dios monoteísta. En el último momento de su vida…
acaba diciendo: “Padre –que no es Yahveh– en tus manos entrego
mi espíritu”. El único testimonio es el de un no judío, el centurión
romano: “Este hombre era Hijo de Dios”, blasfemia para los judíos,
expresión de la Trinidad para los cristianos. En el último momento
25 La Trinidad, op. cit. textos tomados do prólogo á edición española e á edición inglesa.
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de su vida histórica, Jesús supera el monoteísmo de Yahveh y descubre nítidamente su relación intrínseca con su Padre. Descubre
su participación en la vida trinitaria; se descubre formando parte
de la Trinidad26.

Podería matizarse a interpretación esexética deste texto, que
pon un verso do Sal. 21,2 en boca de Xesús; pero esta afirmación
polémica sobre a relación entre a morte de Xesús e o misterio
trinitario non é allea a teólogos de onte e hoxe; E. Jüngel fala da
relación entre a Cruz e o Deus trinitario; e Moltmann, Mühlen,
Bruno Forte e Antonio González fan afirmacións semellantes27.
Pero hai máis aínda, para Panikkar o “escándalo trinitario”, que
lle custou a vida a Xesús, chegou a esvaecer co tempo, porque
un monoteísmo estrito é máis congruente co réxime monárquicoimperial de Cristiandade:
Cuando la Iglesia se convierte a Constantino la Trinidad era un obstáculo para la monarquía, el Sacrum Romanum Imperium: con un
Dios único puedes justificar un emperador único y un papa único
con sumo poder. La Trinidad no tiene estructura piramidal… La concepción piramidal de la realidad social y de la Iglesia, es muy cómoda
para justificar un poder omnímodo, tanto político como religioso28.

Panikkar non é o único en falar así: Erik Peterson e Yves Congar teñen subliñado os perigos dun monoteísmo exclusivo; Metz,
Moltmann e L. Boff consideran a fe trinitaria como o fundamento
dunha nova teoloxía política, crítica co poder social dominante e as
estruturas eclesiais. “A prevalencia monoteísta debilitou a forza da
orixinalidade liberadora da experiencia cristiá do Deus-Trindade”,
escribe Boff29.
4.2. Deus é relación, comuñón de amor
Deus é unha substancia ou é pura relación? É sabido que San
Tomé definiu a Trindade divina como “relacións subsistentes”;
26

Iglesia viva, op. cit. 74.

27

Cf. referencias bibliográficas no meu Dios, Hombre, Mundo, notas pp. 381.

28

Das miñas conversas con Panikkar publicadas en Iglesia viva, op. cit. 69.

29

L.Boff, La Trinidad, la sociedad y la liberación, cf. referencias bibl. no meu libro.
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dixo que “persoa é relación”, e mesmo que Deus é “relación sen
substancia nin accidentes”. Pero a tradición teolóxica seguiu mantendo a substancia divina como expresión da unidade e unicidade
de Deus. Por iso, di Panikkar que cómpre superar a idea de Deus
como unha substancia, para non caer no triteísmo ou deixar a
Deus como a única substancia ou un simple concepto universal:
Deus non é unha Substancia, senón Relación; a persoa é un “nó
de relacións”.
Existe Dios, la realidad divina; pero este Dios no existe sólo sin el
Hombre y sin el Mundo... El Padre sólo es Padre cuando engendra
y el Hijo sólo lo es cuando es Hijo... El Espíritu es el amor, que los
une, de manera no reductible a lo que la razón puede entender.
El gran divorcio del pensamiento occidental es el divorcio entre
conocimiento y amor... Ver la polaridad, implica haberlo superado.
En la Trinidad, significa que no hay Padre sin el Hijo ni viceversa.
Es la perichôrêsis, circumincessio, relacionalidad radical. Por eso,
Dios no es Substancia, sino Relación30.

Panikkar gusta do vello concepto de perichôrêsis trinitaria dos
Padres gregos (circumincessio nos Padres latinos), que logo retomou a teoloxía escolástica. Este expresa unha relación profunda
e constitutiva do ser divino, pensando conxuntamente a unidade
divina na trindade e a trindade na unidade. Na teoloxía contemporánea utilizárono sobre todo Moltmann e Boff na interpretación
social e na teoloxía da liberación: a Trindade como utopía de comuñón, reciprocidade e doazón. Para Panikkar: Deus é “un eu, un
ti e un el que se intercambian na perichôrêsis trinitaria”31. Sérvenlle de axuda conceptos hinduístas como saccidânanda (Deus como
Ser-Conciencia-Beatitude) e buddhistas como pratítyasamutpada
(relacionalidade radical). Panikkar explica esta pura relacionalidade superando a dificultade da nosa razón como pensar substantivo
que concibe a relación como relación “substantivante” entre cousas ou persoas, para chegar á “pura relación”, na que as realidades
illadas non só se poñen entre paréntese, senón que non existen
30 Conversas en Iglesia viva, op. cit.70 e 72. Cf. Iconos del misterio, 90-92.
31 R. Panikkar, El silencio del Buddha, Siruela, Madrid 19995, 235.
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como entidades independentes, fóra desa relación, que as constitúe en tales32. Panikkar non está só nesta perspectiva teolóxica,
teólogos como Greshake e outros citados elaboran a súa teoloxía
trinitaria insistindo, como Panikkar, neste concepto de Deus como
relación, máis que como substancia suprema:
En la revelación cristiana se pone de manifiesto que Dios no es
una substancia suprema, cerrada en sí… sino vida, relación, –communio–, que se comunica… La relación se descubre desde la fe
cristiana como verdadera esencia de todo ser: ser en relación, ser
con, ser en reciprocidad33.

5.- Trindade divina e Trindade radical
5.1. Trindade divina: Pai-Fillo-Espírito Santo
Raimon Panikkar cre no Deus Pai-Fillo-Espírito Santo da tradición cristiá. Pero lonxe de pensar que esta concepción de Deus é
algo que enfronta ao cristianismo con outras relixións, pensa que
pode ser un lugar de encontro das diferentes dimensións espirituais destas. Como concibe a Trindade divina?
5.1.1. O Pai. O Pai do Noso Señor Xesús Cristo é o nome que
a tradición cristiá dá ao Absoluto doutras tradicións (Théos, Brahman, Tao). El é a quen Xesús chamou Pai-Deus, ensinándonos que
tamén nós o chamemos así. Pero, tanto o nome de Pai coma o de
Deus son relativos para chamar ao Absoluto, pois este está alén de
todo nome. Que representa o Pai na Trindade?: “Todo canto o Pai é
transmíteo ao Fillo. Todo canto o Fillo é recíbeo e entrégao ao Pai.
Esta doazón é o Espírito... Nada pode dicirse do Pai en si mesmo,
porque non hai un tal si mesmo. É o Pai do Fillo”. A pesar de ser “a
fonte e orixe de toda a divindade” (Sínodo XI de Toledo), o Pai non
32

Cf. o meu libro Dios, Hombre Mundo, op. cit. 288-301.

33 G. Greshake, Creer en el Dios uno y trino, Sal Terrae, Santander 2002, 26-27. Greshake elabora a súa teoloxía trinitaria en base á communio. “A unidade de Deus é unha unidade orixinaria de relación amorosa que desborda toda compresión... Unidade de relación,
de amor, non unidade de substancia”; cf. tamén El Dios Uno y Trino. Una teología de la
Trinidad, Herder, Barcelona 2002.
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é un “eu” único e absoluto; a afirmación “eu” só pode formularse
con referencia a un “ti”, que, á súa vez só pode aparecer cando hai
un “el”. Por esta razón, para Panikkar, en sentido estrito, “a devoción ao Pai desemboca nun apofatismo do Ser”34. Afortunadamente, temos unha icona: o Logos, o Fillo, a visibilidade do invisible,
que di San Ireneo: “O que me viu a min, viu ao Pai” (Xn 14,9).
Deus é particularmente o Pai de Xesús Cristo e hai unha diferenza
entre a filiación de Cristo e a nosa: en Cristo está a plenitude da
Divindade35. Panikkar precisa máis esta idea de Deus como Pai en
sentido inclusivo: “Deus é Pai e Nai, ten un significado inclusivo
de dador de vida... protección e especialmente amor... Non ten
nada que ver co xénero”36.
5.1.2. O Fillo. É o que actúa, o que crea. El é o principio e a
fin, alfa e omega. “Propiamente falando –di Panikkar–, a Persoa
Divina, o Señor, é o Fillo”, que se manifestou en Xesús Cristo. De
aí que, “falando con rigor, non é certo que Deus sexa tres persoas;
persoas é aquí un termo equívoco: Non hai máis Deus que o Pai,
que é o seu Fillo, por medio do seu Espírito, pero sen tres quen
ou que”37. Poderiamos chamarlles persoas na medida en que son
verdadeiras oposicións relativas no seo do misterio divino, pero
habería que ter coidado de non substancializalas ou consideralas
en si mesmas. Así as cousas, para Panikkar é evidente a importancia de que a figura de Xesús Cristo recupere a plenitude do
seu sentido. O mesmo nome Cristo é un nome ambiguo, que os
cristiáns non teñen ningún dereito a monopolizar, e non debemos
presupoñer a súa identificación con Xesús de Nazaret. Este Cristo
“fai posible a relixión”, xa sexa como coñecido ou descoñecido,
pois é o auténtico Mediador38.
34 La Trinidad, 69-71.
35 Ibid. 124.
36 La plenitud del hombre, 122-123.
37 La Trinidad, 74.
38 Panikkar distingue entre “identidade” e “identificación” entre Cristo e Xesús. Cf. o
meu libro Dios, Hombre, Mundo, 448-455. “Cristo es el mediador único... mediador al que
otras religiones llaman Isvâra, Tathâgata, o con otros nombres... Los seres son en la medida
en que participan en el Hijo, son de, con y por él”; La Trinidad, 75.
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5.1.3. O Espírito Santo. Se o Pai é a “fonte e orixe da Divindade” e o Fillo é a corrente (o “río que flúe da Fonte”), o Espírito é a
meta final (“océano ilimitado onde se completa e consuma o fluxo
da vida divina”)39. A revelación do Pai é a revelación do Deus transcendente que se manifesta no Fillo/Logos; a revelación do Espírito
é a revelación do Deus inmanente. O Espírito significa o retorno
á fonte que o Pai constitúe; é a circularidade interna da Trindade.
A inmanencia divina fai que a respecto do Espírito non cabe máis
que unha unión non-relacional: non se pode orar ao Espírito, só
orar no Espírito ao Pai por medio do Fillo; é o Espírito o que ora
en nós. Certamente, debemos achegarnos a estes temas “con temor reverencial, profunda humildade e sincero respecto pola tradición”, como di Panikkar.
5.2. A Trindade radical: toda a Realidade é trinitaria
Aceptando a concepción cristiá da Divindade que representa a
Trindade, Raimon Panikkar vai máis aló na súa visión trinitaria. É
o que chama a Trindade radical, que relaciona de maneira unitaria
toda a Realidade (Deus-Ser Humano-Mundo), fuxindo tanto do
dualismo coma do monismo panteísta: “Cada anaco da realidade
ten a súa pegada trinitaria. A perfección humana consiste en entrar totalmente na Vida desta Trindade, sen eliminar ningún dos
seus constituíntes”40.
Para Panikkar é toda a Realidade a que ten unha estrutura trinitaria, na que todo está intimamente relacionado. Non só están
en relación constitutiva Deus Pai-Deus Fillo-Deus Espírito Santo,
senón tamén Deus-Humano-Cosmos, Ceo-Terra-Ser Humano...41.
Pai-Fillo-Espírito Santo correspondería ao que a teoloxía cristiá
chama “Trindade inmanente”, a interioridade divina; Deus-Ser Humano-Cosmos correspondería á “Trindade económica”, a relación
39

La Trinidad, 82.

40 R. Panikkar, Elogio de la sencillez. El arquetipo universal del monje, Verbo Divino,
Estella1993, 201.
41 Cf. R. Panikkar, “A Self-Critical Dialogue”, en J. Prabhu, The Intercultural Challenge
of Raimon Panikkar, op.cit.275.
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de Deus co mundo e cos homes e mulleres. Desta maneira, a “Trindade radical” sería un complemento da intuición cristiá trinitaria.
Trindade radical significa que a Realidade é trinitaria; unha relación en harmonía trinitaria. Non se trata de panteísmo, xa que se
a distancia entre Pai, Fillo e Espírito Santo é infinita... a que existe
entre a Divindade con relación aos humanos e ao cosmos é infinitamente meirande. Esta Trindade maniféstase para os cristiáns en
Xesús Cristo, “a unidade non dualista entre o divino e o humano”42.
Hai un termo teolóxico clásico para designar a unidade íntima
entre o divino e o humano que se realiza en Cristo, Deus-Home:
o “teandrismo”; que indica os dous elementos de toda espiritualidade: o elemento humano e o factor transhumano, que o vivifica
desde o interior. O ser humano é máis que un animal racional;
reducilo a iso é alienalo, negarlle o dereito ao seu verdadeiro fin: a
divinización e participación no Deus Trino. Coido que por aquí vai
en gran parte o interese actual por Panikkar. Como el mesmo explica, esta espiritualidade “teándrica” representa “a síntese harmoniosa... entre o corpo e a alma, o espírito e a materia, o masculino
e o feminino, a acción e a contemplación, o sagrado e o profano”43.
Esta espiritualidade quere establecer unha visión non-dualista entre os dous polos da realidade: o divino e o humano; Deus e o
Ser Humano. Pero non abonda, cómpre integrar ao Cosmos nesta
aventura, para chegar a unha espiritualidade teo-antropo-cósmica,
que vincule o Ceo e a Terra, ademais de Deus e o Ser Humano.
Pode que este momento actual sexa o kairós para tal pretensión
pola conciencia ecolóxica, que Panikkar chama “ecosófica”.
Para Panikkar a perspectiva trinitaria non se queda en Deus;
no dualismo insalvable dunha realidade divina situada por riba do
mundo. Abarca toda a realidade:
Dios, el Hombre y el Mundo no son uno, ni dos ni tres. No hay tres
cosas ni tampoco una sola. Hay una radical relatividad, una interconexión irreductible entre la Fuente de lo que es, lo que Es y su pro42 La plenitud del hombre, 222.
43 La Trinidad, 91.
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pio Dinamismo; Padre, Hijo y Espíritu Santo; lo Divino, lo Humano
y lo cósmico; la Libertad, la Conciencia y la Materia... La realidad
es trinitaria, no dualista. Sólo negando la dualidad (advaita), sin caer
en la unidad, podemos aproximarnos conscientemente a ella44.

Na relacionalidade divina do Pai-Fillo-Espírito Santo, debemos
incluír todo con todo: todos pertencemos a esta realidade “cosmoteándrica”. Na “Trindade radical”, Deus, os Humanos e o Mundo
estamos radicalmente relacionados, de maneira semellante a como
o están o Pai, o Fillo e o Espírito Santo na Trindade cristiá: non hai
tres realidades, pero tampouco hai unha soa. Sen embargo, “a integración da aventura trinitaria de toda a Realidade non mingua nin
a transcendencia divina, nin a diferenza entre Deus e o Mundo, de
maneira análoga a como a unidade trinitaria non elimina a diferenza entre as persoas divinas”45. O problema para a comprensión
desta visión harmónica e integradora da Realidade, está na perda
da harmonía entre estas tres dimensións.
Un théos aislado y solitario, o bien se hace superfluo y desaparece
(ateísmo), o bien se convierte en una nada absoluta como reacción
a que una Existencia absoluta convierte toda la creación en pura
ilusión (nihilismo). (…) Un anthrôpos autosuficiente y rey de la
creación no solamente acaba destruyendo ésta, sino que se aniquila
también a si mismo, puesto que en cuanto hombre no puede tolerar
que otros hombres también pretendan ser lo que los “mejores” de
entre ellos creen ser (humanismo antropocéntrico). (…) Un kosmos única realidad absoluta de la que el hombre no es sino una
criatura suya, un producto de su evolución, sin ningún principio
superior, se convierte en un mundo endiosado, que rige todo en virtud de las leyes que él mismo se ha dado (materialismo angélico)46.

O nihilismo representa na actualidade a reacción contra a idolatría que cre atopar nas relixións; o humanismo, aínda que teña
cousas boas, acaba sendo expresión da tentación de reducir a vida
humana e a relixión, á “perfección antropocéntrica do home”; e o
44

Iconos del misterio, 90.
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La Trinidad, 90.
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Ibid. 94.
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materialismo é a absolutización da materia como “equivalente homeomórfico do Espírito”. En troques, a relixión “fai ao home saír
do seu narcisismo, deixar de crerse o centro do universo” e permítelle elevarse por riba de si mesmo. Isto lévao á necesidade dunha
“espiritualidade trinitaria”; fronte á evolución de Occidente, “que
leva á humanidade cara á perda da interioridade e o rexeitamento
da primacía do espiritual”47.
5.3. A intuición cosmoteándrica/teantropocósmica (Theos-Anthropos-Cosmos) e a necesidade dunha nova inocencia
A concepción radical que Panikkar elabora da Trindade é a súa
intuición cosmoteándrica. A chave para comprender a Deus e ao
mundo é ver que forman parte dunha Realidade que é “teantropocósmica” (verba máis inclusiva que “cosmoteándrica”); un programa de
reconciliación para harmonizar Deus, os Humanos e todo o Cosmos.
No hay tres realidades: Dios, el Hombre y el Mundo; pero tampoco
hay una, o Dios, o Hombre o Mundo. La realidad es cosmoteándrica. Dios, Hombre y Mundo están, por así decirlo, en una íntima y
constitutiva colaboración para construír la Realidad48.

O cosmoteandrismo é para Panikkar a meta e plenitude de toda
relixión. É a relación o que une a realidade divina, humana e cósmica. Pero cómpre recoñecer co mesmo Panikkar que se a intuición cosmoteándrica é una tese doada de formular, tal vez sexa
difícil de entender, precisamente pola súa simplicidade. A su comprensión necesita da perspectiva do non-dualismo advaita e da “relatividade radical”. E necesita unha “nova inocencia”, que supere
a visión fragmentada que temos da realidade.
La inocencia, una vez perdida, no se puede recuperar. La esencia
del paraíso es su pérdida. Y la tentación del paraíso es quererlo
recuperar... Pero una vez perdida la inocencia, no se la puede recuperar… ¿Podemos redimir la situación, el paraíso perdido?... Tras
veinte siglos de historia, gran parte de los pensadores empieza a
47

Cf. Ibid. 96-98.

48 Ibid. 93.
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sospechar que esta redención… tal vez no baste. (…) Sólo la conciencia de la radical novedad de cada momento de la existencia y
de la accidentalidad de la historicidad de la realidad nos lleva a
hacer posible, o al menos no contradictoria, esta nueva inocencia, que creo que es la única esperanza de la humanidad: hemos
ido hasta el fondo en este experimento de querer comprender la
realidad por división, por clasificación, hasta abrir el átomo y fraccionar todo. El resultado es que no se puede siquiera reunir todo
aquello que se ha descubierto49.

A nova inocencia sitúase no “reino da pura graza” e da liberdade,
como abandono da motivación, di Panikkar. Chega despois dun
camiño de ascese e purificación, no que non hai atallos, nin tecnoloxías instantáneas; cómpre a paciencia e a tolerancia. A aspiración
á harmonía que supón esta nova inocencia establécese coa Realidade cando nós “estamos en consonancia”50. A nova inocencia non
é o soño inxenuo de querer recuperar o paraíso, senón máis ben “a
curación da ferida provocada na cultura occidental moderna ao separar epistemoloxía de ontoloxía”51. Esta nova inocencia necesita
unha metanoia, unha conversión a fondo marcada pola experiencia
das limitacións da nosa razón e da nosa conciencia.
A perspectiva teantropocósmica descubre a estrutura trinitaria
do todo; nin o divino, nin o humano, nin o cósmico están sos:
Un Deus só, totalmente transcendente, resultaríanos irrelevante;
nós somos conscientes do divino porque estamos en relación con
El-Iso; e o mesmo Cosmos non pode ser sen a Conciencia nin a
Divindade.
A Realidade é a rede, a realidade é relación… En todo ser están
reflectidos e incluídos os demais seres. Todo nó, que a través dos
fíos está en conexión con toda a rede, reflicte en certa maneira os
demais nos... Non hai separación entre espírito e materia...52.
49 R. Panikkar, Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra, San Pablo, Madrid 1994,
111-112.
50
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Cal é o significado de cada un destes polos da Realidade?
1. Theos. É a dimensión divina, a dimensión abisal da Realidade;
á vez transcendente e inmanente. É o Pai da Trindade cristiá; non é
un fundamento extrínseco, senón o “principio constitutivo de todos
os seres”. Respecto do ser humano, Deus non é o “absolutamente
Outro”, unha realidade aparte, como repite gran parte da teoloxía
cristiá; tampouco é que sexa o mesmo ca nós. Deberiamos dicir que
Deus é “o derradeiro e único Eu”, do que nós somos os seus “tis”,
nunha relación persoal-trinitaria non-dualista53. Panikkar sitúa o
seu pensamento na tradición oriental, pero tamén na occidentalcristiá; e compara as súas afirmacións con textos das Upanisad
(Aham-Brahman: “Eu son Brahman”), Meister Eckhart (“O fondo
de Deus é o meu fondo e o meu fondo é o fondo de Deus; Deus e
máis eu somos un”), Santa Teresa (“Teresa búscate en Min e búscame en ti”) ou Simone Weil (“Quen di eu, mente”).
2. Anthropos. É o “o factor da conciencia” e a vontade, manifestada no ser humano; o Fillo da Trindade cristiá. O Humano non é
un individuo, senón unha persoa, “un nó nunha rede de relacións”.
O individuo illado é incomprensible e inviable: “O ser humano éo
só con Deus enriba, a terra baixo os seus pes e os compañeiros
arredor... Non hai ser Humano sen Deus e sen Mundo”54. Pero
ademais, todo ser real está relacionado coa conciencia e está relacionado co coñecemento humano. A dimensión da conciencia
maniféstase en e a través do ser humano.
3. Cosmos. É o elemento material da Realidade, a enerxía. Corresponde ao Espírito Santo da Trindade cristiá; aínda que poida resultar
paradoxal para algúns pola presunta contraposición (dualista) entre
espírito e materia. Non se quere dicir que Deus sexa “mundano”,
senón que “un Deus sen o Mundo non é un Deus real; unha tal abstracción non existe”. Por outra banda, como expresa ironicamente:
O ser Humano non é menos humano cando descubre a súa vocación divina, nin perden os Deuses a súa divindade cando son
53 La intuición cosmoteándrica, 82ss.
54 Ibid. 96-98.
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humanizados, nin o Mundo se converte en menos mundano cando
estala en vida e en conciencia... A visión cosmoteándrica é unha
visión totalizante e integral de todo o que existe55.

Que diferenza abismal entre esta fermosa concepción da Realidade e a visión do Nobel J. Monod, para quen o home é “coma un
cíngaro que está só no universo... xordo á súa música, indiferente ás súas esperanzas, aos seus sufrimentos e aos seus crimes”56!
Contrariamente, Teilhard de Chardin escribía: “O gran misterio do
cristianismo non é exactamente a aparición, senón a transparencia
de Deus no Universo”57 para descubrirlle o seu verdadeiro sentido.
Por iso, con Panikkar, non podemos menos que recoñecer que “na
raíz da actual sensibilidade ecolóxica hai unha tensión mística”. El
integra a sensibilidade ecolóxica coas dimensións do Divino, o Humano e o Cósmico para acadar un novo equilibrio; unha sabedoría
que el chama, ecosofía58.
En fin, este coñecemento cosmoteándrico podería considerarse
como “a forma primordial da conciencia”, o coñecemento indiviso
da totalidade; unha constante na cultura humana, pero que hoxe
“volve brillar como esperanza dun número cada vez meirande de
persoas”, pois “o ser humano nunca quedou satisfeito con verdades parciais e agora sospeita que moitas conviccións tradicionais
quizás só sexan parciais”59.
Este coñecemento representa na actualidade a visión holística
da realidade, que parece ser a esperanza viva dun número cada vez
meirande de persoas e o obxectivo explícito da conciencia humana. É o coñecemento espiritual –relixiosa ou laica– e a necesidade
55

Ibid. 61.
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J. Monod El azar y la necesidad, Ariel, Barcelona 1971, 186.

57 Teilhard de Chardin, El medio divino, Taurus, Madrid 1967, 141. Noutro lugar, Teilhard fala da “preocupación polo Todo”, como “a cuestión vital” do cristianismo contemporáneo, Como yo creo, Taurus, Madrid 1970, 69-70 e 73.
58 “La ecología debe ser afrontada de un modo radical... Es necesaria la confianza, esta
especie de fe cósmica de que tanto hablan las religiones”, Ecosofía. Para una espiritualidad
de la tierra.
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da experiencia/vivencia dunha espiritualidade que semella arelar
cada vez con máis intensidade nun –mundo sen corazón–, como
xa dicía o vello Carlos Marx; sexa unha necesidade explícita (como
manifesta a multiplicación das relixións e a busca de grupos de
meditación no noso mundo secular occidental) ou implícita; esta
última silente, inconsciente, oculta no ruído da cidade, no consumo desaforado, nos medios de comunicación e sobre todo nas
autopistas da información que fornecen as novas tecnoloxías.
Victorino Pérez Prieto
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Estudos

Buscar e atopar a Deus
en todas as cousas? Ensaio sobre
unha misión non imposible
Pedro Castelao

Non potest divina praesentia sentiri,
quin etiam major sit absentia sentienda
(J.-Y. Lacoste parafraseando
un canon do IV Concilio de Letrán)

1.- Introdución: a pregunta fundamental
Onde está Deus? Deus non parece estar por ningures. Podemos
buscar e atopar a Deus, como nos di Ignacio de Loiola, en todas as
cousas? Ben difícil nos parece posto que Deus, de existir, non se
nos impón coa evidencia coa que se nos impoñen as cousas. Que
contestar, pois, a unha pregunta tan elemental e tan común, en
tantos momentos da vida, especialmente nos máis tráxicos ou dramáticos? Reflexionemos amodiño sobre tan importante cuestión.

2.- A cuestión de Deus
A teoloxía é o intento de falar ben de Deus. Paul Tillich definiuna como o discurso metódico sobre os contidos da fe cristiá.
Achegarse con seriedade e realismo á fe cristiá e aos seus contidos
implica facerse cargo dun problema maior que, aquí, imos tratar
de seguido, en exclusiva, renunciando, xa que logo, a outras cuestións igualmente interesantes, mais non propias deste relatorio.
Referireime, pois, á condición de posibilidade primeira e última
da fe cristiá: á cuestión de Deus. Se non hai Deus a fe cristiá non é
máis que un espellismo, non é máis que a baleira e desesperada divinización dun xudeu axustizado, non é máis que unha va proxección dun desexo de vida transmortal absolutamente irrealizable.
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Pola contra, se hai Deus todo cambia. Se hai Deus ten sentido
vivir coa lóxica do mundo invertida. Teñen senso as benaventuranzas, ten senso a dialéctica paulina que experimenta a verdadeira
forza na máxima debilidade e concibe a verdadeira sabedoría como
tolemia aparente. Se hai Deus, a fe cristiá non é espellismo, senón
anuncio, anticipo, camiño que nos leva cara a unha plenitude inimaxinable que agardarmos compartir con todo canto hai no ceo e
mais na terra. Sen esquecer que, nesa plenitude, os últimos deste
mundo serán necesariamente os primeiros.
Centrémonos, pois, na cuestión de Deus para intentar dicir algo
con sentido que non sexa de todo inadecuado.

3.- Transcendencia e intranscendencia
Hai que recoñecer que non é doado falar de Deus. Polo que
máis adiante direi verase que, talvez, non haxa nada máis difícil.
O erro fundamental que cometen todas as enquisas sociolóxicas
que preguntan a xente anónima pola súa crenza ou increnza en
Deus é, precisamente, supoñer que a palabra Deus, proferida así,
de calquera xeito, en calquera circunstancia, incrustada nunha pregunta ao lado doutras, pode remitir automaticamente a aquilo que
realmente significa. Cando se fala de calquera xeito da divindade
a cuestión de Deus vólvese, literalmente, intranscendente. Privada
da transcendencia que necesariamente lle pertence, a cuestión de
Deus vólvese banal. E nada hai máis letal en cuestións teolóxicas
que a banalidade. Poderiamos empregar aquí aquela feliz cualificación coa que Tillich nomeou a caída do pensamento teolóxico
na ontoteoloxía para indicar, con toda precisión, o perigo da banalidade intranscendente. Tillich falou, con acerto, da “blasfemia
involuntaria”, isto é, proferir o nome de Deus sen advertir o seu
dinamismo simbólico, é dicir, sen saber que estamos ante un nome
santo que nomea o innominable e, polo tanto, o que nunca se pode
engaiolar nas redes dos conceptos ordinarios. Utilizar o nome de
Deus en van significa, en consecuencia, manipulalo sen as debidas
consideracións e, xa que logo, maltratalo. E isto non é algo inocuo.
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Maltratar as palabras trae consecuencias, porque as palabras son as
portas da realidade. E cando se trata mal unha palabra maltrátase
un acceso ao real, péchase unha porta ao mundo. No caso que nos
ocupa o que se pecha é a porta que transcende absolutamente todo
aquilo que chamamos mundo. A consecuencia disto é que a nosa
concepción da realidade queda cada vez máis minguada e eivada.
Efectivamente, cando un nome sofre maltrato vira mudo. Ponse de costas e deixa de vehicular a través del o seu significado. A
dimensión da realidade que antes agromaba na súa interna cavidade permanece agora clausurada, pechada e inaccesible coma esas
portas seladas pola policía ou a autoridade xudicial. Cando esa
palabra obstruída –como é o caso da palabra Deus– non se refire
a unha dimensión particular do mundo, senón á condición de posibilidade absoluta do mundo mesmo, entón o que queda clausurado en si mesmo, co maltrato da blasfemia involuntaria, é a totalidade do que existe. Unha totalidade que, a partir dese momento,
deixa de ser tal para fragmentarse infinitamente en parcelas do
real que reclaman para si a atención completa dun ser humano
xa inexorablemente disperso na banalidade intranscendente dun
mundo incapaz de preguntarse por si mesmo e, por tanto, eivado
para ir máis aló de si.
A cuestión de Deus precisa, pois, dunhas especiais condicións
para poder ser proferida con sentido e afrontada na súa verdadeira
natureza. Por iso cómpre desfacer antes algúns malentendidos que
nos permitan non esvarar na superficialidade do banal nin darnos
de morros contra un acceso imposible de franquear.

4.- Presenza e ausencia
No inicio da súa obra, inicialmente titulada Fides quaerens intellectum, mais logo rebautizada como Proslogion, Anselmo de Canterbury diríxese a Deus dicíndolle: “E agora, pois, Ti, Señor meu
Deus, ensina ao meu corazón onde e de que xeito buscarte, onde
e de que xeito atoparte. Señor, se non estás aquí, onde te busco
ausente? Se, porén, estás en todas partes, por que non te vexo
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presente?”1. Onde buscar a quen non está? Como buscar ao ausente? Onde ver a quen está en todos os algures e, en cambio, non
parece estar en ningures? Como ver a quen, estando, non está?
Este movemento dialéctico que vai da presenza á ausencia e da
ausencia á presenza é absolutamente fundamental se queremos
situarnos de xeito acaído ante a cuestión de Deus.
Deus non é unha cousa deste mundo. E, ao mesmo tempo,
non hai cousa deste mundo deixada da man de Deus. Na historia
recente do pensamento insistiuse extraordinariamente na transcendencia de Deus. E, como digo, con toda razón. Pero se esa
acentuación da transcendencia non está dialecticamente equilibrada cunha igual acentuación da súa inmanencia, deformamos
a imaxe de Deus. Logo, aludiremos, igualmente, á deformación
da inmanencia de Deus que deriva en identidade absoluta. Pero
agora tentemos, tan só por un instante, superar esa concepción da
transcendencia que afasta a Deus do mundo.
Se puidésemos percibir na mera existencia das cousas esa beleza
e esa bondade que propiamente experimenta quen se deixa seducir
pola contemplación desinteresada da natureza, entón seríanos igualmente posible percibir, tamén aí, o distante rumor dunha voz que
–sen ser distante, sen ser rumor e sen ser voz– nos fala caladamente
dun ben e dunha plenitude que, no que vemos, só chegamos a albiscar. E porén, quen o experimenta activamente pode asegurar que o
experimenta realmente en todo o seu fondo e auténtico dinamismo.
Talvez a dificultade máis grande para percibir esa ausente presenza
de Deus, que fai ser a todo canto é, non estea –ou non estea só, como
parece sempre supoñerse– nun posible afastamento de Deus, ou no
seu tan comentado “silencio”, ou no seu tan famoso “eclipse”. Talvez
a dificultade máis grande sexa, pola contra, a súa presenza masiva, a
súa evidencia rendida, o seu discurso continuo, a súa brillantez rutilante. Non vemos a Deus por exceso de luz. Non percibimos a súa
1 San Anselmo, Obras Completas, BAC, Madrid, 2008, 360: “Eia nunc ergo Tu, Domine
Deus meus, doce cor meum ubi et quomodo te quaerat, ubi et quomodo te inveniat. Domine,
si hic non es, ubi te quaeram absentem? Si autem ubique es, cur non video praesentem?”.
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presenza por falta de distancia. Cómpre atender ben a esta dialéctica
da presenza na ausencia e da ausencia na presenza. Habitar durante
anos ao pé dunha fervenza implica que, co paso do tempo, un deixa
de oíla. O mesmo sucede, en Corrubedo, co mar. Faise tan natural
o devalar das ondas axitadas polo vento que, cando un vive alí, pode
deixar de advertir o seu continuo e ininterrompido murmurio.
Isto é o que, talvez e en certo modo, acontece coa presenza e
a ausencia de Deus. É tan expansiva a súa atmosférica presenza
na realidade expresa –de feito é o fundamento do ser mesmo de
toda a realidade creada e a súa continua presenza transformadora
nela– que nos custa percibila como tal, porque non temos distancia suficiente para captala. Habitamos dende sempre nela e,
por iso, sendo a realidade primeirísima, en canto que coincide coa
doazón do ser a todo canto é, amósasenos invisiblemente como o
máis patente, diáfano e presente, e, porén –ou, mellor dito, xusto
por iso– resúltanos endiañadamente difícil recoñecela no seu ser
de puro don, de desinteresada gratuidade, de signo do seu amor
incondicional, debido a que, precisamente, asolaga por dentro e
por fóra toda a nosa realidade máis veciña, inmediata e cotiá.
Unha vez escoitei dun neno, entre estrañado e queixoso, que el
nunca vira como xira a Terra. E é certo. Non podemos percibir o xiro
do globo terráqueo porque nos falta distancia para velo desde fóra.
Xiramos coa Terra e por iso non captamos directa e inmediatamente
aquilo no que estamos. Isto é o que nos sucede, en certo sentido,
coa presenza incircunscrita de Deus: en si mesma –como o son da
fervenza, ou o murmurio do mar, ou o movemento do planeta– é a
realidade primeira e más inmediata na cal estamos, pois nel vivimos,
movémonos e existimos (Feit 17,28). De modo paradoxal, pola súa
absoluta veciñanza –e porque estando máis preto ca nada non é
unha cousa entre outras, senón a absoluta condición de posibilidade
de todo ser e o amor continuo que transforma todo canto é– é a menos coñecida e a máis difícil de coñecer. Nótese que esta absoluta e
inmediata veciñanza, esta presenza masiva que descobre unha mirada mística, non é senón o contrapolo necesario da absoluta transcendencia de Deus, debido ao que, con Kierkegaard, chamou a teoEncrucillada 185, novembro-decembro 2013
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loxía diastática do século pasado –principalmente na figura de Karl
Barth– a diferenza cualitativa absoluta entre o Creador e a criatura.
Xusto por ser Deus o totalmente outro é, tamén, o máis preto que
se poida pensar. E, sobre todo, a súa absoluta transcendencia non
implica afastamento, senón un modo inédito de presenza íntima.
Cómpre insistir neste último apuntamento.
O recoñecemento expreso da súa presenza masiva non é unha
diminución da afirmación antedita: Deus non é unha cousa deste
mundo. É, xustamente, a súa máis firme ratificación. Xusto por
non ser unha cousa deste mundo, a súa presenza pode ser total
sen ser de ningún modo categorial. A evidencia innegable da súa
ausencia categorial reafirma que a súa forma de presenza é sempre
transcendente. Pero esta transcendencia non ten por que ser pensada unicamente en termos de afastamento, distancia, silencio ou
eclipse. É máis, o acaído é, ao meu ver, o contrario.
Con todo, tentemos concretar un pouco máis esta abstracta
reflexión para poder percibir con máis claridade as súas fondas
implicacións.

5.- Presenza e ausencia no espazo
No fragmento de Anselmo que antes citei traducín cunha paráfrase unha palabra latina que, tamén en galego, pódese utilizar
como cultismo. Dicía Anselmo: “Señor, se non estás aquí, onde
te busco ausente? Se, porén, es ubicuo, [si autem ubique es] por
que non te vexo presente?”. Antes dixen: “se, porén, estás en todas
partes...”. O significado é claramente o mesmo, pero o termo ubicuidade vainos ser agora moi útil, se ben, comprendido e utilizado
dun xeito ben distinto a como neste fragmento o utiliza Anselmo.
Cando dun xeito intuitivo comprendemos a relación que teñen
os corpos co espazo, todos compartiremos que, efectivamente,
onde está unha cousa non pode estar outra, é dicir, onde senta
unha persoa non pode sentar outra e onde aparca un coche non
pode aparcar outro. Dun xeito espontáneo, pois, podemos convir
en que todas as cousas –e nós incluídos– ocupamos o espazo dun
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xeito fragmentario, circunscrito e excluinte. Fragmentario porque
nunca ocupamos todo, tan só unha parte. Circunscrito porque a
nosa ocupación non é difusa, senón que coincide coa nosa determinada feitura. Excluinte porque, como dixen, no espazo onde
estamos nós non pode estar ningunha outra realidade.
Pensemos, en cambio, en todas esas ocasións nas que o noso
desexo e a nosa imaxinación nos levan a anhelar poder estar en
dous sitios ao mesmo tempo. Ou en tres ou en catro. Os límites da
nosa relación co espazo impídeno, sen dúbida, pero isto non impide que teñamos verbas para nomear tan cobizada posibilidade. De
feito, falamos da bilocación, da trilocación, etc. É dicir, falamos de
modos de presenza fragmentaria, circunscrita e excluinte que, sen
embargo, pódense multiplicar en razón da sucesión dos números
naturais. É ben sabido que dita sucesión non ten fin. Non temos
máis que elevar á –n potencia tal enumeración para alcanzar un
concepto extraordinariamente suxestivo. Ese concepto é, precisamente, o de ubicuidade. Unha persoa ou unha cousa ubicua son
unha persoa ou cousa presentes non aquí ou alí, senón, aquí, alí,
aló e acolá. En fin, en todas partes. Afinemos algo máis a comprensión estrita deste suxestivo concepto.
Algo ubicuo é algo que está en todos os sitios, pero estendendo
horizontalmente a súa forma de presenza fragmentaria, circunscrita e excluínte. Como ocupa todos os lugares esa presenza vólvese
completa, total, única. Fixémonos ben. A ubicuidade implica a reprodución ilimitada dunha ocupación espacial que abafa, inunda e
invade completamente todo canto sitio se poida pensar, impedindo
que ningunha outra cousa (ou persoa) poida atopar oco ou grecha
espacial. Posto que está ela, xa non pode haber nada máis, xa que a
súa forma de presenza, como estamos a ver, é ubicua. Esta é a razón
de que, ao meu ver, o concepto de ubicuidade non sexa acaído para
falar da presenza de Deus. Se Deus fose ubicuo non habería creación, non habería mundo, non habería nin espazo nin tempo. A súa
presenza asolagaría todo sen posibilidade algunha para calquera
tipo de alteridade non divina. Calquera cousa que pensemos ubicua
no mundo disputaría o espazo completo da creación a calquera ou58
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tra realidade posible, ata o punto de facela completamente imposible. E todo, porque a ocupación do espazo de todas as cousas deste
mundo é, precisamente, fragmentaria, circunscrita e excluinte.
Como se percibe con facilidade, o concepto de ubicuidade resulta da elongación sen fin dunha forma de presenza propia das
realidades obxectivas. Posto que Deus non é unha cousa máis
deste mundo, de ningún xeito se pode predicar del a ubicuidade.
Máis propio e axeitado parece, emporiso, falar da omnipresenza
de Deus. A omnipresenza non é resultado de estirar a forma de
presenza fragmentaria, circunscrita e excluinte de modo infinito
e indeterminado. Non se sitúa na horizontalidade do espazo das
criaturas. Non disputa o lugar no ámbito dos algures dispoñibles
para tratar de ocupalos todos e non deixar ningún baleiro.
A afirmación da omnipresenza de Deus significa que non hai espazo privado da presenza de Deus, xusto porque a súa forma de
presenza non é nin fragmentaria, nin circunscrita, nin excluinte. É
unha singularísima forma de presenza que se dá no ámbito propio
da criatura, pero dun xeito non categorial, é dicir, non concorrente
coa ocupación habitual que as cousas creadas fan do espazo. Por
iso falamos, creo que con razón, de presenza transcendente, sen
que iso teña necesariamente que connotar afastamento, silencio ou
eclipse. Ao contrario, xusto por ser transcendente, é dicir, por non
reproducir o modo obxectivo de presenza, pode darse real e plenamente en todo o espazo posible sen que, por iso, ningún lugar nin
ningún sitio poidan reclamar para si a posesión particular e cobizosa de tal presenza. E isto nun modo de presenza realmente íntimo,
fondo, medular, ata o cerne mesmo da esencia máis propia de todo
canto é. Esa intimidade absoluta do Creador, verbo de todo canto espazo poidamos pensar, vén precisamente propiciada pola súa
omnipresenza. A ausencia categorial é a condición de posibilidade
(e o signo paradoxal máis elocuente) da presenza transcendente.
Igualmente, a presenza transcendente non é sinónimo de ausencia absoluta, senón dun modo divino de estar realmente presente
no cerne máis íntimo de toda presenza categorial. Deus ten unha
forma particular de facerse presente que, necesariamente, non é
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senón unha demanda inescusable do seu propio ser. Deus está non
estando, o cal significa que, dada a súa omnipresenza, non hai algures privado da súa divina presenza.

6.- Presenza e ausencia no tempo
O dito respecto do espazo é igualmente aplicable ao tempo. A nosa
experiencia intuitiva e inmediata do tempo é aquela que nos dan os
reloxos: o movemento pautado dunhas agullas xirando nunha superficie circular. Xa se ve con claridade a fonda vinculación do tempo
co espazo. Medimos o paso do tempo en función do espazo, é dicir,
contando o número de veces que se percorre un fragmento espacial.
Así mídese igualmente a velocidade: espazo partido por tempo.
A que vén todo isto? A que tamén a presenza dos obxectos no
tempo se caracteriza pola súa situación nunha liña composta por
momentos igualmente fragmentarios, circunscritos e excluíntes.
Fragmentarios porque o tempo dun obxecto é sempre limitado. Circunscrito porque non abarca máis que aquilo que o obxecto dá de
si. Excluínte porque cando o obxecto está nun tempo non pode estar
noutro. (É evidente que falo sempre do tempo cronolóxico e evito
aquí mencionar o bergsoniano tempo como duración. A isto hai que
engadir que o noso tempo real sempre é un tempo presente, porque,
en rigor, o pasado xa non é e o futuro aínda non é. A ontoloxía particular dun tempo que xa foi e dun tempo que aínda non foi reclamaría unha análise das posibilidades e modos de ser do acontecer
temporal que, para o que aquí nos interesa, non é agora pertinente).
A nosa ocupación limitada do espazo que nos impedía estar en
dous sitios ao mesmo tempo (véxase aquí o preto que ambas as dúas
dimensións están entre elas), tamén nos impide habitar dous tempos de forma conxunta. Se estamos situados no presente –e sempre
estamos situados no presente– non estamos xa no pasado e non podemos estar aínda no futuro. Non podemos, tampouco, habitar dous
ou tres presentes simultáneos. Non temos, pois, máis ca un tempo, e
a nosa relación con el é a mesma que temos co espazo. Aquí e agora,
e máis nada (verbo do asunto que nos interesa, claro está).
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Se estendemos horizontalmente o tempo cronolóxico atoparémonos con que podemos remontar, río arriba, a corrente ininterrompida do fluxo temporal cara a un pasado máis preto ou máis
remoto e que, reciprocamente, podemos anticipar, río embaixo, a
corrente ininterrompida do fluxo temporal cara a un futuro máis
ou menos lonxincuo. En todo caso estaremos sempre situados nun
momento concreto, fragmentario, circunscrito e excluínte da secuencialidade temporal. Poderemos vivir –volvo preguntar– dous
tempos simultáneos? Ou tres ou catro? Xa sabemos a resposta. Pero
tamén debemos saber que a sempiternidade é ese concepto forxado
pola nosa imaxinación e o noso desexo de poder vivir unha existencia temporal sen principio nin fin, cuxo gozo dun tempo concreto
non impida a deleitación doutro tempo calquera, por máis afastado
(cara a adiante ou cara a atrás) que tal outro tempo poida estar. A
sempiternidade posibilitaríanos, igualmente, poder vivir cantas vidas posibles imaxinemos, xa que sempre teriamos tempo de facelas
reais. A sempiternidade é á vivencia do tempo o que a ubicuidade á
ocupación do espazo. A diferenza está en que a ubicuidade implica
a ocupación simultánea de todo espazo posible e a sempiternidade a presenza sucesiva en todo tempo igualmente posible. Dada a
proximidade de ambos os dous conceptos tamén cómpre tomarlle
ben a medida ao segundo para non esvarar na súa superficie.
De igual modo que non podemos predicar a ubicuidade verbo
de Deus, tampouco podemos dicir que Deus sexa sempiterno, é
dicir, posuidor dunha duración horizontal sen principio nin fin. Se
así fose Deus non sería o Señor do tempo, porque El mesmo estaría contido dentro da secuencialidade propia do fluxo temporal. O
señorío de Deus sobre o tempo noméase, máis axeitadamente, co
termo eternidade, é dicir, omnitemporalidade. Insisto: a eternidade non pode ser confundida co discorrer ilimitado dunha secuencia que vai do pasado ao futuro pasando necesariamente por un
presente sempre fuxidío. Non é unha vida interminable, nin unha
duración ilimitada o que se predica de Deus.
A eternidade é ao tempo o que a omnipresencia ao espazo. O
tempo secuencial da cronoloxía histórica é a xustaposición irreverEncrucillada 185, novembro-decembro 2013
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sible de momentos puntuais. O agora é ao tempo o que o aquí ao
espazo. Deus é eterno, non sempiterno. Boecio, en relación coa
eternidade do mundo, afirmou con razón:
Algúns, cando oen dicir que a Platón lle pareceu que este mundo
non tivo principio no tempo nin terá un final, deducen que este mundo creado é coeterno co Creador, o cal non é correcto. Unha cousa
é, abofé, discorrer por unha vida interminable, cousa que Platón atribuíu ao mundo, outra ser a presenza total e simultánea dunha vida
infinita, cousa que manifestamente é propia da mente divina2.

A eternidade de Deus ten máis que ver, xa que logo, con esa
presenza total e simultánea propia dunha vida verdadeiramente infinita, que co discorrer por unha vida interminable. Niso consiste,
propiamente, o señorío de Deus sobre todos os tempos.
Non hai, pois, ningún momento do tempo deixado da man de
Deus nin un tempo máis cheo que outro da súa presenza. A ausencia categorial de Deus na secuencialidade do tempo é a condición
de posibilidade última da súa veciñanza máxima a todo momento
como presenza transcendente. De igual modo, a súa eternidade
transcendente non equivale a unha ausencia absoluta de Deus
respecto do tempo, ou a unha exterioridade afastada, senón a un
modo de presenza que se achega ao cerne mesmo de todo acontecemento temporal con más intimidade da que o propio tempo
–sempre presente nun fluxo continuo– ten respecto de si mesmo.
Unha vez máis vemos a polaridade da presenza e da ausencia no
acaído equilibrio que reclama a atención dialéctica á absoluta transcendencia de Deus, xunto coa súa absoluta inmanencia. E as dúas,
de xeito paradoxal, ao mesmo tempo. Só atendendo a este delicado
movemento poderemos pensar axeitadamente sobre os modos de relación que o Creador pode establecer coa realidade creada.
O feito é que a cuestión da presenza de Deus adquire, certamente, cromatismos nada insignificantes segundo tal presenza se
encadre nun dos tres esquemas xerais que tratarei a continuación.
2
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Produce certo consolo constatar que as consecuencias para a espiritualidade, a vivencia sacramental, a concepción da acción de
Deus, os milagres, a encarnación, etc., son, polo demais, evidentes,
dado que, aquí, nos límites deste relatorio, nin sequera vou poder
aludir brevemente a elas. Apuntarei unicamente algúns aspectos,
de forma moi resumida, que perfilan as características xerais destes tres grandes esquemas fundamentais. No diálogo posterior espero poder ter máis tempo para abordar eses problemas concretos.

7.- Modos de presenza: externa, interna, envolvente
Un primeiro esquema xeral sitúa a presenza propia de Deus nunha relación de exterioridade verbo da creación. Acentúase aquí de
tal xeito a transcendencia de Deus que o implícito fundamental
desta concepción teolóxica é que Deus non está no mundo, de xeito
que a súa ausencia categorial implica unha distancia transcendente
nunca superada no normal discorrer da causalidade intramundana.
Deus non está no mundo porque, de estar, está lonxe del. E para
que Deus se faga presente, para que a criatura poida ter contacto
con El, ou para El facerse presente na vida interna da creación é
preciso que Deus mesmo interrompa o normal acontecer da natureza para que a súa acción sexa efectiva no interior da creación.
Son múltiples os problemas teolóxicos que carrexa esta concepción intervencionista da presenza e da acción de Deus. Pero
non é o último deles o feito de supoñer que, como a súa presenza
non é ordinariamente categorial, o seu modo de facerse presente
na creación debe tornarse extraordinariamente categorial. Querendo salvagardar a transcendencia divina de Deus esta concepción teolóxica obxectiva, reifica e torna mundana a acción e a
presenza divina de Deus. Nunha palabra: desdivinízaa3. Como
3 Non deixa de ser irónico que a concepción apoloxética do milagre, que tan forte quixo
ser na defensa do seu carácter sobrenatural fronte a todo perigo naturalista, caia nesta
mesma concepción intervencionista que naturaliza e desdiviniza a acción e a presenza de
Deus. Cfr. a crítica do cardeal W. Kasper desta concepción apoloxética en W. Kasper, Jesús.
El Cristo, Salamanca, Sígueme, 1994 [orixinal alemán, 1974], 112-113. Véxase igualmente
a posición do actual Prefecto da Doutrina da Fe, G. L. Müller, Dogmática. Teoría y práctica
de la teología, Herder, Barcelona, 1998, 220: «A “intervención” de Deus no mundo non
pode significar nunca a suspensión da causalidade creada».
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digo, o problema fundamental desta concepción intervencionista da acción de Deus é o seu déficit de dialéctica. Afirma acertadamente a transcendencia de Deus, pero faino de modo tan
parcial, tan pouco equilibrado, con tal mingua da imprescindible
dialéctica antes nomeada que, necesariamente, esvara sobre os
conceptos facendo da transcendencia divina unha exterioridade
afastada dunha realidade creada que, en consecuencia, vive orfa
da presenza próxima de Deus.
O segundo esquema acentúa esaxeradamente o polo contrario.
Se no primeiro se nos ofrece unha relación externa entre Deus e
a creación, agora o que prima nesta segunda concepción é a clave
interna. Deus e o mundo non serían realidades heteroxéneas, senón homoxéneas. Non se atoparían, coma no primeiro esquema,
un fronte ao outro, nunha exterioridade mutua que xeraría un
dualismo de oposición, senón que, pese a todas as aparencias,
Deus e a creación serían un, nunha fonda interioridade que produciría unha relación non-dual de total identificación. Dito máis
sinxelamente: a pluralidade de todo o existente non é máis ca unha
pluralidade aparente. A esencia última de todo o real que, precisamente, se atopa baixo as formas múltiples da natureza e mesmo
das persoas, é o propio ser do único e autenticamente existente: a
absoluta divindade con absoluta plenitude de ser. A individualidade das cousas, así como a singularidade dos individuos non é máis
ca un engano dos nosos sentidos externos e internos. Se logramos
correr o veo do real accederemos á verdadeira visión da xenuína esencia que, tras o espellismo da multiplicidade, non é senón
unha única e perfecta unidade. A onda é o mar. A nosa conciencia
individual cre ser singular e intransferible porque está apegada á
ilusión dun ego poderoso do que teme desprenderse. Cando recibe a iluminación, cando accede ás dimensións máis recónditas do
ser, cando logra traspasar o limiar do espellismo desorientador, é
entón cando adquire a suprema sabedoría. A divinización, a salvación, a verdadeira iluminación é sabérmonos Deus, sabérmonos
un coa divindade, sabérmonos ela mesma, porque só ela mesma é
a verdadeira realidade que verdadeiramente existe. Somos botellas
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de auga que flotan na superficie dun océano inmenso. Todos cremos que o líquido que portamos no noso interior é distinto a todo
canto coñecemos. Estamos presos do eu. Somos escravos dos seus
desexos e vítimas do seu falso poder. A liberación relixiosa consiste en romper o cristal que nos engaiola para descubrírmonos
tan auga salgada como salgada é a auga oceánica que antes nos
devalaba. Roto o vidro xa somos un co mar que nos asolaga. Xa
estamos liberados de nós mesmos. Xa desfixemos a ilusión do eu.
Deberemos, xa que logo, fundírmonos no mar da divindade, nesa
lóxica do trans- que vai máis aló de todo dualismo de oposición.
Só deste xeito alcanzaremos o reino do transpersoal, do transmundano e do transdivino. Só así transitaremos a unha concepción
do real e de Deus que deixe atrás as eivas e limitacións do teísmo
persoal que, segundo esta concepción, resulta irremisiblemente
identificado co esquema da relación externa exposto en primeiro
lugar. Non á oposición, non ao dualismo. Neste segundo esquema
anímasenos a transitar cara a este novo paradigma superando toda
canta dualidade nos limite.
A esta concepción non-dual haille que recoñecer o acerto de
querer acentuar o polo desa inmanencia tan descoidada por ese
teísmo que exterioriza a presenza e a acción de Deus. É bo, en
principio, afirmar a presenza de Deus en todo e, incluso, aprender
a albiscar o noso propio ser enraizado na eternidade do Misterio
Santo. É acertado subliñar con énfase que todo canto é non ten
outra fonte de ser máis que a inimaxinable plenitude do ser e
do amor de Deus. E, xa que logo, posto que de Deus procede, é
bo recoñecer que hai unha xenuína e ontolóxica vinculación do
noso ser –e do ser de todo canto é– co propio ser de Deus. E isto
é bo facelo, tamén, atendendo a dimensións da experiencia relixiosa (a corporalidade, a sensualidade, a afectividade, etc.) que,
talvez, non sempre son ben integradas en formas de espiritualidade propias dese teísmo externo do primeiro esquema. De feito,
esta segunda concepción non-dual preséntase tocando fibras moi
sensibles da nosa condición relixiosa e dicindo cousas que, en
principio, son verdade. O problema reside en que, como as acenEncrucillada 185, novembro-decembro 2013
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túa de xeito tan esaxerado, tan parcial, tan pouco equilibrado, preséntase como a forma máis fonda e desenvolvida de comprender
a verdadeira esencia do cristianismo, cando, en verdade, ao meu
ver, non consiste máis ca nunha recaída moderna e actual nunha
concepción non dialéctica de pensar o Absoluto de Deus na súa
relación co non divino.
Si, dixen ben, co non divino. Porque nós non somos Deus.
En nós hai mal. Padecido e cometido. Hai erro, ignorancia, enfermidade, tentación, fame, violación, asasinato, culpa e morte.
E estas non son realidades aparentes, cuxo ser consistiría nunha vaporosa ontoloxía do espellismo. Non é así. Son realidades
moi reais. A salvación, a liberación non consiste, xa que logo, en
alcanzar unha conciencia integrada no todo universal, de xeito
que desapareza –por non ser verdadeiramente real– a nosa individualidade ferida no magma informe da divindade. A salvación
é a superación plena e definitiva de todas as formas de mal e da
súa posibilidade. Por iso, o que sostén o cristianismo é a potenciación infinita de todas as realidades creadas no seu contacto
intracreatural (na graza) e transmortal (na benaventuranza) co
amor infinito de Deus. Un amor que, propiciando a alteridade
do creado, non pode ser pensado a xeito, ao meu entender, como
disolvente de identidades. Se é El mesmo quen crea a criatura,
e esa criatura está dotada por El mesmo da posibilidade de recibir libre e gratuitamente o seu amor, que sentido tería pensar a
salvación de dita criatura como disolución aniquilante? De igual
xeito que a transcendencia de Deus non ten por que ser pensada
como afastamento do creado, de modo similar, a inmanencia de
Deus na creación non debe ser pensada como identidade absoluta. Debemos manter a tensión entre ambos polos sen caer nos
extremos da súa acentuación non dialéctica.
A terceira forma de pensar a relación entre Deus e a creación
e, polo tanto, a súa maneira de facerse presente nel, expoñereina
tirando dun exemplo. Nesta terceira vía acódese á imaxe do envolvente. Agostiño de Hipona falaranos dunha esponxa envolta e
penetrada por un inmenso mar.
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No libro VII, 5, 7 das Confesións o teólogo africano di, falando da
Terra en relación con Deus, que a súa imaxinación fixo a Terra creada:
grande, non cando era realmente, pois tal cousa non podía saber,
senón tan grande como quixen, aínda que finita. Pola contra, a
ti, Señor, como a quen por todas partes a envolvía e a penetraba,
sendo infinito por todas partes, como se houbese un mar único,
ubicuo, inmenso e infinito por todos os sitios e tivese dentro de si
unha esponxa grande, ben que finita, que en todas as súas partes
estivese chea dese mar inmenso. Así, pleno de ti, infinito, poñía eu
a túa creación finita.

A imaxe é moi suxestiva: unha esponxa limitada envolvida por un
océano infinito. Rodeada por el e enchoupada nel. Teremos nesta
imaxe unha forma acaída de pensar a relación entre Deus e a creación? Non vemos afirmada nela a presenza de Deus no creado (o
océano asolaga o interior da esponxa) ao mesmo tempo que a súa
forma transcendente de ir máis aló da creación (o océano envolve
e rodea a esponxa)? Non teríamos aquí un perfecto panenteísmo?
Cómpre non deixarse enganar pola forza suxestiva do exemplo.
Malia á aparencia en contra, a esponxa non está total e absolutamente penetrada pola presenza dese océano que a envolve. Hai presenza do océano nela xusto alí onde o permite a fasquía física da
esponxa. É dicir, nas cavidades interiores nas que, en rigor, non hai
materia da esponxa, xa que, de non estar o océano estaría o aire se,
por caso, a esponxa estivese en terra seca. E só alí. Por outra banda é
claro que o océano que asolaga a esponxa non é todo o océano. Non
é máis ca unha ínfima parte del. Habería, pois, unha pequenísima
parte do mar presente naquel espazo interior que o corpo da esponxa
lle permite e habería unha infinidade indeterminada de océano que,
envolvendo a esponxa, nunca tería nada que ver con ela. Vese, xa
que logo, con claridade que na imaxe citada non hai verdadeira presenza inmanente de Deus no creado, posto que ambos se situarían
nunha mesma dimensión da realidade disputándose, de xeito concorrente, a ocupación dun mesmo espazo. Onde verdadeiramente está
o corpo físico da esponxa non hai océano. E, ao tempo, tampouco
hai verdadeira afirmación da absoluta transcendencia de Deus resEncrucillada 185, novembro-decembro 2013

67
563

Pedro Castelao

pecto do creado, xa que a imaxe envolvente da súa inmensidade non
é senón a elongación horizontal dunha forma de presenza que, en
rigor, intenta ocupar, na cobizosa lóxica da ubicuidade, todo canto
espazo estea dispoñible4. Xa sabemos que a lóxica da ubicuidade
resulta dun concepto de infinito como indeterminación sempre potencialmente crecente. Como xa notamos é este un infinito moi inadecuado como para ser referido á realidade de Deus.
En consecuencia, podemos dicir que nin unha concepción externa
da relación entre Deus e a creación, nin unha concepción interna,
nin unha envolvente, ao xeito da descrita, son quen de acertar coa
maneira axeitada de pensar o problema da presenza e da ausencia
de Deus no mundo. Os tres esquemas fracasan no seu intento pola
súa falta de acaída dialéctica. Precisamos dunha concepción dialéctica que atenda á transcendencia de Deus sen caer no afastamento,
á inmanencia sen caer na identidade e ao equilibrio entre ambas
sen caer na xustaposición. Tentemos, finalmente, xa que logo, dicir
unha brevísima palabra sobre ese modo acaído de pensar a presenza
de Deus na dialéctica precisa coa súa ausencia categorial.

8.- O auténtico modo de presenza. Buscar e
atopar a Deus en todas as cousas
Non podo máis ca indicar moi sumariamente algúns aspectos,
posto que debo rematar. Ao meu ver, debemos ter en conta, polo
menos, estas catro cousas.
A primeira: cómpre un novo concepto de infinito que non sexa
concibido, de ningún xeito, nin como a elongación indeterminada dunha magnitude sen fin, nin como contraposto e lindante co
que non é el. O propio Agostiño, no capítulo XIV do libro VII das
Confesións afirma respecto de Deus que, chegado un momento:
“vidi te infinitum aliter”, é dicir, “vinte infinito doutro xeito”. Este
outro xeito é aquel ao que Hegel se referiu acertadamente como o
4 En descargo de Santo Agostiño é obrigado dicir que tal concepción é só un paso intermedio polo que el pasa no seu camiño cara a unha concepción de Deus moito mellor. De
feito, logo de expoñer tal imaxe Agostiño critícaa con contundencia e déixaa atrás.
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“verdadeiro infinito”. Non o infinito da elongación secuencial, sexa
espacial ou temporal. Non o infinito da ubicuidade ou da sempiternidade. Non o infinito do mar oceánico que envolve indeterminada
e parcialmente á creación. Precisamos dese verdadeiro infinito que
fai de Deus un absoluto non contraposto ao que non é propiamente el, senón, xusto ao contrario, posibilitando e favorecendo esa
alteridade non divina que –contra toda concepción da identidade
non-dual– El mesmo crea e mantén no ser. Ese infinito absoluto
alén de todo concepto non simbólico e alén, incluso, de todo símbolo conceptual. Ese infinito absoluto que o cardeal Nicolás de
Cusa pensou máis aló da coincidencia de todos os opostos xa que,
en canto tal, non é oposto a nada. Ese infinito absoluto carente de
nome, pero posuidor, ao tempo, de todos os nomes. Ese infinito
absoluto luz e fonte de toda luz, amor incondicional e orixe de todo
amor, verdade plena de todo ser e manancial puro de todo canto existe. Ese infinito absoluto que a teoloxía mística de Dionisio
invocou na impronunciable esaxeración de verbas imposibles. Ese
infinito absoluto ante o que Anselmo, logo de ter crido que probou
a súa existencia extramental, afirma que é incluso máis grande que
aquilo máis grande que poidamos pensar. Ese infinito absoluto do
“Deus semper maior”. Nunha palabra: o verdadeiro infinito creador
dunha alteridade distinta de si.
A segunda: a lóxica do verdadeiro infinito amósanos que non hai,
pois, dúas cousas, dous elementos que, logo de recoñecidos, teriamos que poñer en relación nun segundo momento. Deus e a creación non enumeran unha dualidade que, de xeito externo, interno
ou envolvente, teriamos que, ou ben poñer en contacto supranaturalista, ou ben identificar de xeito absoluto, ou ben xustapoñer
como a esponxa no mar. A singularísima relación que une e diferencia a Deus e o que non é Deus –malia a súa divina procedencia
orixinaria– só pode ser pensada se superamos toda obxectivación de
Deus. Incluso aquela que, de modo sempre inadvertido, nos sitúa
desde fóra, ante Deus e ante o mundo, como se fose posible ocupar,
de xeito epistemolóxico, un lugar neutro, exiliado desa relación, un
lugar terceiro e equidistante fronte a tal dualidade de elementos.
Encrucillada 185, novembro-decembro 2013
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Deus e a creación estarían aí diante, ante nós, e nós, pensadores da
súa relación, estariamos aquí, á marxe desa relación, vendo especulativamente a ambos a unha distancia mentalmente razoable. Situados así non temos nada que facer, porque a lóxica das preposicións
xogaríanos sempre a mala pasada de poñer a Deus nunha relación
categorial co creado por máis que nos empeñemos no contrario. A
única maneira de superar a lóxica preposicional que obxectiva inadvertidamente a Deus –e cómpre lembrar que por máis excelsa que
sexa a obxectivación non deixa nunca de ser obxectivación– é gañar
conciencia de que, de modo paradoxal, unha total e absoluta inobxectivación de Deus é imposible baixo as condicións da existencia.
Por iso, como dixo Henry Duméry,
cando se está certo de que Deus non pode aparecer, non pode
ser visto nin tocado, non pode, en definitiva, ofrecerse aos sentidos, entón, é cando non hai problema en achegalo á visibilidade, á
percepción, ás formas concretas de existencia para facer veciña e
cotiá a súa presenza. Non porque as súas formas de presenza sexan
estas, senón porque sen esas é difícil expresar a conciencia viva e
real da relación de Deus co mundo5.

En rigor, non hai alteridade exterior, nin identidade interior, nin
envolvente (pero xustaposta) relación entre o Creador e a criatura.
Deus non está nin ante, cabo de, con, contra, de, desde, en, etc.,
en relación co non divino. Pero sen estas imaxes intramundanas,
sen a nosa lóxica preposicional, sen este modo categorial de falar,
sen aludir sempre de modo inadecuado a polaridades e acentos, a
tensións e dinámicas, a conceptos e símbolos non seriamos quen
de dicir unha soa palabra sobre Deus. Agora ben, ningunha destas imaxes nos fala de xeito acaído da súa presenza. Deberemos
aludir a unhas para compensar outras. Comentar estoutras para
corrixir ás primeiras. Como a relación de Deus co mundo é unha
relación viva e real, todo nos servirá para facernos eco dela, posto
que, en rigor, nada hai que para tal propósito nos poida servir de
xeito illado.
5 Lamento confesar que, como copiei hai tempo o texto á man nun caderno sen anotar
entón a referencia, agora non atopo a cita exacta por ningures.
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A terceira: a lóxica da creación. Aquí está, ao meu modo de ver,
a clave para comprender o modo acaído da presenza de Deus no
creado e, xa que logo, da súa ausencia categorial. Deus non é unha
cousa deste mundo porque é o Creador de todo canto existe. Deus
está no mundo facendo estar o mundo. Está non estando. Está facendo ser. A súa acaída forma de presenza resulta sempre mediada
pola mesma realidade creada. Non hai presenza de Deus sen mediación, como non hai luz sen sombra. A dificultade está en que
a relación que establece o Creador coa súa creación non consta
dun momento primeiro no que, dado o par de elementos sen relación, entrarían en relación nun instante determinado do tempo.
A relación Creador-criatura é constituinte para a creación e, polo
tanto, non pode pensarse a súa realidade á marxe da inimaxinable
e irrepresentable acción creadora de Deus. E, por outra banda, o
carácter creador de Deus non o liga necesaria e obrigatoriamente á
existencia do non divino. A creación é un froito gratuíto e indebido
do amor que Deus mesmo é. É unha realidade xerada na liberdade
absoluta e non condicionada por nada nin por ninguén. Nin por
unha materia previa, nin por outra divindade adversa, nin por ningún tipo de xermolo intradivino, nin por ningún tipo de efervescencia da súa interna natureza (Natur in Gott). A creación non emana
de Deus como os raios o fan do sol. A creación non é divindade
degradada en forma material, como auga contaminada por vertidos
industriais. A creación procede do poder absoluto de Deus, pero
non é Deus. Deus crea sen que haxa nada que quede á marxe do
seu poder creador (creatio ex nihilo), posto que a omnipotencia do
seu amor non precisa de nada para facer ser aquilo que de ningún
xeito é (creatio ex amore). Como fonte e orixe de todo o universo (visible e invisible, coñecido e descoñecido, humano e eventualmente
alieníxena) Deus está presente en todo espazo e en todo tempo
manifestando masivamente o seu amor a todas as figuras creadas
de xeito simultáneo e coincidente coa súa continua doazón de ser.
Estar Deus presente na creación significa que a creación está a ser.
Deus está transformando todo o que creou cunha doazón continua
de si mesmo –do seu amor creador e transfigurador– que loita, de
modo incansable, contra todas as formas posibles de mal. Que o
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seu modo de estar (presente) sexa non estar (de xeito categorial)
amosa que a palabra máis sonora de todo o universo é a dita na
propia existencia do universo. O Logos de Deus resoa tras todos
os procesos macro- e microcósmicos porque a Palabra de Deus é a
lóxica interna, fundadora e constituinte, de toda a creación. Esta é
a lóxica da creación en Cristo. O que sucede é que –como acontece
coa música dos astros que escoitaron os pitagóricos e que S. Kubrick nos fixo volver escoitar en 2001: odisea espacial– estamos tan
acostumados a ela –como ao son da fervenza, ao murmurio do mar
ou ao movemento do planeta– que xa non somos quen de procesar
e descifrar a súa singular frecuencia sonora, sendo, como é a partitura cósmica da harmonía universal.
A cuarta e última: a lóxica da percepción mística. O cristianismo
ten dentro de si unha potentísima tradición que nos ensina a mirar
todo canto nos rodea coma se ollan os símbolos: co movemento da
connotación. Un símbolo é aquela realidade cuxo significado remite sempre a outra cousa distinta dela, da que, non obstante, participa. Que todo canto existe sexa enxergado coma un símbolo significa
percibir o carácter remitente do visible cara ao invisible. O mundo
no que estamos non só nos di cousas de si mesmo, senón que no
seu aparecer, no seu dársenos, tamén fai presente realidades non visibles directamente na nosa percepción. E, dalgún xeito, tamén no
aparecer do mundo pode facerse presente aquilo que ningún modo
mundano de presenza pode engaiolar. A fenomenoloxía francesa estanos ensinando a ver o invisible en toda manifestación visible6. A
nosa percepción é sempre maior que a nosa visión sensorial, posto
que percibimos, na súa realidade completa e acabada, cousas que
sempre (e só) se nos manifestan de modo parcial. En toda visión
sensorial vemos unicamente o rostro parcial que a realidade nos
ofrece. Pero somos quen de percibir a cousa total, por máis que soamente a vexamos desde unha determinada perspectiva. Podemos
dicir que percibimos o que non vemos da cousa (o invisible) posto
que dicimos mesa, cadeira, por máis ca nunca vexamos toda a mesa
6 Cfr. J-Y. Lacoste, La phénoménalité de Dieu. Neuf études, Cerf, París, 2008, esp. 33-54.
O texto citado no limiar deste ensaio atópase na páxina 51.
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ou toda a cadeira, ao carecer dunha perspectiva de visión absoluta
que elimine toda invisibilidade, sempre concomitante á esencia da
manifestación. Da mesa só vemos o que nos aparece. Porén, percibimos, de xeito paradoxal, o que da mesa non nos aparece. Percibimos o invisible en toda captación visible. Transcendemos o directa
e inmediatamente dado, cara á totalidade do fenómeno, en todo
acto natural e espontáneo de coñecemento categorial. Posuímos
de xeito constitutivo a dimensión da transcendencia. Sempre imos
máis aló de todo canto se nos amosa. Isto non é unicamente certo
das figuras particulares que compoñen o mundo, incluíndonos a
nós. Tamén o é de nós mesmos e do propio mundo. Isto é o que, no
fondo, fai posible esta concepción teofánica da que vimos falando:
a visibilización do invisible na transparencia do real. Na natureza, na historia, na vida humana. Somos quen de percibir (sen veo)
aquilo que se dá no fondo de todo ser, sen ser El mesmo ningún ser
particular. E podemos percibilo porque na esencia de toda manifestación atópase a dialéctica da presenza e da ausencia, do visible
e do invisible. Da presenza total e completa dunha realidade que,
dándose á nosa percepción, nunca podemos vela, sentila, captala
dun xeito completamente acaído. Por iso, todo pode converterse en
vehículo acaído de visibilización do invisible, posto que todo canto
é, sendo distinto de Deus, está ontoloxicamente enraizado na súa
eterna divindade, participando, xa que logo, por pura gratuidade,
da fonte perfecta de todo ser. Por iso, podemos e debemos buscar e
atopar a Deus en todas as cousas, no ronsel, por exemplo, da experiencia relixiosa de Ignacio de Loiola.
A mirada transfenoménica que fai da realidade creada unha realidade translúcida é esa mirada mística que nos permite afirmar,
con toda a nosa propia tradición, e contra toda aparencia: Deus
está presente.
Pedro Castelao

Universidade Pontificia Comillas
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In memoriam

Paulo Mougán. Imprescindible
Rubén Aramburu Molet

Non saen da miña mente os versos de Miguel Hernández na
morte do amigo Ramón Sijé: “un manotazo duro, un golpe helado...” así bateu en nós a morte súpeta do querido Paulo Mougán o
pasado 28 de outubro, acabados de cumprir os 46 anos.
Quizais moitos lectores e seguidores de Encrucillada non caiades na conta de quen era, pois adoitaba estar sempre na retagarda,
na última fila, intentando que non se notara a súa presenza. Se lle
queredes pór rostro, intentade visualizar aquel mozo que ano tras
ano atendía con tanta paciencia a mesa dos medallóns de Sargadelos nas Romaxes, o que lle impedía participar plenamente da
festa; porén, non se queixaba e era dos últimos en marchar cando
outros continuabamos coas nosas excursións, saúdos, merendas.
Dise que ninguén é imprescindible. Non é certo, Paulo Mougán
era imprescindible.
Contaba con estar no Foro de Encrucillada, tres días antes da
súa morte, acompañando a Xaquín e Xabi. Unha viaxe non llo permitiu e andaba algo amolado, pero deixou todo perfectamente organizado: equipo de son, cables, micros... porque Paulo, ademais
de ser un bo percusionista, era desas persoas capaces de amañar
calquera cousa, especialmente se eran electrónicas. Trazo agora
unhas liñas, após dunha amizade con el de 20 anos, e ademais porque é o culpable de que estea escribindo nun computador, como
foi o causante do primeiro teléfono móbil que tiven e de tantos
cacharros que agora me rodean.
Paulo Mougán foi compostelán de sempre con casa familiar en
Calo. Estudou cos irmáns de La Salle e non foi ata ben pasada
a adolescencia que comeza unha busca do seu ser, da súa inte74
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rioridade, que o acompañará ata o derradeiro día. Venceu certo
anticlericalismo rebelde e integrouse en Cristianos Sin Fronteras,
un movemento xuvenil con moito éxito nos anos 80. Participou
nos campamentos misioneiros de Silos e asumiu responsabilidades organizativas. Coincidimos nun grupo que se movía arredor do
ITC de Santiago, onde había leigos, seminaristas e algúns curas e
relixiosos. Naceu entón un gran proxecto: URCA, o soño de reunir
todas as persoas que a través da arte transmitiran uns valores de
fe e solidariedade. Foron anos de moito traballo. Paulo, sendo músico, asumiu labores lonxe do escenario: economía, intendencia,
mesa de son, iluminación, e mesmo pinche de cociña. Viñeron
logo moitas experiencias e aventuras: campamentos con mozos,
tantos camiños de Santiago con pastoral Universitaria, a súa colaboración nas parroquias de Arzúa, Aguiño, Santomé... incluso
cos alumnos dos seminarios de Santiago. Foi unha das almas do
grupo musical que animou a Pascua Xove de Arousa durante case
20 anos. Colaboraba sempre que podía en calquera cousa para a
que o chamaran e moitas veces poñendo o seu esforzo físico, o
seus medios (furgoneta, equipos de son) e mesmo os seus propios
cartos para que as cousas saísen adiante.
Paulo era crente. Moito temos rezado, celebrado, reflexionado e
discutido sobre a fe, pois entendía necesaria e urxente unha muda
na linguaxe da transmisión da fe, de aí a súa paixón pola música
como canle de expresión. Esta busca crítica levouno ao compromiso en Irimia, onde de novo asume tarefas nada agradables como
a administración e economía. Foi responsable da reorganización,
nova impresión e distribución da revista. Chegaba ás Romaxes ás
veces no día anterior para ir montando todos os postos e pancartas,
durmindo no chan ou no coche.
Soubo tamén da dor e dalgunhas sombras que o acompañaban.
No entanto era un loitador e unha persoa responsable, un verdadeiro profesional no seu traballo en Televés, onde comezou de
mozo, ben prezado polos compañeiros e xefes. Destacaría tres calidades entre moitas: a súa honradez e nobreza, a fidelidade e paixón
polos amigos e a familia, e esa capacidade de acompañar, de coiEncrucillada 185, novembro-decembro 2013
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dar, de se preocupar por calquera que o precisase, sempre desde a
discreción e cunha tremenda xenerosidade.
Hai un ano soaron as alarmas. Había problemas na sala de máquinas: o corazón. Dicía, con humor, que era un fallo de serie. Tivo
que ser operado de urxencia nos días de Nadal. Pero veu a recuperación e afrontar a vida desde unha nova perspectiva e cunha
nova ilusión, xa que había pouco casara con Uxía. Durante a convalecencia pasamos moitos días camiñando polas paisaxes da terra
que tanto o emocionaban e compartindo soños de igrexa. Estaba
moi ilusionado co novo proxecto musical xunto a Xaquín, soñando
concertos en parroquias, colexios... A morte apareceu cruel e ferinte e borrou de súpeto tantos horizontes. Como dixen en Calo, no
funeral, a vida segue, pero sen ti, Paulo, segue moito menos.
Camiño polo Paseo dos Soños en Vilalba, nun outono frío e
saudoso. Non hai un ano camiñabamos os dous acompañados da
neve polo mesmo lugar. En cada recanto do río percibo a súa mirada, pousada con tanto amor e bondade. E resoan de novo os
versos do poeta: “que habemos falar de tantas cousas, compañeiro
da alma, compañeiro...”
Dende Encrucillada o noso cariño para Uxía, a súa compañeira,
e para súa nai e irmáns e toda a familia e amigos.
Rubén Aramburu Molet

Encrucillada 185, novembro-decembro 2013

77
573

Crónica do Finis Terrae

As angurias serodias da crise
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Cando en nada coinciden
a ciencia e a experiencia
O fin de 2013, cando o Goberno, a banca e as grandes empresas empezan a falar da fin
da crise e dunha recuperación
estable dos indicadores macroeconómicos básicos, a maioría
dos cidadáns estamos experimentando un paradoxal endurecemento da crise, que, vista
no contexto individual e nos pequenos indicadores, engádelle
ás mágoas do paro, da redución
salarial, do axuste dos servizos e
da caída do consumo e das actividades comerciais, unha sensación de cansazo e fastío que
multiplica e agudiza os efectos
sociais e psicolóxicos provocados pola recesión económica.
Parados de larga duración,
pais que non conseguen ver os fillos inseridos na vida profesional
ou laboral, titulados universitarios que se meten nun labirinto
de subemprego e expansión cu78
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rricular que non logra arrincalos
da frustración máis absoluta,
comerciantes que rexentan pequenos negocios á beira do abismo, aforradores que foron estafados polas entidades crediticias
nas que máis confiaban, asalariados e pensionistas que ven
diminuír o seu poder adquisitivo
de forma importante e acelerada, emprendedores que non acceden ao crédito, e propietarios
que sofren desafiuzamentos ou
embargos dos seus bens, constitúen a outra cara deste ano contraditorio que a medida que é recoñecido polos grandes actores
do sistema como o chan no que
rebota unha economía que viña
en caída libre, constitúe para a
inmensa maioría dos cidadáns
afectados pola crise como o intre
máis acedo e desesperado deste
quinquenio de decadencia.
E desa visión paradoxal e
contraditoria da crise derívase
tamén a crecente distancia que
media entre a política e os ci-

As angurias serodias da crise

dadáns, entre os analistas políticos e económicos do proceso
e os que só acertan a contar a
feira segundo nela lle vai, entre
os que venden información e
os que andan á procura de explicacións, e entre os que viven
o día a día nun marco de inseguridade e escaseza e os que
manexan con absoluta normalidade as cifras multimillonarias
nas que se contan os soldos e
blindaxes dos executivos, os
beneficios dos especuladores,
as quebras fraudulentas de negocios e empresas que tiñamos
idealizadas, os custes de obras
suntuarias nacidas en contextos
disparatados, e os custes dunha
Administración e unha política
que levan nos tétanos todos os
vicios e ineficiencias do tempo
das vacas gordas.
Por iso estamos vivindo un
tempo de extraordinaria confusión política e social que, lonxe
de permitirnos albiscar a fin da
crise, parece xerar máis desesperanza e anguria que nunca.
E por iso temos a abafante sensación de que, lonxe de estarmos aprendendo a entender e
afrontar a crise, estamos fronte
a ela máis febles e indefensos
que nunca, e cunha maior pro-

pensión e deixarnos abraiar e
agoirar polos feitos singulares
que testemuñan o noso recente
paso por ese deserto de valores,
coherencia e orientacións ao
que lle demos nome e categoría de crise.

2.- A catástrofe do Prestige
once anos despois
Este desarreglo xeral da fin
da crise estase vivindo en Galicia con cinco referencias especialmente magoantes: a quebra, nacionalización e venda de
Novagalicia Banco; a crise do
naval nas rías de Ferrol e Vigo
e o incomprensible sainete dos
Floteis presuntamente encargados por PEMEX; o desastre empresarial de Pescanova e a súa
estela de fraudes e impagamentos; o cumprimento da sentenza ditada en Estrasburgo contra
a chamada “doutrina Parot”; e
a sentenza correspondente ao
Procedemento penal abreviado 0000038/2011, con orixe
no Procedemento abreviado
0000960/2002 do Xulgado de
Primeira Instancia e Instrución
nº 1 de Corcubión, que xulgaba
–11 anos despois– o naufraxio e
conseguinte catástrofe ecolóxica do petroleiro Prestige.
Encrucillada 185, novembro-decembro 2013
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Mentres escribo esta crónica,
o día 15 de novembro de 2013,
estou vendo as rúas de Santiago
de Compostela novamente ocupadas pola plataforma Nunca
Máis, que, facéndose eco dun
sentido xeral de frustración recollido dos medios de comunicación nacionais e estranxeiros,
e das declaracións persoais de
moitos representantes políticos
da esquerda e do nacionalismo,
denuncian o que consideran total impunidade das mafias que
se lucran da navegación fraudulenta e dos políticos do PP que
rexían en novembro de 2002 os
gobernos de Madrid e Galicia.
Dado que a función esencial destas letras é a crónica
bimestral do que acontece en
Galicia, ou do que dende Galicia se percibe dun xeito relevante, debe quedar constancia
de que a idea de que estamos
diante dunha pésima sentenza
fica asentada xa na sociedade
galega, e que este final inesperado do “caso Prestige” animará
a arriscar e delinquir a todos
os que, á procura de beneficios
fáciles e inxentes, poñen en
grave risco o medio ambiente
e a actividade económica das
terras que, como Galicia, fi80
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can deitadas rente ás grandes
rutas do comercio marítimo.
Pero, tras deixar constancia do
que xa é un feito indubidable,
tamén quero deixar constancia
de que eu discrepo moito deste enfoque populista e simplón,
por entender que a idea de que
o caso Prestige se pecha provisoriamente cunha sensación
global de inxustiza é perfectamente compatible coa paralela
convicción de que a Sentenza
redactada polo maxistrado Juan
Luís Pía Iglesias constitúe unha
saída rigorosa, xusta e valente a
un proceso que chegou á Sección nº 1 da Audiencia Provincial da Coruña completamente viciado, e que só a valentía
de tres maxistrados coruñeses
(Salvador Sanz Crego, María
Dolores Fernández Galiño e o
xa citado Juan Luís Pía Iglesias)
evitou que se convertese no típico sacrificio de tres chivos
expiatorios (Magouras, Agyropoulos e López-Sors) que a macabra instrución desenvolvida
no xulgado de Corcubión tiña
destinados a tapar as vergoñas
e responsabilidades dos que,
sendo verdadeiros responsables da traxedia, non chegaron
a sentar sequera no banco dos
acusados.
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O caso é de suma complexidade e, máis alá dalgunhas
análises avanzadas e proveitosas que xa foron publicadas ao
socairo do xuízo1, dará lugar a
unha longa serie de estudos e
informes de distintos enfoques
e natureza que ha de editarse
nos próximos anos. Pero tales
precisións haberán de facerse
sobre algúns datos que xa se
poden considerar apodícticos, e
cuxa verdade esvarou dos textos
da sentenza por causa da técnica e da linguaxe procesal utilizadas. Porque se ben é certo
que os informes de navegabilidade do Prestige son para moitos altamente sospeitosos, e que
tal circunstancia apunta a unha
posible responsabilidade penal
dos armadores e dos clasificadores que en modo ningún foi
dilucidada nin incluída na instrución, o feito máis relevante
é que a operación de salvamento ordenada polas autoridades
españolas foi desenvolvida dun
xeito tan chapuceiro e anárquico, e no marco dunha lóxica da
indecisión tan evidente, que fai
1 García Mira, R., ed. (2013): Readings
on the Prestige disaster (Edición castelá:
Lecturas sobre el desastre del Prestige). A
Coruña: Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial Xoan Vicente Viqueira.

inevitable a conclusión de que
o que queda absolutamente
impune tras do proceso é a imprudencia e a omisión culpable
do Goberno de Aznar, que sen
apenas disimular a anárquica
deriva trazada polo Prestige no
medio dunha galerna catastrófica, só conseguiu que o buque
se partise e mergullase na Foxa
Atlántica despois de cinco días
de desgoberno. A forma na que
a sentenza da Audiencia Provincial da Coruña describe o naufraxio –“Desde que se hizo firme
el remolque hasta que el buque
se partió pasaron unas 115 horas en las que recibió de 37.600
a 46.000 golpes de mar”– non
deixa ningunha dúbida de que
o petroleiro houbese soportado
perfectamente non só un goberno racional e finalista, senón
tamén as hipotéticas e aconsellables manobras de abrigo e
desestiba que o Ministerio de
Fomento se permitiu desprezar
sen asesoramento nin instrución de expediente ningún.
Temos que concluír, xa que
logo, facendo explícita a nosa
paradoxal convicción de que
estamos diante dunha sentenza
que, a pesar de ser xuridicamente congruente, e da súa valente
Encrucillada 185, novembro-decembro 2013
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opción de non condenar as persoas que foran sentadas no banco a modo de chibos expiatorios, pecha de forma dramática
un caso que, mal instruído polo
xulgado de Corcubión, e moi
determinado pola decisión da
fiscalía de non investigar nin a
neglixencia nin as omisións culpables, deixa na máis absoluta
impunidade as autoridades de
Fomento que dirixiron de forma atrabiliaria e irresponsable
unha manobra de salvamento
que tivo a peor fin das posibles.

3.- As alertas do clima e a
sustentabilidade ecolóxica
No mundo científico hai
unha grande alarma polo retroceso experimentado nas investigacións climatolóxicas e nas
políticas preventivas orientadas
á sustentatibilidade global do
planeta. Tamén hai conciencia,
e cómpre dicilo, dunha anterior
banalización e vulgarización do
concepto de cambio climático,
que, ademais de ter favorecido
malas prácticas investigadoras
e precipitadas conclusións sobre as recentes catástrofes naturais, tamén están influíndo
no evidente cansazo que está
experimentando e amosando
82
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a poboación a respecto das
grandes operacións de rescate que se montan, despois de
cada episodio catastrófico, en
Haití, Fukushima, Indonesia,
Nova Orleáns ou Filipinas. E
por iso cómpre non perderlle a
vista aos acontecementos que,
a pesar da sordina que impón a
crise, nos chegan de Filipinas.
A primeira verdade que hai
que aceptar é que as catástrofes naturais son cada vez máis
grandes e máis frecuentes, que
afectan a espazos urbanos ou
suburbanos cada vez máis sensibles, e que os resultados se
expresan xa en cifras que hai
pouco tempo parecían imposibles. A segunda destas verdades
é que, a pesar da enorme violencia dos sismos rexistrados,
as maiores catástrofes están
relacionadas directa ou indirectamente co mar, do que veñen tifóns e tsunamis, e cuxa
capacidade de devastación non
encontra resistencia nin sequera no civilizado e ben protexido
Xapón. A terceira das verdades
é que todos os científicos advirten de que a virulencia destes
fenómenos tende a ser cada día
máis grande, máis frecuente e
con afectación de máis áreas,
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polo que estamos obrigados a
actuar con contundencia en
todas as frontes –preventivas
e paliativas– do problema. E a
cuarta das conclusións é que a
axuda de urxencia, a que se precisa nos primeiros días para evitar a multiplicación dos efectos
mortais das traxedias, é insuficiente e está sendo xestionada
con absoluta ineficacia.
Mentres escribo esta crónica, as cifras de mortos que nos
chegan de Filipinas, azoutada
polo tifón Haiyan o pasado 8 de
novembro, xa camiñan cara aos
dez mil mortos e desaparecidos,
nun marco de crise no que se
aprecian enormes deficiencias
de auga, alimentos, seguridade,
axuda sanitaria e abrigo. E de aí
que resulte obrigada unha nova
reflexión sobre o problema do
clima e das catástrofes naturais,
e sobre a axuda humanitaria e os
rescates de urxencia que se debe
afrontar con novas normas, finalidades e recursos no marco da
ONU e das restantes organizacións internacionais, sen rexeitar, senón ao contrario, a utilización de persoal militar nos primeiros días de intervención. E
non deberiamos esquecer que se
a OTAN se quere aggiornar e so-

brevivirlle á Guerra Fría, debería ir pensando en utilizar o seu
persoal e material –como están
facendo os americanos en Filipinas e xa fixeran en Haití– ao
servizo da paz. Porque o visto en
Haití e Filipinas clama ao ceo.

4.- O reto español do
Papa Francisco
A dimisión de Martínez Camino como portavoz da Conferencia Episcopal Española
(CEE), e a abordaxe polos periódicos de información xeral
da próxima substitución do
cardeal arcebispo Rouco Varela á fronte da arquidiocese de
Madrid, pon o papa Francisco
diante dun reto enormemente
delicado. Porque este é o intre
crítico no que se vai prexulgar
o futuro inmediato da igrexa
española, e no que debe poñerse en revisión todo un xeito
de entender a composición e a
actividade do colexio episcopal
que vén gobernando a igrexa española nos últimos anos. Máis
alá de ser un home profundamente conservador en formas e
ideas, Rouco Varela entendeu a
súa misión eclesial como unha
oportunidade para crear unha
igrexa e un episcopado á súa
Encrucillada 185, novembro-decembro 2013
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imaxe e semellanza, e, aproveitándose abertamente da súa
conexión cos dous últimos pontífices –Xoán Paulo II e Bieito
XVI–, foi creando unha Conferencia Episcopal chamada a
prolongar os dous pontificados
citados máis alá da súa morte
ou dimisión respectivas.
Lonxe de facerse por motivos intelectuais, espirituais ou
pastorais, a elección dos bispos
españois foi dependendo cada
vez máis da confianza e da fidelidade a unha visión da igrexa
profundamente conservadora,
moito máis preocupada polo
seu estatus oficial e polas súas
relacións co poder que pola conexión dos pastores cunha base
eclesial tocada pola fonda ansiedade do cambio social, cultural e económico que estamos
vivindo en España, e que, lonxe
de empatar coas formas máis
anovadas ou máis populares da
cristiandade española –rica en
ámbalas dúas expresións– fica
hoxe envorcada en movementos
espirituais que, a pesar de ser
moi activos e estar moi pegados
ao episcopado que os alenta,
non acaban de xerar comprensión nin confianza na inmensa
maioría dunha igrexa que adoe84
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ce de práctica relixiosa e bota
en falta os ladrais da tradición
na que foron formados e socializados como cristiáns.
Aínda que a crise da Igrexa é
moi grave e profunda en todas
as nacións europeas, é posible
que non haxa outro exemplo
coma o de España, no que, aos
efectos da descristianización e
do laicismo imperantes, tamén
se lle engade a enorme distancia que media entre a xerarquía
episcopal e a masa de crentes
e sacerdotes que viven este
transo no medio dunha dobre
desorientación: a que vén do
laicismo forzado da esquerda
política, que ás veces asume
posicións moi próximas á descristianización activa, e a que
procede dun episcopado e dunha dereita política vicaria que
levan o péndulo ata o extremo
contrario, poñéndonos nunha
tesitura de confusión na que
nos resulta difícil saber que
camiño nos arreda máis dunha
igrexa viva e anovada e dunha
realidade social en acelerada
transformación.
Por iso teño a sensación de
que o problema ao que se enfronta o papa Francisco despois
de Rouco é o de desmontar un
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verdadeiro aparello de reacción
conservadora que se instalou no
poder eclesial nos últimos anos.
Porque a igrexa española necesita volver a un certo pluralismo
doutrinal e pastoral, volver a conectar coa comunidade cristiá
real, e ter un episcopado no que
se vexan reflectidas as diversas
tendencias que alentan no seo
da igrexa. E todo iso necesita,
ademais dun correcto diagnóstico, moito tempo e moito tino,
para que a saída deste tempo
morno e carente de compromiso non se faga cara a outra radicalidade distinta. A miña esperanza é que cando Rouco Varela
deixe o poder –porque así hai
que referirse ao seu liderado–,
afrouxaranse tamén todas as
cadernas desta igrexa artificiosa
que creou. Pero, dado que a intención dos que se van non era
esa, haberá que deixar a profecía nun inevitable “Deus dirá”.

5.- Incerteza económica e
desorientación política
O ano 2013, talvez o máis
duro da crise, estase pechando
nun marco de aparente contradición, xa que, mentres os gobernos, as entidades financei-

ras e as grandes empresas albiscan claramente a saída da
crise ou a luz ao fin do túnel, as
economías domésticas, os actores individuais e as pequenas
empresas, azoutadas polo paro
e a falta de crédito, e esgotadas polo longo e duro período
de axustes de gasto e recortes
salariais, ven a situación exactamente ao revés. E todo indica
que esa visión contraditoria se
está convertendo nun motivo
máis de desconfianza e desafección da política, coma se dúas
castes enfrontadas se estivesen
danando a retesía.
O que cómpre saber, aínda
que pouco arranxa, é que a coexistencia destas dúas perspectivas é lóxica, e que os tempos
da crise son distintos para cada
un dos actores que interveñen
nela. Porque a distintas alturas
fórmanse tamén distintos horizontes. E por iso debemos supoñer que o que algúns xa están
vendo, estará á vista de todos
nun tempo razoable. Porque se
así non fose, ou se non crésemos en nada, a noite da crise
estaría no seu momento máis
negro. E iso, quero pensar, non
é posible.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Rolda da cultura

A máquina fabulosa
Xoán Bernárdez Vilar

As palabras que anteceden
pertencen ao xornalista e historiador, Robert Darnton (New
York, 1939) e pronunciounas
o 23 de abril do pasado ano ao
longo dunha entrevista que lle
fixo o xornalista Boris Muñoz
(Caracas, 1969). Reproducímolas polas considerar oportunas
para ilustrar o comentario que
ven a continuación.
O 3 de novembro do ano
1853 saía á rúa, nunha pequena vila mariñeira do sur de
Galicia, o primeiro número de
Faro Vigo, o xornal informativo
que o pasado 3 de novembro do
2013, despois de vivir dacabalo
de tres séculos, celebrou o seu
cento sesenta aniversario. Faro
de Vigo, é agora, ademais, o
Decano tanto da Comunidade
galega coma do Estado. Unha
cualificación de auténtico releve alí onde as haxa.
Fundado naquela xa afastada data polo tipógrafo Ángel
86
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de Lema y Marina (Vigo 18201884), tal como parece ser de
todos sabido, Faro de Vigo, e
os 16 directores que o conduciron, pasou por diferentes
intres, problemáticos uns, destacados outros, nos que deu a
coñecer os máis sobranceiros
feitos: naufraxios, avances tecnolóxicos, especialmente os relacionados coa pesca, a chegada da fotografía, do ferrocarril,
do cine e do fútbol, os cambios
de réximes políticos, guerras,
paces, coñecementos científicos, as inauguracións do tranvía, do instituto, do aeroporto,
e da Universidade na cidade, a
utilización do conxelado, a industria automobilística, o medre do sector editorial, ou toda
clase de novas acerca de canto
tiña que ver coa marcha local
ou da humanidade nese dilatado período, sendo, ao mesmo
tempo, destacada testemuña
de cómo a cativa vila que o vira
nacer, pasaba a se converter na
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máis poboada, e de maior peso
específico de Galicia.
Todo isto, e moitísimo máis
foi dado a coñecer polas páxinas
do Decano. Agora ben; ninguén
ignora que a prensa foi nalgún
momento despectivamente denominada o cuarto poder. Mais
tampouco ninguén descoñece
que esa visión política dos medios escritos non é exacta, aínda que sexa certo que milleiros
de cabeceiras informativas de
todo o mundo pasaron a mellor
vida, en xeral, por se pregar aos
ditames do poder.
Para poderse manter era necesario outro camiño. Debíase informar dos feitos, si, pero
doutro xeito: equilibradamente. E tamén sobre a cultura,
sen esquecer as cousas miúdas
que acontecen no arredor máis
achegado. Os xornais que se
manteñen, e que medran, non
deixan nunca de lado: aos lectores, á cultura, así coma aos colaboradores que a representan,
ao humor, á historia, á visión
humanista da civilización e do
coñecemento.
Neste senso é de destacar
que o Faro publicou tamén
numerosas obras literarias, así
coma textos históricos e xeográ-

ficos, outros sobre mitos e unha
enciclopedia temática, que sostén dende 1992 o club cultural
Faro de Vigo, no que se imparten tres conferencias por semana, que edita cadernos culturais, que lle dedica espazos á
arte, que publicou traballos das
máis destacadas plumas que
escribiron canda el, e que é tamén decano no ciberespacio.
Certo que o título deste artigo, A máquina fabulosa, non é
senón a paráfrase da entrevista de Boris Muñoz á que antes
aludíamos, na que este, ao se
referir ao libro, considerábao
fabulosa máquina. É unha paráfrase, ou unha interpretación,
certo. Mais cando os medios de
comunicación saben ocuparse de canto acabamos de dicir,
convértense tamén nesa soñada
máquina fabulosa cos que aquí,
cremos que con fundamento,
os acabamos de comparar.

1.- As letras
Organizada pola Real Academia Galega, o 30 de outubro, tivo lugar no Seminario de
Lugo a presentación da obra
Estudios de toponimia galega,
de Nicandro Ares Vázquez (Sta.
Encrucillada 185, novembro-decembro 2013
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Eulalia de Bóveda, 1926), doutor en Teoloxía, experto en falas
clásicas e Académico Correspondente da RAG. Dos seus
importantísimos traballos de
investigación xa foran presentados na Coruña, no mes de setembro pasado, os tomos I e II.
O 8 de novembro, no Salón
de Actos da RAG, na Coruña,
efectuouse a recepción para a
biblioteca da mesma de varias
obras traducidas ao galego polo
xeneral Juan Beceiro Amado
(Ferrol, 1909-Madrid, 1990).
Entre os títulos e os autores
polo señor Beceiro Amado tratados figuran O Quixote, Lazarillo
de Tormes, Lendas irlandesas, así
coma Homero e Shakespeare.
No auditorio do Centro Ágora, tamén na Coruña, e baixo a
dirección de Yolanda Castaño
Pereira (Compostela, 1977), foi
realizada o pasado 11 de novembro unha nova xeira do ciclo
Poetas Di(n)versos, que adoita
axuntar unha voz galega con
outra doutra lingua.
Nesta ocasión actuaron a
poetisa, galerista, crítica literaria e tradutora israelí Tal Nitzán, nacida en Yaffo, e Román
Raña Lamas (Vigo, 1960). Tal
Nitzán deu lectura a obras he88
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breas, que Román Raña fixo
chegar despois ao público na
nosa fala.
A finais do mesmo mes publicouse a tradución da novela
O edificio Yacoubian, do autor
exipcio Alaa Al Aswany, obra vertida xa a máis de 30 idiomas, e
levada ao cine. O edificio Yacoubian, ademais da súa calidade
literaria, ten a valentía de se
ocupar da corrupción política,
do incremento do fundamentalismo relixioso, das desigualdades sociais ou dos problemas sexuais. Traduciuna unha
encantadora rapaza marroquí,
criada en Cangas do Morrazo,
actualmente estudante de Antropoloxía en Barcelona.

2.- Audiovisual
A cantante Luz Casal (Boimorto, 1958) foi distinguida o
19 de novembro co Premio Nacional de Músicas Actuais do
Ministerio de Cultura, en recoñecemento á súa traxectoria.
Luz, grande intérprete tamén
de Negra Sombra, xa recibira
a Medalla da Orde das Artes e
as Letras de Francia (2009), a
Medalla Castelao, en Galicia,
a de Cultura da Comunidade
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de Madrid, ou o Grammy latino honorífico, entre outros
premios.

3.- Banda Deseñada
En setembro anunciouse o
nacemento de CuCo, Cadernos
de Cómic, Revista de Estudo da
Historieta. Unha publicación
dixital gratuíta e sen ningunha
especial periodicidade, é dicir,
ocasional. Con Octavio Benares e Gerardo Vilches á fronte,
o seu equipo está composto por
un respectable número de expertos, para os que desexamos
o necesario acerto.
O 26 de outubro celebrouse
en Compostela o décimo encontro da Ilustración. Representantes dos 130 profesionais
do sector existentes en Galicia
avaliaron nel o estado da actividade e as posibilidades de facer
fronte aos problemas con que
se enfrontan.
Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958), historietista e animador formado na Escola de
Arquitectura, foi designado,
cinco días máis tarde, gañador
do Premio Nacional de Cómic
pola súa obra Ardalén (2012).
O xurado destacou o “carácter

poético da mesma, así como a
mestría técnica na utilización
das cores”. Ademais do éxito
acadado polas súa numerosas
publicacións, con este novo recoñecemento, Miguelanxo acada xa a cifra de quince dos principais galardóns que se conceden nesta arte.

4.- Cine e Teatro
Flores para Amalia, unha
curtametraxe de 19 minutos,
subtitulada noutros idiomas,
foi o vencedor do X Festival de
Cine Social de La Mancha. O
público asistente concedeulle
tamén os premios de Mellor
Película e do Mellor rol masculino pola interpretación de
Gonzalo Uriarte. Flores para
Amalia, é un drama que recolle as incidencias dunha parella
nunha residencia de maiores.
Foi dirixido por Nani Matos
Barcia (A Guarda, 1966), actor
de teatro, guionista e director
de audiovisuais. O filme foi
presentado xa en numerosas
localidades do país.
O 11 de outubro, o Festival
de Outono de Teatro de Carballo acolleu o espectáculo
Symon Pédicri, mentres que,
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dous días despois, nacía no
país Galicia Profilme, unha
plataforma de formación para
profesionais da Industria Audiovisual.
No mes de novembro, a película Costa da Morte, de Lois
Patiño (Vigo, 1983), foi galardoada co Premio á Mellor cinta de non ficción no Festival
de Cine Europeo de Sevilla,
pola súa explotación poética
da paisaxe do mítico territorio
do Finisterrae. Lois Patiño, fixo
estudos de Psicoloxía na Universidade Complutense, e de
Cine na Escola TAI, en New
York, en Barcelona e en Berlín.
A súa filmografía xa recibira
distincións en Oberhausen e
Locarno.
O filme francés Paradis Perdu, de Eve Deboise, recibiu o
Gran Premio Calpurnia, así
coma o da mellor interpretación, a de Pauline Étienne,
na XVIII edición do Festival
Internacional de Cine de Ourense, clausurado o sábado 23
de novembro, no que a cinematografía galega tivo un especial
protagonismo. O galardón do
público foi para Offline, do belga Monsaert, premiado tamén
co Carlos Velo, coma mellor
90
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director. O do mellor guión
recaeu en Chen-Hsi Wong,
de Singapur, por Innocents. A
nosa cinematografía foi distinguida coa mención a Alfredo
Rodríguez (Teis, Vigo), pola súa
actuación en El triste olor de la
carne, do chileno afincado en
Pontevedra, Cristóbal Arteaga,
e tamén a da ópera prima El
Rayo, codirixida polo tamén vigués Fran Araújo e o portugués
Ernesto de Nova.
Entre os días 26 e 28 do mesmo mes, e organizado pola Universidade olívica, celebrouse no
Centro Cultural Novacaixagalicia, o festival 2013 de Cine
Submarino.

5.- Decesos
Nado en Ourense en 1923, o
antropólogo e investigador social, Santiago Genovés Tarazaga, faleceu en México á idade
de 89 anos o pasado día 6 de
setembro. Genovés, afincado
en México cando tiña 15 anos,
foi tamén ensaísta social, acadou numerosos premios, e dirixiu a película ¿Pax?. Era Doutor en Ciencias antropóloxícas
pola universidade de Cambridge (Reino Unido). A súa sona,
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porén, veulle por ter organizado
a expedición Acali, unha balsa
con once persoas a bordo que,
impulsada a vela, chegou en
101 días dende Las Palmas de
Gran Canaria á península de
Yucatán, en México. A “balsa do
sexo”, coma despectivamente a
bautizaron algúns medios, ocupada por cinco mulleres e seis
homes, un deles xesuíta, permitiulle a Genovés efectuar toda
clase de estudos sobre o comportamento humano, que recolleu nos seus traballos. Lembramos hoxe o seu pasamento
por ser coincidente co corenta
aniversario desta viaxe. Genovés participaría tamén, máis
tarde, na Expedición Ra, unha
das tan famosas que efectuou
o noruegués Thor Heyerdahl
(1914-2002).
Na madrugada do 22 de novembro faleceu no seu domicilio de Mera (Oleiros), o pintor
Felipe Criado Martín. Nado en
Xixón en 1928, Criado Martín
instalárase en Galicia aos oito
anos de idade. En 1954 ingresou na Escola Superior de
Belas Artes de San Fernando
(Madrid). No seu período creativo, todo el en Galicia, realizou
máis de cen obras, entre as que

destacan murais e pezas de cerámica en colaboración con O
Castro. Asemade era membro
da Real Academia Galega de
Belas Artes.

6.- Etnografía
O sábado 9 de novembro
foi definitivamente aberto ao
público o Centro de Interpretación da Batalla de Rande,
dando remate ao soño que hai
unha ducia de anos tiveran os
membros da Asociación Cultural e Deportiva do lugar, presidida por Juan José Comesaña.
O museo está instalado nos terreos que ocupara a antiga “fábrica do alemán”, xusto no estreito de Rande, o lugar onde,
o 23 de outubro de 1702, a escuadra anglo-neerlandesa batera á hispano-francesa.

7.- Novas en xeral
Jorge Loira Gago (Bueu,
1963-1982), estudante de psicoloxía en Salamanca falecido
aos 18 anos, nun mes de agosto,
mentres practicaba submarinismo, deixou, malia a súa curta
idade, catro poemarios, máis de
vinte cadros e varias esculturas.
A estas alturas, cando podía ter
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cumprido cincuenta anos, a súa
familia decidiu publicar estas
obras. E vai ser o pai do extinto, mariño mercante, chamado
tamén Jorge Loira, o encargado
de prologalas.
Non hai aínda demasiado
tempo case que todo o mundo se atopaba asombrosamente ben informado acerca dos
dinosauros, palabra grega que
significa lagartos terribles. O
éxito, aínda que non por completo merecido, de determinadas películas sobre o tema
ateigara daquela as salas de
cine e propiciou a aparición de
libros, moito máis afortunados,
que espallou o seu coñecemento. Pois ben, despois de visitar
outras 50 cidades europeas, a
exposición Días do Dinosauro
permanecerá en Vigo, no IFEVI, dende o 31 de outubro ata
o 19 de xaneiro. Nela pódense
contemplar máis de corenta
destes xigantescos animais, dotados todos eles tanto de movemento coma de sons, pertencentes aos períodos Triásico,
Xurásico e Cretácico. É dicir
de entre hai 251 a 65 millóns
de anos. A exposición contén
tamén reproducións dos seus
xigantescos ovos, un filme en
92
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3D, unha zona recreativa, e un
xacemento para escavar.

8.- Premios
Manuel Álvarez Torneiro (A
Coruña, 1932), escritor, poeta
e xornalista, vén de se converter no primeiro autor en galego
en conseguir o Premio Nacional de Poesía. O galardón foille
outorgado o 8 de outubro polo
seu traballo Os ángulos da brasa, anteriormente recoñecido
xa pola Crítica galega coma o
mellor poemario do ano 2012.
Álvarez Torneiro acadara antes
numerosos premios no país.
Diante duns 350 comensais,
o 19 de outubro foron outorgados en Vigo os Premios da
Crítica Galicia: Xabier Cordal
(A Coruña, 1965) recibiu o de
Creación Literaria, por Transmuta; Xosé Ramón Barreiro
(Ribeira, 1935), o de Investigación, por Munguía; O Taller Atlántico Contemporáneo (TAC),
o de Música; Culturgal, de Pontevedra, o de Iniciativas Culturais; o fotógrafo Xulio Gil, o de
Artes Plásticas; e a compañía
compostelá Voadora, o de Artes
Escénicas e Audiovisuais, polos
seus traballos Waltz e Tokio 3.
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Sete días despois tivo lugar
en Ourense a entrega ao escritor e expresidente da RAG,
Xosé Luis Méndez Ferrín (Ourense, 1938) do destacado Premio Ramón Otero Pedrayo, na
súa XXXVI edición. Once días
máis tarde, o ensaísta, filósofo
e catedrático na escola de Arte
e Deseño da súa cidade natal,
Peter Sloterdijk (Karlsruhe,
1947), afirmou en Compostela
que “Europa está determinada
pola metamofose da ira”, estado no que a compara coa cólera
de Aquiles, tan ben descrita por
Homero hai case tres mil anos.
Sloterdijk, ao mesmo tempo
tamén antropólogo e posthumanista, é autor de numerosas
obras, en xeral un tanto polémicas, e estivo na cidade do
Apóstolo para recibir o Premio
Baruch Spinoza de ensaio.

Hispánica, ademais de poetisa,
é editora e tradutora. Seis días
despois, na Cidade da Cultura
do monte Gaiás, Edificio Cinc,
celebrouse o acto da entrega da
Medalla de Ouro de Galicia á
Fundación Penzol de Vigo.

O 13 de novembro seguinte
foi outorgada en Vigo a XI edición do Premio de poesía Fundación Novacaixagalicia –antes
Premio Caixa Nova– que nesta
ocasión recaeu, de entre os 52
presentados, no traballo A segunda lingua, do que é autora
Yolanda Castaño Pereira (Compostela, 1977). Yolanda Castaño, con estudos de Filoloxía

9.- Universidade

O sábado 23 de novembro foi
entregado tamén o VI Premio
de Poesía Victoriano Taibo, da
Entidade Local de Morgadáns,
ao autor vigués Ramón Sandoval Pérez, vencedor do mesmo
polo seu poemario Territorios
Estraños. O acto celebrouse na
Escola de Guillufe, Gondomar,
coas actuacións da banda de
gaitas Balcón do Miñor, da escritora Elvira Riveiro, un recital rosaliano a cargo de Dania
D’Afonso, e a escenificación do
conto O Can de San Roque polo
grupo Bertorella.

O 21 de novembro, os medios
anunciaron que o HumSat-D,
o segundo picosatélite creado
polas de Universidade de Vigo
–o primeiro, lembraredes, fora
o XaTcobeo–. Foi lanzado ao
espazo por medio do foguete
ruso-ucraíno Dnieper. Esta lanzadeira, de 34 m. de longo por 3
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m. de diámetro, portaba trinta e
tres satélites, entre eles o noso,
que foi o primeiro en ser posto
en órbita. Acompañábano outros de Alemaña, Corea do Sur,
Dinamarca, Dubay, EEUU,
Italia, ONU, Países Baixos,
Pakistán, Perú, Polonia, Reino
Unido, Ucraína, Xapón, etc. O
lugar do lanzamento foi a Base
Militar rusa de Yasni, situada na
provincia de Oremburg, ao norte de Kazakistán, na parte europea dos Montes Urais. É de
significar que o núcleo da Agrupación Aeroespacial da universidade viguesa, dirixida polo
profesor de sistemas de telecomunicación Fernando Aguado
Agelet, está composto por 60
profesores, 70 graduados e 15
enxeñeiros. O HumSat-D está
agora nunha órbita de 600700 Km de altitude e dende a
que, a unha velocidade de máis
de 23.000 Km/h, está xa a circunvalar a Terra cada 97 minutos. Como control véñense
efectuando con el tres contactos diarios. O seguinte satélite
galego está programado para o
próximo ano 2014.
No bicentenario de Rogos
dun Galego e organizado pola
RAG, celebrouse o 12 de nov94
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embro, na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC,
un acto en homenaxe ao seu
autor, Manuel Pardo de Andrade (Dorneda, 1760-1836),
xornalista e literato. Nel interviñeron os profesores Margarita Ledo Andión (Castro de
Rey, 1951), tamén xornalista e
escritora, Andrés Torres Queiruga (Aguiño, Ribeira, 1940),
escritor e teólogo, e Víctor
Fernández Freixanes (Pontevedra, 1951), escritor e editor.
O ciclo clausurouse o seguinte
día 21 no Centro Cultural da
Fábrica de Oleiros, coas intervencións do Presidente da
RAG, de Rosario Álvarez, e do
Secretario da mesma Henrique
Monteagudo.

10.- Varia
O 9 de novembro a Real Academia Galega celebrou sesión
extraordinaria no seu Salón de
Actos, na Coruña, co gallo da
recepción como académico de
honra de Arcadio López-Casanova (Lugo, 1942), poeta,
dramaturgo, crítico literario e
profesor de literatura na Universidade de Valencia, conseguidor de numerosos premios.
López-Casanova leu o discurso
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A modernidade poética de Rosalía: unha interpretación, ao que
contestou, no nome da Academia, o seu Presidente Xesús
Alonso Montero.
No mesmo mes, o día 22, e
no Teatro Principal de Pontevedra, a mesma Real Academia
celebrou unha nova sesión extraordinaria para recibir, tamén
como académica numeraria, a
Fina Casalderrey Fraga (Xeve,
1951), prolífica autora, profesora nun IES de Marín, etnógrafa, gastrónoma, xornalista e
Premio Nacional de Literatura
Infantil e Xuvenil, na actualidade afincada en Lérez. O seu discurso titulouse Viaxe á semente.
Dende os refachos do corazón
ata onde habita o imaxinario.
No nome da Academia respondeulle Rosario Álvarez Blanco.
Os animais tamén forman
parte da cultura. Hai uns trece
anos, un fato de cans “asilvestrados” –coma diría o lembrado Félix Rodríguez de la Fuente– entrou no Zoo da Madroa,
en Vigo, e deu boa conta dun
pequeno canguro e de varios
antílopes e gamos. Afortunadamente, hai unhas semanas,
parte destas baixas puideron
ser repostas coa incorporación

de tres canguros cedidos polo
parque de Marcelle, de Outeiro de Rei, así coma tres llamas
e un ñandú sudamericanos. A
agradable sorpresa causouna
unha das llamas que, por estar preñada, pariu pouco despois da súa chegada unha cría
de pel negra e patas dianteiras
brancas.
Entre o 29 de novembro e o
1 de decembro está programada
a celebración, en Pontevedra,
dunha nova edición de Culturgal, a Feira das Industrias Culturais, con novos espazos para a
música e o cine. Culturgal é xa
unha Feira perfectamente enraizada na capital do Lérez.
Como final desta Rolda salientamos con satisfacción que,
dende o do noso número anterior, continuaron a se celebrar
no país faladoiros, audicións
do Centro Coreográfico Galego, Ciclo de Cinema Portugués
Actual no Centro Galego de
Artes da Imaxe, presentacións
de libros e de publicacións, audicións musicais, lembranzas
rosalianas, o Día Internacional
das Bibliotecas, magostos, manifestos e conferencias de todas as tendencias, contacontos,
certames de bandas de música
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e da liga de gaitas, a Restauración do Museo Arqueolóxico de
Ourense, con máis de 20 esculturas, a XXV Conmemoración
do Certame Literario García
Barros promovido polo Concello da Estrada, o XXXI Outono
Fotográfico, o XXIII festival de
Jazz de Lugo, os Obradoiros e a
exposición itineraria Carrabouxo, da Asociación O Galo, de
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Santiago, as Palestras de O
Facho, da Coruña, os cada vez
máis animados actos culturais
e de arqueoloxía do Instituto de
Estudos Miñoranos, en Gondomar, as conferencias astrofísicas da Agrupación Astronómica
Rías Baixas, de Vigo, ou as exposicións e demais actuacións
no Gaiás.
Xoán Bernárdez Vilar

Rolda de igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Convocados/as á
solidariedade
Unha vez máis temos que
comezar esta Rolda coa negra
sombra ás costas dunha desgraza de grandes dimensións como
foi a causada a primeiros de mes
polo tifón Haiyan sobre todo en
Filipinas. As persoas mortas xa
superan as 5.000 –prevese que
aumenten considerablemente
conforme pasen os días e se
remova o rebo causado–, 4 millóns de persoas desprazadas,
cidades enteiras arrasadas, miles e miles de nenos/as abandonadas e expostas á maldade de
quen por riba se quere aproveitar de tanta desolación: morte,
orfandade, fame, enfermidade,
frío, intemperie, e unha longa rengue de consecuencias
que ano a ano irán sufrindo as
persoas e pobos que isto padeceron. E un clamor enorme de
solidariedade, que pon a proba
as nosas conviccións humanitarias, o vigor da nosa fe.

Pouco se fala, polo de agora, das causas destes fenómenos, porque estamos en tempo
doutras respostas. Pero curiosamente, metidos de cheo nas
consecuencias do tifón, o 12
deste mesmo mes inaugurábase en Varsovia a COP19, Conferencia Internacional sobre o
Cambio Climático, ao que moitas voces lle achacan a frecuencia e sobre todo a intensidade
destes fenómenos destrutivos.
Xa coñecemos as enormes reticencias dos países máis poderosos, máis porcalleiros tamén
a nivel de clima, para revisar
os seus métodos produtivos.
Alí resoaron con forza as palabras da delegada de Filipinas,
Yeb Sanö, suplicando entre bágoas cartos e medidas urxentes
para frear o cambio climático
e, ante os desastres que aínda
se producen, atender con axilidade as consecuencias. Oxalá
que, co triste remol da desgraza
nas mans, estas palabras sexan
escoitadas e nacións e persoas
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nos poñamos á tarefa de minimizar desgrazas e as consecuencias das inevitables.

2.- Na busca da
sinodalidade perdida
Queremos agora volver a vista un pouco atrás para comentar unha carta escrita polo 15
de agosto aos bispos do Brasil
polos tamén bispos do Brasil,
aínda que agora xa eméritos,
Xosé María Pires, Tomé Balduino e Pedro Casaldáliga. Poderédela atopar con facilidade en
Internet. Invítovos de corazón
á súa lectura repousada. Asumindo unha responsabilidade
que lles corresponde, invitan
aos seus colegas a recuperar e
promover a sinodalidade perdida hai cousa de mil anos (Gregorio VII, 1078), convertendo a
colexialidade a todos os niveis
nun cantus firmus de toda a melodía eclesial. Pois, “se os bispos de todo o mundo exercesen
con máis liberdade e responsabilidade fraterna o deber do
diálogo e desen a súa opinión
con máis liberdade sobre distintos asuntos, certamente, racharían certos tabús e a Igrexa
conseguiría retomar o diálogo
coa humanidade”. E seguen
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falando do clericalismo que o
mesmo Papa Francisco ten repetidamente denunciado, de
desoccidentalizar a Igrexa, de
entrar en diálogo co mundo, de
revisar a imaxe que de Deus dámos ao mundo, tentando sempre “volver ao primeiro amor”,
retomando a mística e a espiritualidade do Éxodo.
Citamos con calma e pracer
este texto porque nos gustou e
moveu á conversión e á esperanza, e tamén porque o vimos
en boa medida coma un adianto dalgunhas das ideas centrais
da longa entrevista que o Papa
Francisco concedeu a todas as
revistas dos xesuítas catro días
despois da carta anterior, o 19
de agosto. Supoño que todos,
todas, a teredes lido e mesmo
meditado. Podemos ver nela
trazos ben importantes da personalidade humana, relixiosa,
espiritual do Papa Francisco,
e, sen dúbida atoparémonos
nela cos trazos básicos cos que
quere debuxar a súa traxectoria
pastoral á fronte da Igrexa.
Recoñecendo “moitos defectos” cando, sendo xesuíta,
houbo de gobernar, admitindo
con pesar que “foi a miña forma autoritaria de tomar deci-
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sións a que me creou problemas”, ten claro no presente que
“consultar é moi importante”.
“Desexo consultas reais, non
formais”, afirma, e quere levar
esta práctica pastoral no traballo conxunto co equipo de
oito cardeais que escolleu para
reformar a Curia e todo o que
vaia aparecendo, e tamén renovando con ela o funcionamento
dos Sínodos, que estaban caendo nunha preocupante atonía.
Trataríase –dío el mesmo– de
recuperar “a vía da sinodalidade como o camiño que leva a
Igrexa unida a medrar”. “Debemos camiñar xuntos: a xente,
os bispos e o Papa”. E camiñar
xuntos quere dicir para el verse,
dialogar, escoitarse, aprender,
recoñecer errores, ata o punto
de afirmar que “se un ten respostas a todas as preguntas,
estamos ante una proba de que
Deus non está con el”; e, di isto
non falando de calquera tipo
de pregunta, senón xustamente
de buscar e encontrar a Deus.
“Cómpre embarcarse na aventura da busca do encontro e do
deixarse buscar e deixarse atopar por Deus”.
E que dicir da Igrexa entendida como “hospital de campaña

despois dunha batalla”, na que o
urxente “é unha capacidade de
curar feridas e de dar calor aos
corazóns dos fieis, estar a carón,
proximidade”! Igrexa na que os
seus ministros, todos, todas,
“deben ser, ante todo, ministros
de misericordia”, “pastores e
non funcionarios”, para “acompañar con misericordia”. Máis
aló de plans de pastoral por riba
e por baixo, que ben nos viría a
todos deixarnos cuestionar, na
nosa persoa e na nosa función
como servidores/as do Evanxeo,
por estas propostas que o Papa
Francisco nos fai dunha maneira tan próxima e tan viva!

3.- O sensus fidelium
en 38 preguntas
Estas ideas do Papa vanse
convertendo en realidades, por
exemplo na maneira de encarar o novo Sínodo, que versará
sobre o tema da familia. Que o
tema da familia é unha preocupación do Papa –en si mesma,
e polas realidades novas que na
cultura familiar actual se foron
facendo presentes e mesmo
normalizando– quedou posto
en escena moi visiblemente nas
Xornadas da Familia que tiveron lugar en Roma os días 26
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e 27 de outubro coa asistencia
de 150.000 persoas, ás que o
Papa lle concedeu atención e
palabra especial. Abordarase de
novo no Sínodo do ano 2015,
pero cunha metodoloxía nova,
respondendo a esa normalización da sinodalidade da que vimos de falar.
Fíxose público un conxunto
de 38 preguntas que se pasaron
aos Bispos para que estes á súa
vez as pasasen ás comunidades
parroquiais e outros grupos de
Igrexa, para que a opinión da
base sexa tida tamén en conta, dentro desa recuperación
do sensus fidelium, que o Papa
ansía. Xa era práctica común
que, ante calquera Sínodo, se
presentasen cuestionarios similares, pero a diferenza está en
que non se facían públicos e
só se recollía a opinión de persoas ou grupos selectos. Agora
están aí ao alcance de calquera comunidade cristiá, sempre
e cando, claro, cada bispo sexa
fiel á disposición de Roma, e
así o faga decididamente como
corresponde. En Galicia, de
momento, o bispo de Tui-Vigo,
xa así o determinou. No 2014
haberá unha Asemblea Xeral
Extraordinaria, reducida en nú100
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mero de bispos, na que se comprobará como están as cousas,
recollendo testemuños e tamén
propostas dos bispos, e no 2015
terá lugar a Asemblea Xeral Ordinaria na que se buscarán liñas operativas para a pastoral
da familia.
Polo demais, as 38 preguntas están enmarcadas en 9
apartados, que fan referencia
a cuestións agudas ao redor da
realidade familiar: proposta e
aceptación da visión da Igrexa
sobre a familia, e práctica e
abordaxe de situacións familiares que rompen con esta
visión da Igrexa: convivencia
sen matrimonio civil ou eclesiástico, divorciados/as que
casan de novo, unións homosexuais, educación cristiá de
fillos/as pertencentes a estas
experiencias familiares, métodos de control de natalidade,
etc. Cuestións importantes,
sen dúbida, sobre todo polo
ton que teñen de buscar, de
querer coñecer; cuestións case
todas co transfondo último do
tema da sexualidade, que moito nos tememos non sexan as
que máis preocupen xa a boa
parte das familias actuais,
mesmo cristiás. Camiños aber-
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tos en todo caso para facer oír
a voz do pobo cristián; estaría
ben non desaproveitar a oportunidade.

4.- Entre Tarragona
e Montecubeiro
O 13 de outubro celebrouse
en Tarragona a beatificación
de 522 persoas que durante a
guerra incivil española foron
vítimas da violencia por parte
de persoas e mesmo autoridades do bando republicano.
Un recoñecemento merecido
sen dúbida. Nese mesmo día
e hora, quen isto escribe tivo
a sorte e pena a un tempo de
asistir tamén á homenaxe e
dignificación de vítimas do
franquismo nas persoas de 11
labregos, 3 labregas e un mestre na parroquia do Montecubeiro en Castro Verde (Lugo);
unha beatificación popular
igualmente merecida. As súas
maldades foran crear e atender
unha “Unión de labradores”,
fomentar unha biblioteca pública ambulante, e, no caso do
mestre, exercer excelentemente o seu labor. A listaxe das persoas que habían de ser asasinadas ditouna un crego, cura
da parroquia anteriormente

e naquel verán do 37 capelán
castrense. Por iso botei moito
en falta neste acto a presenza
do bispo de Lugo, diocese do
cura delator, para dicir algo,
que algo tería que dicir.
Sabemos que foron miles as
persoas así asasinadas en Galicia –e miles e miles tamén
as de fóra de Galicia– ás que
nunca se lles fixo homenaxe e
sobre as que aínda sobrevoa a
afirmación ou a sospeita de que
“algo farían”. Sabemos que, en
Galicia polo menos, foron moitos os cregos que, contra o que
fixo o cura de Montecubeiro,
defenderon de mil maneiras os
seus fregueses. E dicimos todo
isto, para entender o malestar
en boa medida xeral, que nós
mesmos sentimos, ante o feito
da beatificación desas 522 persoas en Tarragona. E non porque non merezan ese recoñecemento. E non porque na Igrexa
non teñamos dereito a facelo.
Senón porque previamente,
penso, habería que dicir e facer
algunha cousa.
Habería que pedir perdón.
Resultan incribles as reticencias a pedir perdón por parte
da Igrexa sobre a nosa complicidade co franquismo. IntenEncrucillada 185, novembro-decembro 2013
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touno a Asemblea Conxunta no
ano 1971 con estas palabras:
“Recoñecemos humildemente
e pedimos perdón, porque nós
non soubemos ser ministros de
reconciliación no seo do noso
pobo, dividido pola guerra entre irmáns”, fórmula recatada
que, aínda que aprobada, non
recibiu a maioría dos dous terzos necesaria para que se incluíse nas conclusións finais.
E despois foron aparecendo recoñecementos menores, coma
o de Martínez Camino cando
hai poucos días, falando da necesidade de pedir perdón, afirmaba de forma raquítica que
“os vencedores da guerra realizaron accións que o Evanxeo
reproba”(?).
Pero, a maiores de dar e de
recibir perdóns, pensamos que,
dado que por desgraza persisten as “dúas Españas”, e con
que apaixonamento ás veces,
alguén –e quen mellor que a
Igrexa? –, debería promover un
acto común de reconciliación,
onde houbese lugar para falar,
escoitar, pedir perdón, dálo,
recoñecer errores, proxectar
un futuro diferente desde o
respecto máis absoluto, e no
que, fundamentalmente, en102
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nobrecer a memoria de todos
os homes e mulleres que dun
lado e doutro foron vítimas da
barbarie. Unha práctica concreta dese “Adro dos xentís”,
promovido por Bieito XVI,
pero centrado nunha cuestión
que para nós é cuestión aberta, sanguenta. Unha proposta
realmente profética. Unha homenaxe colectiva que deixaría
as portas abertas para calquera
homenaxe posterior que cada
quen lle quixese facer aos seus.
Mentres, non.
Alegrounos ver que esta
mesma proposta, da que xa
falaramos hai tempo nestas
mesmas páxinas, é suxerida
pola Editorial do último número da revista Razón y fe cando
afirma: “Quizabes fose necesario acometer unha seria campaña na que toda a sociedade
española coa inestimable colaboración da Igrexa recoñecese
todas as súas vítimas, especialmente as inocentes e anónimas, fose a unha, e de maneira
franca e leal chegase ao fondo
da cuestión. Para, finalmente,
nun acto de concordia e reconciliación nacional selar e pechar para sempre o malfadado
recordo da guerra”.

Carta desde a banda da esperanza

5.- Para recordo agradecido
Cada pouco váisenos xente á que quedamos vinculados
con firmes cordas de tenrura e
agradecemento. Xente de aquí
e de acolá. Xente maior, da que
figura nos medios de comunicación, e xente menor que no
rebumbio do mundo vai facendo o seu camiño caladamente, converténdose en razón de
esperanza para quen tivemos
a sorte de coñecela ou mesmo
acompañala. Cada un, cada
unha de nós, ten os seus nomes
particulares escritos na palma
da man, nomes que celebrar e
agradecer.
E así hoxe traemos aquí a
Clelia Luro, arxentina, que morreu o 4 de novembro, persoa
relixiosa de ben, que entrou en
contacto forte con realidades
fondas de deshumanización entre a poboación indíxena do seu
país; casada, con 6 fillos, separada, casada de novo con Xerónimo Podestá que estaba sendo
bispo de Avellaneda, co que
desde ese momento comparte
amor, militancia, e a presidencia da Federación Latinoamericana de Sacerdotes casados ata
que no ano 2000 morre Xerónimo aos 79 anos de idade. Ám-

bolos dous foran ben acollidos
polo daquela Arcebispo Bergoglio, que mantivo con eles palabra aberta e cálida amizade.
Foron grandes animadores do
MOCEOP (Movemento polo
Celibato Opcional), e promotores dunha maneira nova de
ser Igrexa, de exercer os ministerios, que moitos e moitas
nos gustaría ver normalizada
na Igrexa. Persoas como Clelia
e Xerónimo anúnciannos que
todo é posible, pero que a nada
se chega sen risco e sen fondura. Grazas pola semente botada
coas súas vidas proféticas!
E, xa que vén tan ben ao
caso, facer tamén memoria
agradecida do frade capuchino Ignacio Larrañaga, que tivo
en común con San Ignacio o
chamárense igual, o procederen do mesmo pobo, Loiola, e
o de fomentar unha experiencia
espiritual fonda, un cos Exercicios Espirituais e o outro con
moitas publicacións oportunas
e co lanzamento dos TOV (Talleres de Oración e Vida), que
tanto ben lle teñen feito a tanta
xente. Que descanse na paz que
sempre rebordaba da súa palabra falada ou escrita, da súa
ollada, da súa vida.
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6.- A voltas coas mulleres!
Pero que terán as mulleres,
para que dunha forma ou doutra teñan que estar sempre no
ollo do furacán? Por que ese
empeño testán por arredárnolas do diario e gozoso vivir e
convivir: da súa presenza, dos
seus aloumiños, da súa enerxía
para a vida, da súa abraiante multiplicidade de funcións
e servizos –xa quixeramos! –,
da súa grata compaña, do seu
corpo, da súa alma, da súa
palabra, da súa sabedoría, da
súa ofrenda de igualdade para
a normalidade e redondez da
vida? Cada pouco os medios
de comunicación sacódennos a
conciencia coa noticia de mulleres maltratadas, violentadas,
asasinadas polos seus homes
case sempre por se sentiren
con dereito a decidir mesmo
sobre a existencia das súas mulleres, por non seren elas abondo submisas.
De aí que nos sorprendan
iniciativas coma a do arcebispo
de Granada, Xavier Martínez,
que saca á luz na editorial Nuevo Inicio da arquidiocese que
preside o libro titulado Cásate
y sé sumisa, tradución do orixinal italiano do mesmo título
104
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que ten por autora a Constanza
Miriano. A reacción social foi
unánime; o arcebispo conseguiu arrexuntar contra el e a
súa iniciativa a persoas de todas as ideoloxías políticas. Reclamado a retirar o libro por
fomentar a minusvaloración
das mulleres, respondeu coa
edición dun segundo tomo da
mesma autora titulado Cásate y
da la vida por ella. Non coñezo
dos libros máis ca os títulos e
algúns parágrafos que divulgaron os medios de comunicación. Abondo como para non
lelos. O coñecido permítenos
aventurar que estamos ante a
difusión dunha rancia ideoloxía machista. Sorpréndeme
que unha muller sexa a autora
dese libro. Abráiame que sexa
un arcebispo quen se converta
en promotor do mesmo, provocándonos tanto descrédito á
Igrexa.
Non é así, desde logo, iso
nos parece, como se secunda a
encomenda do Papa Francisco
que nos transmitía a necesidade, a urxencia, de repensar o
ser, a función, o papel da muller na Igrexa desde unha reflexión teolóxica seria, a fondo.
Mentres e non, preferimos pa-
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cificarnos e alentarnos facendo memoria de tantas mulleres
do presente eclesial que con
lucidez, fortaleza, constancia,
aguante, están construíndo a
súa capacidade de ter un oco
digno, o seu, no conxunto da
sociedade e da Igrexa sen ningún tipo de submisión nin dependencia indebida. Os seus
nomes resoan no noso corazón
coma un don e unha loanza.

7.- Concluíndo o Ano da fe
O 24 deste mes darase por
concluído o Ano da fe, inaugurado polo anterior Papa Bieito
XVI aquel 11 de outubro do
2012, cando se cumprían 50
anos do comezo do Concilio
Vaticano II. Durante o ano sucedéronse en diferentes países,
dioceses e mesmo parroquias
iniciativas concretas orientadas a redescubrir e reforzar a
fermosura e a audacia de crer,
e incluso a facer máis atraínte a confesión cristiá a quen
ata o de agora non foi persoa
crente, ou, téndoo sido nalgún
momento, desentendeuse desa
opción para a súa vida. Parécenos que abundaron máis os escritos, a palabra ca outra cousa. En moitos lugares non se

fixo practicamente nada novo,
porque esas iniciativas quedan
lonxe, non contactan cos problemas máis simples e cotiáns
da xente, tanto de orde relixiosa coma simplemente humana.
Deus saberá os froitos que todo
o vivido puido reportar ás comunidades cristiás, á Igrexa no
seu conxunto.
De todos modos parécenos que o Ano da fe quedou
mediatizado polos dous feitos
excepcionais acontecidos ao
longo do mesmo, como foron
o da renuncia do Papa Bieito
XVI e o da elección, para substituílo, do Papa Francisco. Xa
temos comentado máis dunha
vez a transcendencia das dúas
circunstancias. O ton un pouco doutrinal, teórico, mesmo
escolar, do arrinque inicial
promovido por Bieito XVI,
foi sendo substituído pouco
a pouco por unha proposta
máis pastoral, máis de rúa,
máis de acudir ás periferias da
existencia e non tanto ás aulas de debate, por obra e graza do Papa Francisco, que ten
ese don especial de Deus para
toda a Igrexa. Nesas andamos,
e Deus dirá!
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8.- O vello e o novo
Resulta case incrible o modus operandi de 13TV, canle
de TV no que a Conferencia
Episcopal Española ten capital maioritario como para poder regular á súa maneira as
formas de presentar e o fondo
do que alí se transmite. Somos moitas as persoas que vemos unha correlación entre a
Cope de Jiménez Losantos e
a 13TV dos levadores actuais.
Linguaxe agresiva, desprezo,
descualificación, case insulto
son con frecuencia as formas;
o fondo é unha ideoloxía neoliberal declarada, próxima a
determinadas interpretacións
políticas da realidade, de todos
ben coñecidas. Non nos parece esta a maneira de dialogar
coa cidadanía plural de España; non nos parece que desde
unha sensibilidade evanxélica
se poida comungar de forma
tan pechada cunha determinada ideoloxía capitalista, máxime se non se lle abren as portas tamén a outras formas de
ver e de entender a vida. Unha
TV da Igrexa debería ter unhas
liñas de identidade semellantes ás que o Papa Francisco
está ofrecendo, e que calan
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na xente, na de dentro e na de
fóra. Non haberá quen poña
un pouco de orde nesa casa?
Pensamos que pode ser un traballo urxente de quen lidere
esta nova etapa da CEE, que se
abre a estas mesmas horas, 11
da mañá do 20 de novembro,
coa elección do novo Secretario Xeral e Portavoz da CEE,
Xosé María Gil Tamayo, experto en medios de comunicación,
do Opus, pero –pensamos– sen
máis fonda fidelidade que a do
Evanxeo de Xesús e a da Comunidade que o busca vivir
con coherencia. A ver, logo, se
algo novo comeza! Oxalá!
E durante os días 6 e 7 de
decembro próximo vaise celebrar en Santiago a IV Asemblea
de Redes Cristiás, baixo o lema
“Mudando realidades, provocando rebeldías, con Xesús de
Nazaret”. Redes Cristiás, da
que forman parte diferentes
grupos de Igrexa de Base, está
intentando abrir un camiño e
facer ver unha presenza da fe
e da militancia cristiá consonte
cunhas prácticas persoais e comunitarias evanxélicas e, polo
tanto, moi atentas tamén ao
que a xente día a día está vivindo, gozando e padecendo.
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“A IV Asemblea de Redes
Cristiás –así se presenta–, nun
contexto de profunda crise
económica e social (...) quere
transmitir a urxencia de promover, con outras persoas e
grupos, alternativas fronte a
esta dramática realidade que
vivimos desde hai xa demasiado
tempo. O traballo vaise realizar
fundamentalmente ao longo de

doce obradoiros, pero tamén
en espazos asemblearios, actos
públicos, celebracións e momentos lúdicos para facilitar a
relación e o encontro. Que sexa
ben proveitosa!
E máis nada por hoxe. Traballado Advento, alegre Nadal, esperanzado Ano Novo para todos
e todas.
Manuel Regal Ledo
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Recensións

Prisciliano e o priscilianismo.
Da condena á rehabilitación
Victorino Pérez Prieto, editor. Biblos, Cesuras, 2012. 130 páxs.

O tema de Prisciliano e o
priscilianismo espertou desde
hai tempo o interese dos nosos escritores, dos de filiación
galeguista principalmente. Entre estes sobrancea o nome de
Victorino Pérez Prieto, tras a
edición do seu libro Prisciliano
na cultura galega. Un símbolo
necesario (Vigo, 2010; 2ª ed.
2012). Naquel ano de 2010,
o mesmo autor dirixiu en Ortigueira un simposio, da Universidade Menéndez Pelayo,
nomeado Prisciliano e o priscilianismo. Da condena á rehabilitación. Os cinco relatorios alí
pronunciados reúnense nesta
entrega so o mesmo título, precedidos por un breve prólogo
do director do simposio e editor
literario do volume.
Victorino Pérez Prieto presenta, no primeiro texto, un amplo
resumo do que arestora se sabe,
e, a partir disto, do que se pode
conxecturar sobre a personali108
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dade de Prisciliano, a súa doutrina e a repercusión coetánea
e póstuma do seu movemento.
Fainos ver tamén que dunha
visión condenatoria, mantida
xeralmente ata o século XVIII,
se pasou, maiormente por obra
de historiadores e de teólogos
intérpretes dos escritos priscilianistas, a unha positiva rehabilitación da súa figura. Finalmente propón o autor, agora coma
antes no libro de 2010, a figura
de Prisciliano como un símbolo
necesario para Galicia. Engade
a esta achega unha relación das
fontes e bibliografía selecta relativa ao tema do simposio.
Sobre o proceso xudicial e a
morte de Prisciliano discorre,
desde a perspectiva da historia
do dereito, a profesora Mª José
Bravo Bosch. Tras unha clara
exposición do caso e da situación política e legal vixente,
conclúe afirmando a “xuridicidade” do proceso, por canto

Prisciliano e o priscilianismo. Da condena á rehabilitación

foron respectados os procedementos estabelecidos no tocante ao delito perseguido, o de
maleficium. Sinala, con todo,
unha sombra: que a confesión
do reo fose obtida mediante a
tortura; por máis que naquel
tempo aínda estaba admitida,
mesmo cando se aplicaba a
membros do clero.
En terceiro lugar, lemos un
extenso estudo sobre o período
final do priscilianismo (séculos
V-VI) e as pegadas que, tras a
súa extinción, se poden rastrear del nos documentos altomedievais, para logo alargarse
a considerar certas correntes
doutrinais e prácticas ascéticas
posteriores onde é doado achar
trazos que lembran os atribuídos ao priscilianismo. O profesor Andrés Olivares Guillén, autor deste relatorio, dá nel probas
abondas da súa competencia
como especialista en historiografía do priscilianismo. A predicación de Martiño de Dumio
e a conversión do reino suevo
ao catolicismo terían posto fin
aos rescaldos priscilianistas,
que se mantiveran con especial
viveza no territorio que hoxe é
Galicia e o norte de Portugal.
Porén aínda rexurdirían algúns

dos seus pulos en fenómenos
como o sabelianismo, o adopcionismo, o catarismo e mesmo
o luteranismo; isto é, non só
na Península, senón no sur das
Galias e alén. Non se trataría
tanto de restos, coma de ecos e
reflexos. As semellanzas atópanse non só en puntos concretos
da doutrina ou da praxe, senón
tamén na resposta que o sistema estabelecido opón a todos
eses movementos de disidencia.
Fronte a eles e aos seus promotores respóndese coa denuncia,
a convocatoria de concilios, a
implicación activa dun poder
civil supremo e externo (emperadores e reis con pretensións
imperiais), co anatema e a erradicación, case sempre cruel e
cruenta. Un tema importante e
largamente tratado neste estudo
constitúeo o da relación entre o
priscilianismo e o culto a Santiago en Compostela. O autor baralla e teima na idea, xa exposta
por outros estudosos a partir do
abate Duchesne, de que existe
un estreito paralelismo entre
as correspondentes narracións
populares relativas ao martirio,
translación dos corpos e enterramento nestas terras. Non
se poderá afirmar que o corpo
santo venerado en Compostela
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sexa de un nin do outro; mais,
se dalgún deles fose, seríao de
Prisciliano. Tal vén sendo a
conclusión desta parte.
A cuarta achega do volume
é unha exposición de Ricardo
Ventura sobre a atención prestada á figura de Prisciliano por
varios escritores portugueses,
do século XX maiormente, nalgún deles con certa afinidade á
atención que se lle prestaba ou
prestara acó na Galicia. Remata o seu relatorio cunha noticia
dos estudos dedicados ao priscilianismo por parte de historiadores, filólogos e teólogos do
seu país. Ricardo Ventura é un
deles: filólogo e filósofo, autor
dunha tradución do Tractatus
priscilianista ao portugués e
dun estudo sobre esta obra.
Mª Pilar García Negro, no
relatorio de clausura, reivindica
a figura de Prisciliano como un
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dos mitos máis axeitados ao ser
e historia do pobo galego. Aquel
representa, consonte sentiron
moitos autores de noso e salientou Victorino Pérez Prieto no seu libro, unha serie de
valores que Galicia preza ou
tería de prezar: liberdade, igualdade, comuñón coa natureza,
filoxinia e inclusión pública
das mulleres, pureza ancestral
conxugada con modernidade,
etcétera. De por parte, na sorte de Prisciliano reflíctese, ou
prenúnciase, a historia de Galicia, chea de naufraxios e perdas
de autonomía. Na súa achega,
a autora fai tamén unha suxestiva lectura de Rosalía como
reviviscencia e resurrección de
Prisciliano.
Xesús Portas Ferro

Recensións

Autonomía moral. El ser y la
identidad de la Teología moral
José M. Caamaño López, San Pablo-Univ. de Comillas 2013

O da autonomía da moral
é, sen dúbida, un dos grandes problemas pendentes –e
urxentes– da teoloxía cristiá,
con enormes consecuencias
na pastoral da igrexa, tanto
de cara á formación das conciencias individuais, como á
presenza e actuación pública
ante os problemas sociais e
políticos. Por iso cómpre acoller con fonda satisfacción esta
monografía feita por un de
nós, membro da revista, aínda
que exercendo de profesor na
Universidade Pontificia de Comillas en Madrid.
A investigación foi presentada como tese en Doutoramento, xustamente premiada coa
máxima cualificación. Leva un
esclarecedor prólogo do seu
director, o Padre, tamén paisano, Julio L. Martínez, reitor
actual da Universidade. Unha
ollada ao índice fai ver a amplitude e fondura do tratamen-

to, que se estrutura en tres
longos capítulos, precedidos
dunha introdución programática e seguidos dunhas consideracións conclusivas. O primeiro capítulo ten un carácter
marcadamente filosófico, buscando as raíces culturais onde
se funda a nova conciencia
da autonomía, cunha ampla e
demorada análise dos autores
que considera máis relevantes
para o tema, Descartes, Kant,
Hegel, Feuerbach e Nietzsche, se ben centrando a consideración nos dous primeiros.
Cómpre agradecer a nutrida e
coidada información, na que o
autor demostra unha envexable capacidade para salientar e
ilustrar as liñas de fondo, con
citas sempre precisas e oportunas. Non será doado encontrar
noutros lugares unha información comparable. Os dous capítulos seguintes son xa decididamente teolóxicos.
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O segundo está dedicado
á recepción teolóxica da autonomía moral, centrándose
no debate entre as chamadas
“moral autónoma” e “ética da
fe”. Procede mediante a exposición do pensamento dos
seus principais protagonistas.
Empeza polos pioneiros dunha
decidida aceptación da autonomía: Josef Fuchs, Alfons Auer,
Franz Böckle e, con matices
posteriores, Marciano Vidal e
Dietmar Mieth. Despois, con
clara simpatía, expón as reaccións críticas desde a ética da
fe: desde a Comisión Teolóxica
Internacional á Veritatis Splendor, pasando por autores individuais como Philippe Delhaye,
Hans Urs von Balthasar, Heinz
Schürmann, Joseph Ratzinger,
Martin Thonheimer (con notable amplitude), Livio Melina
e Servais Ph. Pinkaers. Como
se ve, un longo percorrido, que
constitúe un verdadeiro tesouro
de información, sempre xusta
e documentada. Non deixa de
resultar algo sorprendente que
na súa presentación introdutoria (p. 31) fale da “importancia
dun debate que, con todo, talvez se mostrou –con todos os
meus respectos– bastante banal
nos seus resultados”.
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O capítulo terceiro e último presenta a toma de postura, que polo demais o autor foi
adiantando ao fío da exposición
anterior. El mesmo a presenta
como “un intento de comprensión da autonomía moral desde
unha perspectiva teolóxica e
cristiá que supere as deficiencias e límites das correntes anteriores, tomando en consideración radicalmente as primeiras
palabras do Credo [refírese a
gran verdade da creación por
Deus]. Só desta maneira creo
que a liberdade de elección adquire algún sentido, por canto
que non é desvinculable da autonomía moral cristiá nin esta
pode reducirse a aquela. Dito
de maneira máis gráfica: a última elección é sempre, a elección ante Deus, ante o Misterio
Absoluto” (31).
Cito estas palabras, porque,
no meu parecer, expresan moi
ben tanto a importancia da investigación como o seu posible
límite. A importancia, porque
as súas amplas análises, indo
ás raíces culturais, sobre todo
atendendo á intención profunda de Descartes e Kant neste
problema, mostran que a comprensión moderna da autono-
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mía non só non se opón a unha
conciencia cristiá crítica, senón
que está en fonda sintonía con
ela. A idea da creación divina,
lonxe de presentar un Deus rival do ser humano, ofrece tanto
a máis radical fundamentación
da autonomía como o “sustento
da súa verdadeira realización”
(p. 146, aludindo a Kant).
Curiosamente, no meu parecer, o límite nace desta amplitude con que é abordado o
problema. Porque, ao situalo
nun horizonte tan radical –“a
última elección é sempre, a
elección ante Deus”–, exponse
a perder de vista o punto preciso no que o problema se lle
puxo e segue a se lle por neste campo á teoloxía. Este punto non reside en cuestionar se
para unha visión crente a fundamentación última da moral
está ou non en Deus, nin en se
Deus é ou non o seu alimento
e horizonte. Iso é algo que todo
teólogo cristián dá por suposto
e así o afirman expresamente os
defensores da moral autónoma.
O problema en discusión na
teoloxía, tal como de feito xurdiu e foi introducido na discusión polos defensores da moral
autónoma –cuxo pensamento,

por certo, expón con exquisita
fidelidade nun dos apartados
que persoalmente me parecen
os mellores do libro (pp. 179231)– é outro.
Porque o problema teolóxico
neste punto non se refire nin
ao horizonte nin á fundamentación última da moral, senón
ao modo do descubrimento dos
seus contidos obxectivos. É dicir, pregúntase se as normas
morais pertencen ao ámbito
da estrita revelación relixiosa
ou se –sen negar a súa fundamentación no Deus creador–
son accesibles á razón humana
(cuxo funcionamento concreto
o teólogo supón sempre habitada por Deus). Máis en concreto: existen normas morais
específicas do cristianismo ou
son, en principio, comúns a
todos os humanos? Aquí están
hoxe as preguntas candentes:
existen en concreto normas
morais exclusivamente cristiás?
que sentido ten a afirmación
de normas intrinsecamente inmorais? cal é o xusto papel da
igrexa na discusión moral tanto privada como pública? como
situar o rol da tradición moral
da cultura cristiá e, moi unido
a isto, en qué medida o sentiEncrucillada 185, novembro-decembro 2013
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do da responsabilidade e/ou de
control pastoral pode estar condicionando as posturas (tanto a
favor como en contra)?
Por fortuna, o autor mesmo
cita unhas palabras de Bieito
XVI (7 de setembro 2010, no
Westminster Hall), que mostran ben qué actuais son estas
cuestións e qué abertas permanecen para poder acoller as novas chamadas da cultura. O entón papa fala expresamente da
moral política, pero o que di ten
tamén obvia –e acaso máis xustificada– aplicación á persoal:
“A tradición católica mantén
que as normas obxectivas para
unha acción xusta de goberno
son accesibles á razón, prescindindo do contido da revelación. Neste sentido, o papel da
relixión no debate político non
é tanto proporcionar ditas normas, como se non puidesen coñecelas os non crentes. Menos
aínda propor solucións políticas
concretas, algo que está totalmente fóra da competencia da
relixión. O seu papel consiste
máis ben en axudar a purificar
e iluminar a aplicación da razón
ao descubrimento de principios
morais obxectivos. Este papel
‘corrector’ da relixión respecto
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da razón non sempre foi benvido, en parte debido a expresións deformadas da relixión,
tales como o sectarismo e o
fundamentalismo, que poden
ser percibidas como xeradoras
de serios problemas sociais”.
Estas preguntas son, como
non podía ser menos, aludidas
na presente obra. Pero o amplo radio que escolleu para a
posición do problema apenas
lle permite outro espazo que o
de insinuar algunhas opinións.
Neste sentido, penso que se
trata dunha obra aberta e unha
fecunda promesa de futuro.
Porque tanto pola súa rica información concreta como pola
fonda contextualización cultural, pode constituír un excelente punto de partida para en
traballos posteriores poderse
centrar cunha equipaxe envexable sobre estas cuestións máis
concretas, e certamente urxentes. Non só por amigo e colega, senón porque coñezo a súa
xa rica investigación no campo
da moral, estou seguro de que
o seu traballo ten aínda moito
que nos ensinar.
Andrés Torres Queiruga

Recensións

Para que sirven las aves?
A. Sandoval Rey, Tundra Edicións, Valencia 2013

Quizais sorprenda aos lectores dunha revista de pensamento cristián como Encrucillada, a
presentación dun libro como o
de Antonio Sandoval Rey, coñecido experto ornitólogo galego,
extraordinario escritor e comunicador ambiental, e creador da
empresa Terranova Interpretación e Xestión Ambiental S.L.
con sede na Coruña, cidade na
que vive. Convén recordar, non
obstante, o que dixo recentemente o papa Francisco: “A fe,
revelándonos o amor de Deus,
fainos respectar máis a natureza, pois nos fai recoñecer nela
unha gramática escrita por el e
unha morada que nos confiou
para cultivala e salvagardala;
invítanos a buscar modelos de
desenvolvemento que non se
baseen só na utilidade e o proveito, senón que consideren a
creación como un don do que
todos somos debedores” (Lumen fidei, 55). O fermoso libro
de Antonio Sandoval respira

amor e respecto á natureza en
cada liña; anhela un modo de
relación con ela que non privilexie o proveito egoísta e inmediato que se guía polos resultados a curto prazo, e que remata
devastando unha terra tan bela
e inspiradora como a costa coruñesa que o autor desta xoia
literaria coñece á perfección.
O mellor que se pode dicir
deste libro é que un non desexa que remate. E cando chega ese momento, un impulso
como o Zugunruhe das aves
migratorias, leva suavemente
o lector a comezar de novo a
súa lectura, como sucede con
esas músicas que levamos tan
dentro que non nos cansamos
de escoitar unha e outra vez. O
cal non acontece, desgraciadamente, con moita frecuencia.
Abondaría isto para comprar o
libro e somerxerse na súa lectura. Non en van a primeira
edición se esgotou en seis meEncrucillada 185, novembro-decembro 2013
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ses. Pero ademais, os lectores
desta revista recibirán unha
marabillosa lección de actitude contemplativa e ética ante o
mundo que nos rodea. Antonio
vai observar aves mariñas ao
cabo de Estaca de Bares cunha fidelidade monacal. Alí fixo
descubrimentos asombrosos e
contou números que marean
de alcatraz, págaos, pardelas e
gaivotas de diferentes especies.
Para un “ornitólogo de secaño”
como gusta de dicir nalgunha
pasaxe a lista de aves que se
poden observar neste canto de
Galicia é algo doutro mundo,
algo case mítico que ilustran as
guías de campo e os vídeos que
nalgunhas das máis especializadas poden contemplarse coa
ilusión de velas algunha vez.
Pensei moitas veces ao longo
da súa gratísima lectura, que
non cabería maior regalo que
ser acompañado algún día polo
autor ao seu cabo favorito.
Os capítulos que compoñen
esta obra marabillosa están estruturados por diversos paseos
que Sandoval realiza por lugares tan evocadores e emblemáticos como a Ría de Ortigueira,
o Cabo Ortegal, a Ría de O Burgo, Baldaio, as Illas Sisargas, a
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Lagoa de Traba, o Cabo Vilán
ou Carnota, ademais de Estaca
de Bares e outros moitos enclaves cheos de aves. Na mellor
tradición paisaxística e da natureza, o autor vainos describindo con mestría non só as aves
que lle saen ao paso, senón a
historia dos diversos lugares,
as persoas que os estudaron e
amaron como el, os graves problemas da súa conservación –é
impresionante, a este respecto,
o capítulo 5º, que evoca a catástrofe do Prestige, como se
fóra un guión de cinema–, e
mil e un temas que, por sutís
analoxías, evócanlle ao autor
feitos do máis variado da historia, a literatura, a arte, a ciencia
ornitolóxica e unha morea de
asuntos -a cal máis interesante- unidos por delicados lazos
que o lector atento non pode
deixar de agradecer cada paso.
Conmove ata a emoción a lectura das páxinas 230-238, nas
que se evoca e entrevista ao decano dos ornitólogos galegos:
José Luis Rabuñal Patiño. Non
quero desvelar nada ao posible
lector da obra, pero aos asiduos
de Encrucillada sorprenderalles
como pode un ser humano profundo e fascinado pola natureza
que o rodea, converterse literal-

Para que sirven las aves?

mente nunha gran pregunta ao
bordo do Misterio. Sen dúbida,
unhas das páxinas máis fondas
e fermosas dun libro que está
cheo de valores éticos, estéticos, conservacionistas, culturais, investigadores e, para un
lector crente, ata mistagóxicos.
Nunha pasaxe da súa obra,
concretamente na páxina 139,
Sandoval cita un texto de Miguel Delibes de Castro, o coñecido biólogo fillo do grande
escritor valisoletano, onde se
di que “a interpretación consiste en axudar a namorar”.
Antonio Sandoval cumpriu con
excelencia esta máxima. Axúdanos a amar máis o marabilloso
mundo que nos rodea, cheo de

contradicións e inxustizas, pero
tamén de esperanza, encarnada
en persoas boas que se moven
por valores admirables con toda
xenerosidade e sen esperar nada
a cambio. O autor deste libro
que o lector non debe esperar
un minuto máis para lelo, encarna esa xenerosidade, e saca
o mellor dos seus lectores. “A
natureza é fermosa. As aves son
fermosas. Saíde, mirádeas. Acaso non o son?” (pág. 139). Ao finalizar a lectura parece que un
fose amigo do autor dende sempre, máxime cando se comparte
tamén a súa mesma paixón.
Pedro Rodríguez Panizo

Universidade Pontificia Comillas
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