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Guieiro
O 13 de marzo de 2014 fixo un ano da elección do Papa Francisco. O tempo é relativo. Un ano é moito para unhas cousas e non é
nada verbo doutras. Miña nai –permítaseme incluír esta referencia
persoal– falando dos netos, di que, na crianza dos cativos, o que
son longos son os días, mentres que os anos pasan voando. A historia da Igrexa ensínanos que, coas reformas, pasa outro tanto. Aló
vai un ano pasado velozmente cuns días, porén, que non acaban
de rematar nunca de tanto como se espera deles. Que é un ano na
bimilenaria do cristianismo? Hai quen di que a este Papa lle vai
pasar coma a Obama: comeza con altísimas expectativas e, logo
de chegar, corre o risco de non facer máis que caer. Eu creo que
non é así nin será así. Creo que hai que darlle tempo ao tempo sen
caer en optimismos inxenuos que esixan unha reforma inmediata
de asuntos conflitivos, nin en pesimismos escépticos que, antes de
que nada pase, xa sentencian que nada vai pasar. E isto cando a
realidade amosa que, efectivamente, están a pasar moitas cousas.
No primeiro estudo deste número Daniel López Muñoz achégase a este primeiro ano do pontificado de Francisco ofrecéndonos
unhas interesantes suxestións para enxergar mellor o que o Papa
está a facer e, sobre todo, para situarse, de xeito acaído, ante as
diferentes interpretacións do que está a facer. Os xestos precisan
eficacia xestora. E a Igrexa galega non pode quedarse á marxe deste inicio de reforma. O estudo remata con dez consideracións que
pretenden concretar esa necesidade de transformación.
Pola súa banda, Antón Gómez González, asina un estudo elaborado conxuntamente por todos os asistentes aos encontros do
«Foro de Curas galegos bispo Araúxo». É unha aterraxe sen paracaídas nunha realidade ben coñecida polos membros deste colectivo que ben merecería unha atención seria e demorada. Insisto: é
unha aterraxe dura. Analizando a estrutura eclesial, desde os bispos aos leigos, pasando polo clero e os relixiosos e relixiosas, diagnostican as graves doenzas e propoñen duras medicinas para curar
a unha Igrexa enferma.
Do traballo conxunto, por unha banda, de Alfonso Blanco Torrado e, pola outra, de Andrés Torres Queiruga, Encrucillada conEncrucillada 187, marzo-abril 2014
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tinúa a súa tradición de profundar, desde o punto de vista relixioso, no autor honrado no día das Letras Galegas. Xosé María Díaz
Castro préstase especialmente a tal cousa posto que a súa poesía
é unha poesía abertamente relixiosa e mesmo mística. O lector
poderá degustar nestes dous estudos as alturas espirituais de Díaz
Castro na fina interpretación de Torres Queiruga e no persoal e
cordial achegamento de Blanco Torrado.
Engracia Vidal Estévez ofrécenos unha nova Xanela Bíblica.
Nela estuda o papel das mulleres pero non en toda a Biblia, senón
máis particularmente no Novo Testamento.
A crónica política de Xosé Luis Barreiro alértanos sobre un
gravísimo problema demográfico que ten Galicia. A da cultura de
Xoán Bernárdez enceta cunha curiosa comparación entre o teatro
García Barbón e o Teatro Dramático Real de Estocolmo. A Crónica
de Igrexa de Manolo Regal achéganos aos cambios que se están a
producir tanto en Galicia e na Conferencia Episcopal Española
como noutros ámbitos da Igrexa universal.
Os libros chegados á redacción, así como as sempre luminosas
ilustracións de Soedade Pite completan, finalmente, este número.
Pedro Castelao
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Estudo

O viño novo e os pelellos furados.
Reflexións laicas sobre unha alegría
que precisa eficacia
Daniel López Muñoz

As pouco coñecidas profecías da revista Irimia, publicación vocacional e irremediablemente minoritaria, adoitan apuntar ben.
Non lle hai que facer; quen ten o don, teno. Así foi na portada
do número que precedía ao conclave que deu aquel sorprendente
resultado chamado Francisco. E esa anticipación foi en forma de
pregunta, que abofé que ten que ser o xeito xenuinamente galego
de profetizar.
Estaban frescos recentes capítulos da ilustrativa serie por entregas coñecida como Vatileaks –quizais, Diñeiro de cor sotana: unha
escura mimese; ou se cadra o anterior, A púrpura SoRoma. Xa dimitira desesperado Bieito XVI e a pregunta da portada era: E se o
Espírito Santo perdese a paciencia? Por certo, acompañada dunha
coñecida foto na que cae un raio sobre o pináculo da cúpula de
Michelangelo. Apocalypse now, mesmamente.
E, dispensando, os cabreos do Espírito deben ser algo así; como
un cambio de aire, pero en radical. Contra todo prognóstico: dun
nordés dominante, frío e severo, a unha surada que arrebola con
todo, aparellos, balizas, peiraos, marcas de referencia, rumbos preestablecidos. Un vendaval do sur.
Isto é só un apuntamento para valorar o cambio de aire desde o
noso aquí e agora. Deste este extremo do outrora disque católico
suroeste de Europa, moi xustiño en esperanza, envellecido, tomado polas forzas –políticas, sociais e eclesiásticas– que tan felices
estaban co statu quo pre-franciscano e opositado por outras forzas profundamente escépticas diante da posibilidade de que aquel
vendaval implique, á hora da verdade, algunha diferenza relevante.
Encrucillada 187, marzo-abril 2014
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E todo feito, desde a fronteira, cunha mirada laica, nada edulcorada. Máis ben saturada de tanto pío cinismo.

1.- Perante a novidade
Non procede entrar aquí nos detalles do cambio de proposta,
pero si subliñar determinadas cousas co noso selectivo lapis de cor.
As palabras e acenos dos primeiros meses foron sorprendentes
e a exhortación Evangelii Gaudium (en diante EG) é outra cousa;
sabe a novo. Fixo ben Francisco –se é certo que ese escrito quere ser o seu programa– en publicala de contado. Máis que nada
por aquela pintada dos meus tempos mozos –e que segue a ser
un principio sabio–: “Vive como pensas ou rematarás por pensar
como vives”.
Tal como semella que pensa e cre, é complicado ser cabeza do
Vaticano, polo que existiría certa probabilidade de que se fose
adaptando. Así de tráxica é a disonancia cognitiva1. Agora a súa inspiración primixenia está compilada, sentada a súa posición, antes
de que a realidade envolvente, a vertixe da responsabilidade histórica e a tropa curial, que fala baixiño, lle faga perder perspectiva.
Scriptum scriptum est.
Fálase de reforma2, ou mellor, de transformación. Unha organización dese tamaño –a Igrexa é organización, iso seguro, o algo
máis non se discute aquí– e cos papeis que xoga, mesturados con
intereses e complicidades co inicuo estado de cousas que o propio Francisco denuncia, ten mal reformar. Habería, efectivamente,
que transformar. A historia pesa. E o poder. Tamén as expectativas
1 Tal como se define en orixe por Leon Festinger, esa “disonancia cognitiva” implica que
calquera tende a axustar, de maneira adaptativa, o seu sistema de ideas, crenzas e emocións
ás novas situacións. O desgarro, o conflito interno ten un percorrido temporal limitado.
Todos e todas tendemos a xerar novas crenzas que reduzan a tensión interna, que encaixen
co medio e que nos proporcionen o bálsamo da coherencia.
2 Tanto nos medios como na propia exhortación. No parágrafo 17 expóñense os temas que
se queren abordar na Exhortación. O primeiro, o punto a) é a reforma da Igrexa. Despois no
título do capítulo aparece “transformación”, que non é precisamente unha baixada de nivel
conceptual, senón, quizais, unha proposta máis ousada.
6
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de rol institucional, é dicir, o que a maioría social, a opinión pública mediatizada, así como os actores con mando, agardan que a
institución faga ou deixe de facer.
Efectivamente a cousa ten algo de paisaxe despois da batalla3.
Pero que batalla? Quen son os mortos e os feridos? Reformistas de
outrora ou ultramontanos perpetuos? Simplemente a xente? Con
cantos efectivos dentro da Igrexa conta a proposta EG? Que pasa
se os aliados de Francisco –ou cando menos as simpatías con el–
para esa transformación están fóra das estruturas clericais, do que
socioloxicamente se entende por Igrexa?
Entre outras posibles, habería tres actitudes previas ou expectativas sobre a irrupción de Francisco. A primeira é afirmativista. Di
que si, que a cousa vai, que non é parvo, que, ademais do Lóstrego
Santo, el ten os seus apoios humanos, que non saíu por equivocación, nin era un tapado de Boff e Küng en improbable contubernio. E cítase o apoio organizado dos cardeais americanos, e dalgún
máis, abafado pola saga Vatileaks.
Se é así, ábrense expectativas. Hai un plan compartido de transformación en marcha, un plan que faría carne e estruturas, disposición e criterio eficaz, a EG? Hai, logo, un borrador de desenvolvemento estratéxico para trasladar –por capilaridade, por
instrucións sucesivas, por nomeamentos coherentes, por decreto,
por concilios locais, como?– o programa EG ás dioceses, bases e
comunidades? Habería que interesarse polos tempos, tendo en
conta a razoable esperanza de vida de Francisco. Porque, os feitos
falan, a un decenio de apertura corresponden catro de regresión
e catacumba.
O segundo tipo de actitude pon o acento, pola contra, no que
pasa no outro lado, no lado escuro. Alí operan os intérpretes, un
Sanedrín no luscofusco, que controla a gran coartada das ortodo3 “Vexo a Igrexa como un hospital de campaña despois dunha batalla. É inútil preguntarlle a unha persoa gravemente ferida polo seu nivel de colesterol…! Tes que sandar as súas
feridas. Despois pódese falar de todo. Iso, sandar as feridas …e comezar de abaixo arriba”
http://www.americamagazine.org/pope-interview. September 2013.
Encrucillada 187, marzo-abril 2014
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xias e coñece os sotos do Vaticano. Chamámoslles os “Matizadores
de Francisco”, algún deles coa síndrome de albacea de Ratzinger4.
Si, corrixen ao Papa Francisco e moderan os seus supostos excesos
latinos. E non é de estrañar: se a Igrexa romana leva séculos matizando os excesos de Xesús de Nazaret, que esperaba este porteño?
Xorden daquela outras preguntas. Quedará todo nunha sensación mediática inicial debidamente dixerida polo sistema? É posible vivir co programa EG colgado do taboleiro e seguir ao servizo
do conservadorismo máis reseso e dun neo-liberalismo económico
insaciable? Estarán xa en traxe de faena os ortodoxa e socioloxicamente católicos, a COPE e 13TV, e os líderes dos famosos movementos –os mobilizadores das masas rouquistas, no caso español–
organizando a Gran Matización, que permita preservar a distancia
abismal coa cultura secular e as causas nobres desta hora, para
non ter que pasar polo trago de rectificar e poñerse en evidencia,
despois de tantos servizos prestados ás amizades perigosas da rúa
Génova?5 (Véxase a Gürtel, a visita papal, e simbioses varias).
4 Gerhard Müller, Prefecto da Sagrada Congregación para la Doutrina da Fe, xa se confirmou como un Matizador vocacional. Referiuse, por exemplo, ás mulleres e laicos, para
negarlles a posibilidade de presidir Congregacións romanas, xa que “o poder xurisdicional
está en mans dos ministros ordenados”. Máis arriscados e tremendos son os que van de retirada. Así, xa temos a resposta a unha das preguntas que fai Francisco na súa exhortación,
cando fala con palabras de comprensión das mulleres que abortan en situacións extremas.
Contextualiza primeiro o Papa: “…cando a vida que medra nelas xurdiu como produto dunha violación ou nun contexto de extrema pobreza”…,para despois preguntar, “ Quen pode
deixar de comprender esas situacións de tanta dor?” Pois moi logo tivemos a resposta: e a
resposta é….Martínez Camino! Efectivamente, no marco incomparable da Universidade
Católica de Valencia afirmou que quen colabore cun aborto está ipso facto excomungado e
que as mulleres violadas non son excepción, xa que “unha inxustiza non xustifica cometer
outra”. Curiosamente debería excomungar a bispos e monxas africanas violadas, ás que,
nun contexto das guerras tribais, se lles permitiu abortar.
5 Resultan significativos para alimentar esa sospeita, certos feitos, por exemplo, a frustrada renovación do irrenovable: a Lexión de Cristo, obra do corrupto Maciel (Ver: http://
blogs.21rs.es/trastevere/2014/02/06/legionarios-de-cristo-nuevo-gobierno-para-que-elsistema-que-invento-maciel-se-mantenga-mas-o-menos-igual/comment-page-5/). Tamén
certos nomeamentos na Igrexa española (Gil Tamayo, Fernando Sebastián,…) apuntan
a esa decepción. O problema non debe estar só na Igrexa española, senón que chama a
atención o ascenso a cardeal do xa citado Gehrard Müller, e que é ben pouco celebrado
na Igrexa norteamericana, xa que foi o responsable da persecución da Conferencia de
Relixiosas Americanas.
8
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E, por último, está a perspectiva local. Os restos do naufraxio.
Preguntas inocentes desde aquí abaixo: que bispo galego estaría
en liña, de maneira pro-activa, natural, con ese plan de transformación EG? Pasóuselle a algún deles pola cabeza reler agora os
textos do Concilio Pastoral de Galicia –e dos Coloquios, xa de
paso– e facer unha reflexión pública sobre o tempo perdido e o
dano feito? Houbo algún bispo –ou arcebispo– que aproveitase
estes meses de franciscanado para, por exemplo, xirar a cabeza e
agradecer a Pepe Chao toda esa creatividade pastoral e comunitaria, toda esa inxente reflexión e divulgación, gratuíta, culturalmente encarnada, dialogante coa secularidade, na periferia que
agora a EG reclama? Chamaron a Queiruga –que tantas explicacións tivo que dar aos aduaneiros de Ratzinguer– para valorar o
seu traballo intelectual e pedirlle de paso algún consello urxente,
agora que hai un Papa que se diría que –entre outras– se nutre da
teoloxía de Andrés?
Recibiu algún dos bispos en Galicia o novo estilo, a teoloxía
subxacente, con alivio e ledicia ou …seguen en shock? Van en liña
co programa EG eses estrambóticos xuntoiros nos que, metaforicamente falando, baixo palio, con micro na catedral, os mesmos
cargos que recortan os servizos públicos que garanten a equidade
básica, lle encomendan ao Señor Santiago a sustentabilidade do
Estado do Benestar? Xuntáronse para celebrar o cambio, encherse
da ledicia EG e empurrar adiante a primavera? Ou andarán a falar
baixiño, para dixerir sen que se note, reconducir e matizar …?
Hai que seguir a todos os Papas ou só a algúns? Uff! Revisamos
sistematicamente as prédicas parroquiais á luz da EG? Que hai
dos leigos e das leigas que controlan, dos católicos de etiqueta e
orgullo defensivo? Empurran ou matizan? Alguén notou xa en Galicia o cambio de prioridades, a renovada xerarquía de verdades?6
6 “Non podemos insistir soamente en materias como aborto, matrimonio homosexual, uso
de preservativos. Non é posible. Eu non falei moito destas cousas e fun recriminado por
esa razón. Pero mesmo cando falemos desas cousas, debemos facelo no seu contexto. ….
precisamos un novo equilibrio; senón, todo o edificio moral da Igrexa virase abaixo como un
castelo de naipes, perdendo a frescura e o arrecendo do evanxeo”. Entrevista a Francisco.
http://www.americamagazine.org/pope-interview. Setember 2013
Encrucillada 187, marzo-abril 2014
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2.- Diálogo, profetismo, misericordia e símbolo:
as catro espiñas dos Matizadores
A EG podería ser o que na planificación estratéxica chaman a
visión da organización. É unha visión hiperestendida, pero visión
inspiradora ao cabo. E non hai estratexia de transformación sen
unha nova visión.
Facemos aquí, a seguir, un breve percorrido –nada exhaustivo– por certos aspectos clave. Concretamente hai catro que nos
parecen irreconducibles ao de sempre e, xa que logo, dotados de
potencial transformador, estruturante, porque marcan iso que se
chamaría a liña entre un antes e un despois. Son o que poderiamos
chamar as catro espiñas dos Matizadores. E serían: A centralidade da cultura do diálogo; o novo enfoque radical sobre o sistema;
unha nova proposta de fundamento moral; e a importancia dunha
nova linguaxe –tamén corporal e simbólica–.
2.1. Diálogo: a súa centralidade
Obsérvase, primeiramente, unha ruptura coa teimosa e molesta
pretensión de impoñer unha determinada cosmovisión, supostamente católica, ao universo mundo. Molesta, cando menos, nas
sociedades plurais, modernas –ou posmodernas– e tentativamente
democráticas. A invitación ou proposta aberta, confiada, dialogante, non é unha cuestión de estilo ou instrumental, senón que se
diría estratéxica, nuclear na transformación.
Xa sorprendía o Papa na carta a Eugenio Scalfari (La Repúbblica): “Un diálogo aberto, libre de prexuízos” entre cristiáns e ateos
é “necesario e precioso”. Simplemente ese cambio de actitude –na
medida en que se faga plan, eficaz– sería de seu unha transformación. A intelligentsia, “http://es.wikipedia.org/wiki/Intelligentsia” \l
“cite_note-1”, deulle un aplauso, por postularse nel un diálogo que
comeza por valorar en positivo a achega que o outro me pode facer.
A carta impresionou pola aberta e honesta valoración do estatuto
espiritual dos non crentes. Unha valoración inédita, feita desde o
cume dunha institución que nos tiña afeitos a arrogarse a compe10
130
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tencia exclusiva en materia de salvación. Francisco dálle a volta ao
esquema: os non crentes están incluídos no perdón de Deus. “A
clave –afirma Francisco– é que aqueles que non crean en Deus,
obedezan á súa propia conciencia”.
Xa en maio de 2013, sinalara: “Ese mandamento, que é para todos,
de facer o ben, penso que é un fermoso camiño cara á paz. Se cada
un, facendo a súa propia parte, facemos o ben aos demais, se nos
atopamos aí, facendo o ben, e imos amodo, paseniño, pouco a pouco, iremos construíndo esa cultura do encontro: necesitamos tanto
iso! Debemos atoparnos uns aos outros facendo o ben…” “Pero eu
non creo, Padre!, eu son ateo!” “Pero fai ben: xa nos atoparemos aí!”
Por suposto, esa posición –excesivamente evanxélica– foi inmediatamente clarificada polos Matizadores de Francisco –incansables, que cruz!–, que disque a atopaban confusa. Algunhas das
notas explicativas eran, abofé, moi, moi explicativas7 do contraimpulso organizado. E todo para deixar claro quen ten e quen non
ten billete para os ceos, puntualizando, por exemplo, que a xente
que coñece a Igrexa Católica e “rexeita entrar ou permanecer nela”
non pode salvarse. Ollo, que mat-izar e mat-ar non teñen a mesma
etimoloxía, aínda que hai matices que matan.
Así que Francisco deu unha boa nova de encontro e pacificación para unha nova humanidade, multicolor, en camiño. E fíxoo
dicindo: Se non cres, ti fai o ben, en conciencia, porque no ben
está o Ben. E todas e todos os que non comungan con rodas de
muíño, pero actúan moralmente, alegráronse. Pero os Matizadores puntualizaron, preocupados por se a alegría era completa, volvendo ao punto cero: o escenario dun deus triangular, puntiagudo
e implacable –ese precisamente con relación ao que todos e todas
deberíamos ser ateos, non sei se para nos salvar, pero si para vi7 Foron notas de autoridades como Thomas Rosica, quen tivera o seu momento de gloria
en 2003, cando recibiu a mención Pro Ecclesia et Pontifice de Xoán Paulo II por liderar a organización da Xornada Mundial da Xuventude en Toronto. Ver en http://www.zenit.org/en/
articles/explanatory-note-on-the-meaning-of-salvation-in-francis-daily-homily-of-may-22.
De feito Rosica tivo un importante papel na Oficina de Prensa da Santa Sé na fase de
renuncia- sé vacante-conclave que precedeu á elección de Francisco. Despois, o seu papel
deveu menos importante. Quizais por iso ofrécese voluntario para interpretar a Francisco.
Encrucillada 187, marzo-abril 2014
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vir, que algo terá que ver–. Curioso, pero nesa relixión matizada,
salvaríase por exemplo aquel que ordena disparar contra un grupo
de inmigrantes que nadan exhaustos para acadar a praia, sempre
que, poñamos por hipótese, ese señor fose membro do Opus Dei.
Iso si, condenaría a quen coida, loita e organiza, a quen forma e
acompaña a esas persoas, con entrañable dedicación, …porque é
agnóstica ou porque, cansa dunha Igrexa abusadora, decidiu en
conciencia facer o ben sen apuntalar un edificio que atopa pouco
edificante.
Os Matizadores teñen por diante un duro traballo. Ese diálogo,
desde o respecto e a dignidade, volve estar presente na EG. Francisco é teimudo. Trátase dun “diálogo cos estados, coa sociedade –que inclúe a cultura e as ciencias– e con outros crentes que
non forman parte da Igrexa” (EG, 238). Propón crear unha cultura
do diálogo, “como forma de encontro, de procura de consensos e
acordos”, unha procura que non se afaste “da preocupación por
unha sociedade xusta, con memoria e sen exclusións” (EG, 239).
Velaí un substrato común, aberto, laico.
A cousa ten alcance. Especialmente cando se aplica a unha
sociedade, por exemplo europea, emancipada e receosa da tutela
dogmática e moral propia dun modelo de cristiandade. Realmente
parece un cambio. Hai que reler o parágrafo anterior imaxinando
o rostro de Rouco Varela e Martínez Camino (é duro, seino, pero
paga a pena o exercicio). E adquire outra luz. Reclama a mudanza
desa actitude básica de tensión e de loita por defender posicións de
prominencia social, cultural e, de paso, política.
A Igrexa tería que ter o valor de saberse unha parte dun todo
plural. Lévedo. Non podería nin pensar nin dar a impresión ad
extra de que é un grupo que quere impoñer, na regulación da
sociedade en xeral, os seus propios principios –morais, por exemplo–, se os houber, cousa a discutir ad intra. Aínda máis, o que
sería máis grave, unha facción de bispos non debería nunca en
nome de todo o pobo de Deus –que ademais non pensa nin cre
coma eles– impoñer a toda a sociedade a súa estreita e cómplice
concepción das cousas.
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Iso que a EG chama consenso social, que nace do diálogo, non
pode ser outra cousa que un espazo civil, unha mesa de acordos
básicos, non que as comunidades de fe e de pensamento –laico, relixioso, desta banda e da outra– establecen eses mínimos. Mínimos
relacionados coa idea compartida sobre o Ben. Mínimos éticos que
non son patrimonio dun credo ou facción.
E, segundo a EG, débeno facer nunha busca dialogal preocupada pola xustiza, pola memoria e polos potencialmente excluídos. E,
chegados aquí, habería que preguntarse quen lle preparou ao Papa
a canonización dos mártires da guerra civil española –os da banda
católico-fascista exclusivamente–, obviando, ademais, a ignominia
dos cregos que bendiciron os pelotóns de fusilamento de persoas
xustas e inocentes, dos que delataron, dos que colaboraron activamente coa morte e a indignidade vestida de azul. El serán trampas
dos hábiles Matizadores?
2.2. Profetismo: o novo enfoque radical sobre o sistema
Francisco sorprendeu a propios e estraños, facendo que moitos
estraños comezasen a sentirse algo máis propios e que moitos propios se sentisen estrañados. Entre os estraños sorprendidos citamos dous ben significativos.
O primeiro é Mujica o Presidente do Uruguai, da Fronte Ampla, con catorce anos de prisión nas costas, honesto, austero e
coherente, que se confesa ateo. Mujica estivo media hora disertando sobre a EG en Radio Uruguai, emisora pública: “Este documento do Papa estanos sacudindo, enfrontándonos a cousas que
nos mancan, pero que nos retratan a fondura dos problemas que
enfronta o mundo de hoxe. Paga a pena e convido á xente a que
consiga este documento, …, para pensar na profundidade destas
cousas (…) Non ten desperdicio”8.
8 Mujica xustificou o contido do programa polo respecto que sente, desde un punto de vista político e histórico, cara á Igrexa Católica e ao seu labor en América Latina. Tamén lembrou que hai varios anos estivo loitando pola súa vida nun hospital uruguaio e vía a xente
que morría ao seu arredor. “Así aprendín que, como mínimo, as relixións cumpren o piadoso
papel de axudar a ben morrer a aquelas persoas que cren. Isto tan aparentemente fondo
e simple, merece un enorme respecto por parte daqueles que non podemos ser crentes”.
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O segundo, é o catedrático de políticas públicas da Universidade
Pompeu Fabra, Vicenç Navarro, que explica de maneira sucinta e
precisa o alcance do cambio de discurso: “A Igrexa católica sempre
tivo actitudes críticas cara aos excesos do capitalismo …o que é
novo no documento (EG) … é que a súa crítica non se limita aos
excesos, senón ao capitalismo en si”.
Francisco asume, de maneira fluída e natural, categorías centrais da teoloxía da liberación, tales como o pecado estrutural.
Nese sentido V. Navarro ilumina un aspecto importante, pero non
outro que ten máis transcendencia de portas a dentro, pensando
na Transformación. Trátase da introdución no centro do discurso
sobre a fe –e non colateralmente, como recomendación moral ou
doutrina social– dun xuízo crítico sobre este sistema: como consecuencia da posición central da fraternidade, e das súas esixencias.
A opción polos pobres, a análise desde os excluídos, por tanto,
como categoría teologal e criterio de verificación. Fraternidade
que reclama estruturas e sistemas, non beneficencia ou caridade
individual. Navarro fíxase na consecuencia: efectivamente, unha
acusación contra o capitalismo.
Na EG, como indicaba Mujica, reflíctese a visión de Francisco
sobre a actual batalla planetaria: os mercados contra as maiorías
populares desposuídas de medios e dereitos, as grandes corporacións contra a xente, o privado e excluínte contra o público e
integrador. E líbrase diante dunhas instancias políticas –Estados,
institucións públicas, organismos internacionais– que baixaron
os brazos. Sitúa o seu discurso ao máis alto nivel: a necesidade
dunha alianza global alternativa. E trata de reanimar a un moribundo: a esfera política, que aínda debe regular e humanizar a
economía.
Por iso todo, ten mensaxes moi difíciles de matizar: os plans
asistenciais son respostas pasaxeiras, pois cómpren estruturas
solidarias e redistributivas; os mercados non teñen autonomía
absoluta; cómpre coidar a fraxilidade con solucións sistémicas;
cómpre atacar as causas da desigualdade; a iniquidade é a raíz dos
males sociais.
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Por iso tamén ten inimigos xa declarados. Non só o Tea Party e
os telepredicadores americanos, que reaccionaron como resortes.
Os think tank e os gurús do neoliberalismo puxéronse a traballar. Resulta moi ilustrativa a liña contra-argumental de Marian L.
Tupy, do Cato Institute, un influente analista político, resumida no
seu artigo: Como o papa Francisco malinterpreta o mundo9.
2.3. Misericordia: unha nova proposta de fundamento moral
Resulta ben significativo que no índice da EG, non apareza a
palabra moral. Máis aínda, e este reto é interesante: Cantas veces aparece a palabra moral na EG? Poucas veces, concretamente
catorce. A palabra amor, aparece 101 veces, o par pobre-pobreza,
ten 86 entradas e alegría, 75. Xustiza atópase 34 veces. Castigo e
condenación, non aparecen.
E cal é o contexto no que se fala de moral?
No parágrafo 34, ten sentido preventivo, contra a mala moral,
advertindo: “Algunhas cuestións que forman parte da ensinanza
moral da Igrexa quedan fóra do contexto que lles dá sentido”.
Aparece no 36 e no 37, e esta aparición é especialmente importante, pois avisa de que hai unha xerarquía de verdades, que
hai prioridades (“por expresaren máis directamente o corazón do
evanxeo”) e, xa que logo, non todo ten o mesmo valor. E que esa
xerarquía tamén afecta á moral, porque a virtude que prevalece
sobre todas é a misericordia.
Tamén é importante a entrada no parágrafo 39, porque, cando
se respecta a “centralidade das verdades”, a “predicación moral
cristiá non é unha ética estoica …non é un catálogo de pecados e
9 http://www.cato.org/publications/commentary/how-pope-francis-misunderstandsworld : “First, there is the factual statement. The pope says the world is becoming worse, but
that can be measured. In almost 200 pages, he never cites a single study, a single number,
to support his claim.” … “capitalism, compared to other systems, does very well at bringing
people out of poverty.” … “The pope compares the world to a future utopia,” … “I look to the
past and find data to support my views.” “Pope Francis has a big heart, but his credibility as
a voice of justice and morality would be immeasurably improved if he based his statements
on facts.”
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erros”. Ben ao contrario, é unha resposta do corazón. No parágrafo
64 incide no relativismo moral dunha sociedade fácil, individualista e na necesidade de educar criticamente en valores. No 68
aparece, no contexto de inculturación, a moral como vencellada á
cultura dos pobres. E no 93, no contexto da “mundanidade”, nunha cita de Henry de Lubac.
Volve no 142, á prevención contra o adoutrinamento moralista.
E igual no 161 e 165, advertindo outra volta contra o seu abuso e
mal uso, insistindo cal é o seu núcleo: “É evidente que cando os
autores do Novo Testamento queren reducir… ao máis esencial,
a mensaxe moral cristiá, preséntannos a esixencia ineludible do
amor ao próximo”.
No 168 fala de moral e clave de proposta de vida, de madurez,
de realización, de fecundidade. E no 177 e 179, vincula o primeiro
anuncio (Kerigma) coas súas repercusións morais en clave social
e comunitaria.
En definitiva está fóra do discurso unha moral entendida como
conxunto articulado de condutas a evitar, condenas ou ameazas.
Curiosamente a maior cautela exprésase sobre o mal uso da propia
moral.
Paradoxalmente, o que proporciona o programa EG é un moi
serio fundamento moral. Non se apropia da moral, pero dá unha
fundamentación para estar na sociedade en actitude moral. Colocar o amor e a fraternidade no centro é o que ten: xera de seu unha
fonte de criterio para adoptar actitudes profundamente morais na
vida. Pero sabendo, desde esa centralidade da misericordia e a solidariedade, cal é a xerarquía dos valores.
2.4. Símbolo: unha nova linguaxe, tamén corporal
Na era da comunicación é relevante o código empregado. De
feito, un dos problemas de comprensibilidade, de significatividade
da Igrexa nunha sociedade secularizada é o da distancia cultural.
O código do emisor e os presupostos culturais que o nutren son
alleos ao receptor.
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Sempre resulta clarificador establecer un paralelismo entre a
afirmación de que “O medio é a mensaxe” e a declaración de que a
“Igrexa é sacramento” (símbolo, significante que remite e actualiza
un significado). É unha institución parlante, aínda que estivese
caladiña. O corpo fala, e moito. Que lle transmite a Igrexa á xente
coa súa linguaxe corporal (ou non verbal)? Que soño de humanidade, que mensaxe? Vestimenta, tipo de presenza, Instituto para
as Obras da Relixión, relacións internas, ritual cúltico, inmobles e
usos, distancias e proximidades, amizades e enemizades,…
Polo demais, en demasiados casos, ser fiel da catolicidade implica sobrelevar un shock estético, entrar nun imaxinario de formas e
símbolos que son para correr e non parar –ánimas ardendo, barroquismo, vestimentas, dolorismo, espadas no corazón, patolóxicas
reliquias, milagrerismo e sangue, sangue a esgalla…–
Por contraste, e como exemplo paradigmático, se a Xesús o mataron pola forma en que (e as compañías coas que) comía, estariamos diante dun símbolo moi potente, dunha linguaxe non
conceptual. A mesa compartida cos indesexables, en igualdade, en
horizontalidade, é o tipo de xesto transgresor polo que foi perseguido10. É unha mostra intuitiva e transparente da esencia xesuánica,
a mesma que toda unha parafernalia de séculos de mala relixión
agachou e malversou. É linguaxe non verbal, de alcance universal.
Enténdena as mulleres Sri Lanka, os inuit do ártico e as galegas
de Coirós. Non querer vivir no pazo, substituír trono por cadeira,
cambiar vestimenta, ornatos e zapatos, dar unha aperta a un rostro
deformado. Son xestos que falan.
E, por outra parte, está o rexistro verbal explícito. A linguaxe
empregada e as mensaxes desde unha maioría dos púlpitos son,
en xeral, insignificantes para a xente. A teoloxía implícita fica descualificada pola mera intuición –as cousas non poden ser así– ou
arrombada nese recanto da mente onde se amorean as cousas curiosas doutros tempos. O esquema sacrificial, por exemplo, diríase
feito para neutralizar o potencial transformador do núcleo funda10 En palabras da EG (269), tan evanxélicas como pouco recorrentes na historia da literatura papal: “Come e bebe cos pecadores, sen importarlle que lle chamen comellón e borracho”
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dor da experiencia cristiá. Toda unha rutina homilética que non
incorpora o mellor do pensamento teolóxico pre e posconciliar.
Que vela, non desvela, nin revela. Que escorrenta aos intelixentes, indigna aos crentes adultos, deixa indiferentes a unha crecente maioría.
Pero sorprendentemente na EG e nas intervencións públicas de
Francisco hai outra frescura na linguaxe. Frases precisas e evocadoras, que impactan. Metáforas comprensibles. Conecta coa lingua de hoxe e coas prioridades do presente. Tocan a mente e o corazón. Ademais, non parece froito da casualidade, xa que na propia
EG ten un longo capítulo dedicado á preparación das homilías.

3.- Pistas para facer eficaz a alegría pendente
O tempo irá dicindo se chove para abaixo, se as dúbidas que van
abrollando, unha vez amainado o vendaval, están fundadas ou non.
A transformación necesita un certo método. E aquí só hai espazo
para dar unhas pistas. E son dez:
3.1. Non lle dar traballo de máis ao Santo Espírito
Co do raio, o enfado, o resultado do conclave, e a EG, o Espírito
fixo méritos para un lustro sabático. É o tempo dos homes e das
mulleres, dos nomeamentos intelixentes. E se hai que limpar de
mercadores a gran casa, haberá que facelo. Francisco non quere
carreirismo. O que si necesita son aliados e ten que acertar con
eles e elas.
Porque aí, de momento, hai máis dúbidas que outra cousa. Cando menos, visto desde aquí. Pero se o viño novo se bota nos xerros
furados de sempre, o resultado será o que será. Cómpre transformar o equipo chamado a transformar. Necesita un cordón sanitario fronte aos Matizadores, necesita zapadores no terreo e tamén
xente que crea nas catro patas do cambio (diálogo, profetismo,
misericordia e símbolo) nese espazo que é clave en toda organización: os cargos intermedios. Non valen os mesmos, non hai que
abusar do Espírito.
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3.2. Ser un horizonte común, non ser un club reservado
Tanto os integristas católicos, como, curiosamente, algunha
xente que definitiva e –por veces amargamente– deu unha portada, coinciden bastante neste retrouso: “A igrexa é un club, e ten
normas, o que non entre por elas, por todas elas, que marche: é un
pack, non valen as medias tintas”. Así, con esa imaxe, uns e outros
séntense xustificados. No ciclo wojtiliano-ratzinguista este recurso
foi moi empregado. É clarificador, desde logo. As leis de pureza
sempre o son.
Ese esquematismo, tan en liña coa nobre tradición farisaica, está
moi vivo e contradí a transformación EG. Trataríase de propoñer,
en cambio, un paradigma de horizonte compartido. Con quen?
Non cos socios do club –o numerus clausus dos salvos–, senón
coa humanidade. Trátase de encontrarse no camiño, na procura,
na pousada. Todo é provisional menos o horizonte que nos chama. Normas, ritos, enunciados, estruturas, hábitos, mediacións,…
nada diso vale o que un pequeno encontro humano. O uso da
sacramentalidade como aduana é un disparate á vista da EG. Hai
que revisar definitivamente esa síndrome de aduaneiro.
A capacidade das parroquias de ser espazos de simbolización
ritual dos itinerarios vitais da xente –incluído o último momento–
debe exercerse como oportunidade de apertura, de encontro humano profundo, de inxección de sentido e de esperanza nas vidas
concretas. Non son exames para a obtención do carné. Serían, de
ser algo, vitaminas para a vida.
3.3. Construír unha diversidade en espiral
Francisco amparou e animou a asemblea brasileira das comunidades cristiás de base, a expresión organizativa da teologia da
libertaçao. O Papa confirma e anima ese modelo.
O das comunidades de base foi unha frustración en moitos outros países. Non unha frustración in-causada, senón provocada á
mantenta. Houbo un acoso e derrube, unha cirurxía de extirpación.
A parroquialización como estratexia absoluta non pode funcionar,
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porque empobrece, porque está asociada a inercias que desaniman
a aqueles grupos de talante máis innovador, máis dinámico, menos
preocupados por un catolicismo sociolóxico que por ser parte dun
grupo celebrativo de referencia que nutra o sentido e a razón de
vivir, que alente a contribución a unha realidade máis solidaria.
A clave é a diversidade: pequenos grupos convivindo con dinámicas parroquiais, iniciativas formativas, escolas de teoloxía e
espiritualidade, plataformas diversas, redes de intercambio, espazos de creatividade e expresión, etc…; esa riqueza, conectada
entre si, sería a alternativa. Despois, os compromisos xa se darían
en espazos laicos, que non hai unha igualdade cristiá, unha inclusión social cristiá ou unha ecoloxía cristiá, diferente das seculares de cada día.
Matar ou non nutrir esa diversidade volve ser un acto bastante
idiota, por moi mitrado que sexa o seu perpetrador. Esa diversidade podería conectarse en espiral. É unha riqueza que se retroalimenta. Hai unha progresión dinámica, dun tipo de grupo
poderíase transitar a outro, de maneira fluída, de acordo coas
necesidades de cada momento nas biografías interiores, que tamén medran en espiral e adoitan pasar polos mesmos lugares a
un nivel diferente.
3.4. Procesar con humildade a verdade, asumir os danos, tirar as
consecuencias
Non hai que abundar moito máis nisto, pero cómpre volver subliñalo. O poder relixioso-absoluto sobre as persoas –especialmente as máis vulnerables e dominables– causou estragos. E o poder
relixioso aliado do poder civil ditatorial, o nacional-catolicismo,
provocou unha ferida que alguén quere manter aberta, con canonizacións ideolóxicas e tutelas morais.
Pero agora a xente sabe. Agora sábese que a pederastia non foi un
accidente illado. Que o roubo de meniños –xustificado na moralidade– era unha trama. Que os fusilamentos, as delacións e o casorio co sistema represor era o normal. Nada diso foi pecata minuta.
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Un cambio, un camiño de reconciliación comezou antes da
transición. Xusto cunha xeración de cregos antifranquistas, cuns
movementos, cunhas comunidades que significaban unha transformación. O integrismo de Suquía, Rouco et adláteres tratou de
barrelo todo. Reabríronse feridas e acentuáronse aguerridas restauracións. Censuráronse teoloxías. Ocultáronse cousas feas. Perseguíronse as iniciativas emblemáticas que implicasen un posible
cambio de significado, de connotación social do cristianismo.
Tería algo de suicida non corrixir ese rumbo, o de sostenella y no
enmendalla –da fidalguía española de antes e dos imputados por
corrupción de agora–, e manter a manía persecutoria, a guerra dos
mundos, a Igrexa de Presenza.
3.5. Levar ao museo as rodas de muíño
Se se parte de que todo o que vén de atrás ten necesariamente
que proxectarse ao futuro, co envoltorio conceptual e co transfondo teolóxico que “sempre tivo”, co mesmo continente e o mesmo
contido, …a Igrexa vai ter un problema.
A xente pode acudir á relixión para procurar sentido transcendente, religazón, consolo, fonte de inspiración. Pero non para tragar con fórmulas de fe cega que atentan contra a razón e o sentidiño. As rodas de muíño tráganse cada vez peor. A xente adulta precisa alimento adulto. Tampouco, xa dixemos, vale xa parapetarse
no monopolio da sacramentalidade do tránsito, da resposta a esa
demanda tan humana de ritualizar os grandes momentos. Porque
agora hai alternativas laicas para todos os ritos de paso: xa están
aí. E funcionan.
Hai un gran acervo de boa teoloxía que foi posta baixo sospeita.
A EG e os xestos feitos por Francisco, rehabilítana. Non parece
moi posible poñer en práctica o programa EG sen unha nova teoloxía que sustente o día a día. Cómpre un capítulo do plan dedicado á actualización teolóxica permanente dos e das animadoras das
comunidades que serán en proporción decrecente clérigos varóns
(por pura proxección demográfica).
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3.6. Recoñecer que a outra metade do xénero humano existe e que
ten que ser efectivamente igual á metade de sempre
Os grandes temas pendentes da igualdade da muller na Igrexa,
non dependen en principio do nivel de base parroquial ou comunitaria. Esa xa non é unha espiña dos Matizadores de Francisco,
senón do propio Francisco. Sentou o seu criterio con moita présa.
De que vale estar pola igualdade de maneira declarativa se no
único gran asunto –o acceso ao sacerdocio– no que a Igrexa podería dar un paso relevante, se relega sine die por abstrusos motivos
relacionados coas esencias dunha tradición –vinculada históricamente a sociedades patriarcais– que ninguén entende hoxe. Hai
tradicións que son motivo de escándalo.
Por outra parte a teoloxía e a espiritualidade feminista son nos
últimos decenios unha fonte de renovación crítica e de conexión
cunha causa histórica xusta. Esa inspiración ten que incorporarse
xa en todas as instancias.
3.7. Ser país de noso, con gozo, dando unha aperta galega ao universo
Hai que ser do país, aloumiñar a terra, bicar a identidade, creada por miles de millóns de microactos, acenos, adaptacións ao medio e xenial creatividade dos e das que nos precederon. Con elas
e coa terra que as volveu acoller, hai en Galicia un sentimento de
comuñón, relixioso, agradecido.
Pero é esta unha terra, un pobo que leva a ferida do autodesprezo,
aínda hoxe, metido nas entrañas. Empeñado en ser coma quen non
dá sido. E a Igrexa ten algo que ver con esa ferida. Cómpre asumir
e depurar. Un pobo con identidade tan marcada –e tan agachada e
desvalorizada– como o pobo galego é tamén suxeito de dereitos, xa
que, tal como recorda a EG(190): “A paz fúndase non só no respecto
dos dereitos da persoa, senón tamén nos dereitos dos pobos”.
Por simpatía co feble, por amor á diversidade, por encarnación, por agarimo e respecto á tradición que constrúe futuro, as
comunidades e grupos teñen que se abrir á idiosincrasia galega
e á lingua do país. Como senón, alguén que coñeza este recanto
Encrucillada 187, marzo-abril 2014

23
143

Daniel López Muñoz

de Europa desde dentro, podería (EG 269) “introducirse no corazón do pobo,… integrarse a fondo na sociedade, compartir a vida
con todos, escoitarmos as súas inquedanzas, colaborarmos coas
súas necesidades, alegrarnos cos que están alegres, chorar cos que
choran, e comprometérmonos na construción dun mundo novo,
cóbado a cóbado cos demais”?
3.8. Poñer o corazón no fin, na causa
Darlles aos instrumentos e medios o valor relativo que teñen. E
todos e todas, as nosas pequenas vidas, e as normas e as institucións…son simplemente medios. Os partidos e as Igrexas, as ONGs
e as familias, os plans e as estruturas, …teñen sentido polo fin, pola
causa á que serven. Son de seu relativos, mudables e discutibles.
A maneira de posibilitar o encontro e o diálogo é, como apunta
Francisco, que cada quen trate de facer o ben. En conciencia. Ese
facer o ben, ese estar do lado que empurra a historia cara a unha
maior equidade e felicidade compartida e repartida, é o que vai
producir os encontros e os intercambios liberadores. Porque as
estruturas inimigas da felicidade compartida e repartida son moitas. Hai moita terra que labrar antes de poñerse a discutir sobre a
inmorrente calidade do sacho de cada quen. Labra, que labrando
nos atoparemos.
Procede, logo, que as comunidades de fe –e as de militancias
varias– sexan trampolíns para que a xente se comprometa na vida
e coa vida, honestamente, en estruturas plurais, públicas, abertas,
sen etiquetas prefixadas. Ser lévedo. Estar aí, con naturalidade,
porque é o que se precisa.
3.9. Falar a linguaxe dos feitos
A historia recente da Igrexa galega e española, é unha clamorosa
invitación a un tempo de humildade, silencio e reparación.
Estivéronse creando no “rouquismo” conflitos artificiais, engordando o inmenso globo da guerra entre a moral nosa e a moral
deles. Pero a moral é a mesma, non pode ser secuestrada, e hai que
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construíla entre todos e todas, en diálogo honesto e intelixente,
cada quen desde as súas propias fontes de fundamentación.
É o tempo dos feitos, de recuperar o estilo que se iniciou na
transición: que falen os feitos, porque o crucial non é a ortodoxia,
senón a ortopraxe. Toda a enerxía ten que poñerse en facer o ben
necesario e apoiar a quen o fai, sexa quen sexa, levita, xentil ou
samaritano.
3.10. Poñerllo difícil a Mammón
Francisco fai unha aguda crítica do sistema socio-económico,
pero o habitual, o modelo subxacente na predicación católica é o
de xustificación e, como moito, reparación do que hai.
Estamos rodeados de dramas familiares, provocados pola maneira de xestionar unha crise financeira que causaron os bancos
e os grandes operadores do capitalismo especulativo. Dá a impresión de que a análise económica é unha materia misteriosa para os
titulares da competencia en predicación. Francisco, pola contra,
ten falado claro da “ferida dramática causada pola usura… que
ofenden a inviolable dignidade da persoa”.
Resulta escandaloso o silencio da Igrexa. Por iso cobran máis
valor posturas como a de Luís Rodríguez Patiño, o cura de Xestoso
ou as do bispo Agrelo, poñendo en evidencia aos responsables de
Interior por unha masacre inxustificada e denunciando a 13TV, a
televisión dos bispos, e desgraciado símbolo de xenofobia e terxiversación pro-gubernamental.
Daniel López Muñoz
Sociólogo
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A acción da Igrexa en Galicia
Antón Gómez González

1.- A modo de introdución1
Antes de nada, fixaremos o obxecto da reflexión. Trátase de
abordar a praxe da Igrexa galega, entendendo por tal “O accionar
total da igrexa dentro da súa comunidade ou unha acción eclesial
do pobo de Deus no mundo”2. Casiano Floristán definía con estas
palabras a acción pastoral do Pobo de Deus, non só dos pastores
ou clero. Sen entrar en moitas disquisicións, trataremos, polo tanto, de achegar a nosa visión da acción da Igrexa en Galicia. Non é
obxecto desta reflexión a organización nin as alternativas pastorais
para a Igrexa galega de hoxe. Aquí intentaremos apuntar algúns
aspectos que se presentan como evanxélicos e que, en realidade,
responden a ideoloxías, deformacións e comportamentos que dificilmente encaixan cunha hermenéutica seria do Evanxeo, da fe e
do cristianismo.
Ofrecemos só un diagnóstico. É o noso e non pretendemos
que sexa o único. Debe ser plural como a Igrexa e a sociedade. Si
que queremos que se nos escoite e se nos teña en conta. Seguro
que non somos os únicos que pensamos así. Entendemos que
a indiferenza e abandono da igrexa polos cristiáns ou o rexeitamento da mesma por grandes sectores da sociedade non se debe
só e, principalmente, ao individualismo, ao hedonismo e ao relativismo ou incredulidade, presentes nesta sociedade. Cremos,
en cambio, que a corrección dos aspectos negativos resultantes
deste diagnóstico acercarannos aos homes e mulleres de hoxe
1 Esta reflexión foi encargada polo Consello de Encrucillada a “Encontros Foro de Curas
Galegos Bispo Araúxo”. Dedicámoslle varias reunións e o resultado final é a redacción efectuada por Antonio Gómez González, que é quen asina. A última reunión celebrouse o 24/2/14,
en Salamanca, a onde nos trasladamos para que puidese participar Francisco Carballo.
2 Floristán, Casiano, Teología práctica, teoría y praxis de la acción pastoral, Sígueme, Salamanca 1993, p. 479: “El accionar total de la iglesia dentro de su comunidad o una acción
eclesial del pueblo de Dios en el mundo”.
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en pé de igualdade para descubrir e experimentar con eles a
mensaxe da Boa Nova. Insistimos en que a Nova Evanxelización,
o seu anuncio, non é obxecto deste diagnóstico. Cinguímonos,
polo tanto, a apuntar aspectos negativos e formulacións equivocadas, incluso antievanxélicos, que entorpecen e dificultan a
Evanxelización.
O Concilio Vaticano II abriu portas e fiestras aos “signos dos
tempos”3, escoitando a realidade social, o acontecer histórico e,
dun xeito primordial, descubrindo no máis fondo da conciencia
unha lei que a persoa non se dita a si mesma, senón que obedece,
no sentido de escoitar (Cfr. Gaudium et spes nº 16, en adiante GS)4.
Pero a xerarquía e certos sectores tradicionalistas volveron pechalas, pese a que a historia nos deixou fitos de evanxelización nos que
a inculturación xogou un papel fundamental. Non sempre foron
acertados, nin ten por que ser válidos para sempre.
Hoxe fálase a cotío de Nova Evanxelización. O sentido da expresión non sempre foi nin é unívoco. Formúlase o seu contido, inicialmente, no nº 4 da GS. As orixes arrancarían do que
se chamou “Francia, país de misión” (anos 40-50). Pío XII nos
anos 50 trasladou aos bispos latinoamericanos, reunidos en Río,
a necesidade dunha nova evanxelización. Quen máis utilizaron
o termo foron os dous últimos papas. Pero onde o concepto se
perfilou foi nas Conferencias dos bispos latinoamericanos. En
Medellín (1968), Puebla (1979), aparecendo como tema central,
xuntando fe e promoción humana, na de Santo Domingo (1992):
“Nova Evanxelización, Promoción humana, […]”. Na de Aparecida (2007) imponse como algo urxente e necesario. Por último,
a exhortación Evangelii gadium (en adiante EG) recolle o tema
3 Xoán XXIII, cando anunciou a súa intención de convocar un concilio, tiña a intención
de “Abrir as fiestras da Igrexa para que poidamos mirar cara a fóra e a xente poida mirar
cara a dentro”
4 Cfr. Pikaza Ibarrondo, Xabier en: Cristiasnismo, religión del hombre. Escucha/ob-audire:
“Significativamente, en el principio del mensaje de Jesús hallamos una parábola de la «semilla» (Mc 4): discípulos del Cristo son aquellos que «obedecen» la palabra, es decir, los que
la escuchan con asentimiento (hyp-akouein, ob-audire) para convertirla en principio de su
vida.”… http://www.mercaba.org/FICHAS/Religion/religion_del_hombre.htm
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baixo o epígrafe ‘A nova evanxelización para a transmisión da fe
cristiá’ (nº 14).
A Nova Evanxelización fai referencia, en consecuencia, á
evanxelización en cada intre histórico como diálogo e inculturación do Evanxeo nas distintas culturas e experiencias humanas.
O Evanxeo, a Boa Nova, ten que ser entendible e actual para as
persoas ás que vai dirixida. É necesaria porque hoxe nin os propios
cristiáns entenden nin lles resulta comprensible a linguaxe nin os
signos e ritos cos que se transmite e vive a Boa Nova de Xesús polos axentes pastorais.
Manuel Guerra Campos, médico e cristián adulto e maduro,
deixounos unhas páxinas que deberiamos ler e meditar. Un libro
precioso, cuxa lectura é recomendable, sobre todo, a quen pense
que o dito nesta reflexión lle resulta duro ou incorrecto. O libro foi
publicado no 1998, pero a realidade non cambiou. Agravouse e irá
a máis se non se toman as medidas axeitadas.
A Igrexa está enferma, afirma Manuel Guerra Campos, e eu estou
convencido, segue dicindo, de que a Igrexa padece unha grave enfermidade que compromete a súa propia identidade. Quedou adormecida na Historia. Empeñada en encerrar a fe en fórmulas que
foron válidas para outros tempos, intenta que os homes e mulleres
de hoxe comunguen con verdadeiras rodas de muíño. E os homes
e mulleres de hoxe responden ou “pasando”, coa indiferenza, ou
dicindo esa frase que nunca debese ser dita: Cristo si, Igrexa non5.

Sen afondar demasiado, constatamos que a Igrexa galega vive de
costas ao Pobo galego e non vai cos tempos actuais. A súa mensaxe
e acción non se entenden, non son comprensibles para os galegos
de hoxe. Na presente reflexión trataremos de indicar e subliñar
aspectos que consideramos importantes e básicos (os que consideramos, nin son todos nin quizais os máis graves; son algúns) de
cara a propoñer alternativas e respostas entendibles hoxe en día.
Vaiamos por partes. Fixarémonos na acción da Igrexa galega en
5 Guerra Campos, M., La confesión de un creyente no crédulo, Ed. Verbo Divino, Estella
1998, páx. 10 e ss.
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xeral, e máis en concreto na acción dos bispos, na acción do clero
e relixiosos con actividade parroquial, na dos relixiosos en colexios
e conventos, na acción dos laicos e, por último, unha breve referencia ás homilías.

2.- A acción da Igrexa galega
A acción da Igrexa en Galicia (pódese falar de Igrexa galega?)
deu pasos, pero a realidade deixa moito que desexar. Pese a que a
Constitución Pastoral sobre a Igrexa no Mundo Moderno do Concilio Vaticano II (GS) dixo que “a Igrexa… séntese íntima e realmente solidaria do xénero humano e da súa historia” (id. nº 1), en
realidade, a acción da Igrexa, a pastoral parece quedar reducida
ao culto, á celebración dos sacramentos, onde o clero adquire un
papel de superioridade e distante, reservando aos laicos un papel
practicamente pasivo. O clero foi preparado para dirixir e adoutrinar. Foi separado do mundo, da realidade viva, na que necesariamente debemos realizarnos e medrar coma persoas adultas. Pese
aos documentos do Vaticano II, que nos devolveron a posibilidade
de reler a Palabra de Deus, recollida nos Testamentos, superando
as ideoloxías propias doutras épocas, a unha gran maioría do clero
non lle foi posible adaptarse ás novas realidades. Para os laicos, á
marxe da chegada do castelán (o galego xa se encargaron de ligalo
a grupos inxustamente alcumados de extremistas), a marxinación
é moito máis significada.
A conciencia humana madurou polo crecemento e desenrolo
das ciencias e a experiencia da vida. Pero sectores da xerarquía e
do clero non souberon, ou non quixeron, desprenderse de formas
de pensar, de cosmovisións, ideoloxías, filosofías... que ancoraron
a mensaxe evanxélica en ideas de épocas e momentos históricos xa superados pola conciencia humana. Aínda hoxe hai quen
confunde a fe con formulacións ideolóxicas propias doutras épocas, que lles resultan incomprensibles, cando non inadmisibles.
O papa Francisco na Evangelii Gaudium (Ledicia do Evanxeo,
cfr. nº 40 e ss.; en adiante EG) acaba de advertirnos, citando o
Concilio Vaticano II, que a Igrexa ten que madurar, que ten que
Encrucillada 187, marzo-abril 2014
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medrar na interpretación da Palabra coa axuda das ciencias, a
esexese e a teoloxía.
Non só o mundo clerical quedou atado ao pasado, hai tamén
sectores de laicos que se negaron a evolucionar, por canto lles
pode supoñer de inseguridade ou medo.
Os escintileos do Concilio e as resonancias que foron chegando a
través de publicacións diversas, iluminaron a conciencia dalgúns,
pero para outros moitos foron motivo de inquietude espiritual: O
que faltaba, nestes tempos en que todo cambia, cando xa soamente
nos quedaba como segura a fe de sempre, resulta que tamén agora
nola queren cambiar! Expresións dese tipo oímolas con frecuencia
da boca de cristiáns de toda a vida. E case sempre por nimiedades,
como a situación do altar ou a roupa dos curas, as horas marcadas
para o xaxún eucarístico ou a comuñón na man6.

De feito os movementos conservadores e tradicionalistas lograron cerrar os horizontes abertos polo Concilio, provocando un distanciamento, cando non exclusión, dos cristiáns (clero, teólogos e
laicos,...) que consideran e precisan unha actualización necesaria e
inevitable da mensaxe evanxélica. O bispo que foi do Ferrol, Miguel
Anxo Araúxo, que viviu moi de preto os conflitos laborais dos anos
70 do século pasado, deixou dito que “Ignorar practicamente 20
séculos de Igrexa parécenos dunha inxenuidade infantil, o mesmo
que canonizar todo o que xurdira durante os 20 séculos como algo
absoluto, inmutable, parécenos dunha decrepitude alarmante”7.
A cuestión é, pois logo, tomar conciencia da realidade e aceptar
os cambios impostos polo decorrer da historia da humanidade,
decorrer que, quéirase ou non, ten que percorrer a Igrexa, que
é o Pobo de Deus. O cambio necesario veu da man dun home
profético que tivo a valentía de atender a voz de teólogos e dos
signos dos tempos e convocar un Concilio que posibilitou sentar
as bases para unha reformulación da mensaxe cristiá, que, para
o xesuíta Javier Monserrat, “deberá ser unha reformulación do
6

Guerra Campos, M. o.c. páx. 20.

7

Cfr. Cal, Rosa. Los curas contra Franco, Edicións embora, Ferrol 2012, páx. 448.
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kerigma cristián á luz do mundo moderno, será o tránsito dende
o paradigma antigo grecorromano ao novo paradigma cristián da
modernidade”8.
É fundamental escoitar os galegos e galegas de hoxe, como ven
e que lle piden á Igrexa, en suma, escrutar os signos dos tempos e
interpretalos coa luz do Evanxeo. O primordial, pois logo, é coñecer e comprender o mundo no que vivimos, as súas aspiracións e
o seu modo de ser, a súa realidade conflitiva. O que vimos facendo é todo o contrario: ofrécense receitas que se impoñen como
as únicas válidas e verdadeiras. Respostas prefabricadas en lugar
de “pór un oído no pobo para descubrir o que os fieis necesitan
escoitar” (EG 154).

3.- A acción dos bispos: xerarquía
Os bispos galegos, coma case que todos, aparecen distantes no
tempo e na palabra, tan distantes e arcaicos como as luxosas vestimentas imperiais ás que non son capaces de renunciar, inda que
impidan que a xente os sinta e vexa máis próximos. Cada vez son
menos cribles. Están lonxe da liña do Pacto das Catacumbas9, asinado por corenta bispos cando se clausurou o Concilio Vaticano
II, que, entre outras moitas cousas, dicía: “Vivir segundo o modo
ordinario da nosa poboación. [...] Conscientes das esixencias da
xustiza e caridade [...] procuraremos transformar as obras de beneficencia en obras sociais baseadas na caridade e na xustiza”.
Os bispos galegos, en xeral e sen xulgar ás persoas que desempeñan esa xerarquía, descoñecen a cultura e idioma galegos. Desoíndo o mandato conciliar, non lle dan o valor fundamental que lle
8 Monserrat, Javier, El Concilio Vaticano abrió el camino de la Iglesia hacia el futuro,
http://www.periodistadigital.com/religion/libros/2014/02/03/el-concilio-vaticano-abrio-elcamino-de-la-iglesia-hacia-el-futuro-iglesia-religion-libro-rd-herder-presentacion-cienciacontemporanea-programa-por-cumplir.shtml : “deberá ser una reformulación del kerigma
cristiano a la luz del mundo moderno, será el tránsito desde el paradigma antiguo grecoromano al nuevo paradigma cristiano de la modernidad”. Cfr. ademais: Monserrat, Javier, La
Iglesia está abocada a un nuevo concilio, en http://www.tendencias21.net/Javier-Monserratla-Iglesia-esta-abocada-a-un-nuevo-concilio_a5366.html .
9

http://fr.slideshare.net/losdemas/pacto-de-las-catacumbas-14349743
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corresponde. Viven nun mundo illado, teórico e idealizado. Resulta evidente que non cheiran a ovella ou a soldador, mariñeiro ou
labrego. Ignoran e descoñecen o mundo da muller. Non se mesturan coa xente, descoñecen os seus problemas e loitas, as inxustizas
das que son vítimas. Parece que a súa única misión é controlar o
clero, repartindo postos e controlando a transmisión da doutrina
conforme ao Catecismo, que non deixa de ser un certo reducionismo do Evanxeo.
As súas homilías e pastorais non chegan á xente, fan referencia a realidades etéreas, extramundanas, cunha linguaxe que non
alumea as situacións concretas da vida real na sociedade de hoxe
nin os conflitos de cada día. Non se ve ningún tipo de esforzo por
superar prácticas tradicionalistas, que, ás veces, incluso resultan
contrarias ao mesmo Evanxeo ou, cando menos, son discutibles ou
carentes dunha certeza absoluta. En cambio, actúan contra calquera denuncia por calquera suposta infidelidade ao establecido
doutrinal ou disciplinariamente. Loxicamente esta actitude divide,
separa os ancorados no pasado dos que intentan seguir camiños
de compromiso co idioma, coas novas hermenéuticas e teoloxías,
coa renovación. Nestes casos é onde ten un papel que levar a cabo
en defensa do pluralismo necesario e imprescindible10. Non só defender unha pluralidade de opinións e, mesmo, interpretacións,
senón promover e fomentar a investigación, o progreso e madurez,
fomentando o diálogo.
Están pendentes do que din en Roma e Madrid. Seguen a corrente para non desviarse da suposta liña oficial, aínda que no sexa
correcta ou respectuosa, porque iso pode traer problemas. Non
exercen a autonomía, parece que se senten inseguros e con medo
a que alguén os chame á orde. Loxicamente, quen os puxo á fronte
da comunidade, non foi esta. En cambio, non escoitan as necesidades dos cristiáns que lles foron encomendados, os seus problemas vitais, as inxustizas que os asoballan. Coma se a fe e a xustiza
non tivesen nada que ver. Dan a impresión de que queren que o
10 Gelabert Ballester, Martín: Si es monolítico no es eclesial, http://nihilobstat.dominicos.
org/articulos/si-es-monolitico-no-es-eclesial .
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pobo de Deus teña que vivir unha dobre vida: a da fe por un lado
e a sociopolítica e económica por outro. Están convencidos de que
é menor de idade e como tal só lle queda acatar ordes e recibir sacramentos, sen achegar máis que unha aceptación incuestionable.
Por iso calquera laico (por desgraza non moitos) ou cura que destaque polos seus coñecementos, capacidade de investigación ou
intento de reformulación doutrinal ou pastoral, que discrepe das
ordes que vén de arriba, causa problemas. Non importa que sexa
recto, boa persoa, serio. O único que importa é que se someta aos
criterios dos censores, que xeralmente pertencen a grupos conservadores e distantes do pobo.
Os bispos son e móvense coma príncipes, coma autoridades
supostamente apolíticas. Gobernan, mellor, pensan que gobernan, sen recoñecer que xa case que non ten sobre quen gobernar.
Hai cristiáns comprometidos, marxinados, ou mesmo excluídos,
que ten que ir por libre ou ir contra o que dita a súa conciencia.
Outro grupo, cada vez menor, que por mal entender o sentido da
obediencia e por carencia dunha formación axeitada, que chega
incluso a atormentalos, mantén unha relixiosidade sinxela ou
popular, pero amorfa, sen vida. A outros nin lles vai nin lles preocupa. Outros apartáronse. A moitos só lles molesta que cobren
dos fondos públicos (!). Ah!, a propósito, a situación económica
da Igrexa nin é transparente nin axuda á acción evanxelizadora.
É unha das barreiras que cómpre aplanar se queremos evitar un
grave prexuízo que cerra as portas a calquera inicio de evanxelización. En que nos diferenciamos dos comportamentos de sectores da sociedade que solapan os seus privilexios económicos
e políticos en que sempre foi así, sempre haberá ricos e pobres,
sempre haberá xentes con poder e xentes que non serven para
estudar? A economía da Igrexa ten que ser clarificada; a visión
capitalista, por fin, xa non é válida, carece dun valor fundamental, como é a solidariedade. Dificilmente encaixa co Evanxeo
(cfr. EG 53-54).
Preocúpalles moito o aspecto celebrativo e, sobre todo, o disciplinario e doutrinal, en prexuízo da acción fraternal e transformaEncrucillada 187, marzo-abril 2014
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dora do mundo que nos rodea. Así, na celebración da Eucaristía
importa máis a forma de comungar ca a celebración mesma. Hoxe
en día, por unha elemental hixiene sanitaria, debería estar prohibido deixar a forma na lingua do comungante. Pois nin isto son
capaces de modificar, cunha previa información explicativa. Ben
explicado e argumentado, o pobo entenderíao á primeira. É un
exemplo dunha lista interminable. Non obstante, non lles preocupa que a Eucaristía, en canto celebración da fe en Xesús, sexa un
xerme de transformación da sociedade, unha sementeira e anticipo
do Reino de Deus, no que a inxustiza, a inxustiza real, a de tódolos
días, non ten cabida.
O poder que exercen dentro da Igrexa, prolóngase tamén no
eido social e político. Os bispos considéranse con poder para esixir
privilexios, entre outros, nos eidos da educación e control moral,
no eido lexislativo civil. Esquecen, sen embargo, a acción de denuncia de situacións de inxustiza manifesta, denuncia á que si lle
dan moita importancia os textos evanxélicos. Para que se entenda
dunha vez, a súa ideoloxía política non é de esquerdas coma a do
papa Francisco.
En relación con este aspecto, urxe lembrar e regular a presenza do poder político, en canto tal poder institucional, na Catedral
de Santiago ou en calquera outra asemblea, igrexa ou procesión.
Estamos ante unha reliquia anquilosante da que urxe desfacerse
e que responde a un catolicismo fundamentalista e conservador.
Un catolicismo, o nacional-catolicismo, antievanxélico, manipulador de conciencias, ao servizo dos poderosos, que escraviza en
lugar de liberar, e que non fará doada, se é que non impide, unha
nova evanxelización. Non é entendible, non ten sentido, responde a ideoloxías superadas e resulta contraproducente. Non importa que sexan políticos que se confesan agnósticos ou, incluso,
ateos. Non importa que as súas políticas sexan inxustas e contrarias ao mesmo Evanxeo ou, incluso, inhumanas. Que é o que se
pretende con estas exhibicións? Que significa isto? Por que non
se invita os que non ten que comer, os despedidos do seu posto de traballo, os que sofren as inxustizas dos poderes dominan34
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tes e responsables das desigualdades e inxustizas sociais, para
que presenten ante a comunidade de crentes os seus problemas? Algunha vez algún bispo baixou ao lado dos traballadores e
traballadoras?
Tampouco hai indicios de reconciliarse e compartir actos de
aconchego, de reflexión e oración cos cristiáns separados ou doutras relixións. Chama a atención o descoñecemento, as reservas
fronte a eles. Somos un país plural. Bótase en falta actos cívicos
nos que, en pé de igualdade, todos os crentes e cidadáns poidan
despedir a colectivos coma as vítimas do accidente de Angrois.
Estas son unhas cantas das moitas pinceladas ou síntomas da
inadecuación e ausencia de inculturación dos bispos de Galicia.
Cando o pobo cristián terá algo que dicir na elección dos bispos?
Nin sequera son preguntados. Todo se cociña nunha comisión en
Roma, mal informada ou manipulada polos distintos grupos de
presión. Nas pseudodemocracias políticas é unha aberración, pero
na Igrexa, que por definición é unha fraternidade, é unha contradición inadmisible.
En España eses grupos de presión son os que controlan as cadeas de Radio Popular e TV13, que ben podían simbolizar o estado
de cousas que vimos de subliñar. Un bispo galego destinado en
Tánxer, Mons. Santiago Agrelo Martínez, vén de facer unha denuncia que se debía atender por quen corresponda:
Temos un problema: con razón ou sen ela, 13 TV é unha televisión
considerada da Igrexa española. E é inaceptable que nesa televisión o tema da inmigración sexa tratado sen que alguén autorizado
deixe meridianamente claro a todo o mundo cal é a posición da
Igrexa nesa materia. A liña da canle é antievanxélica, por non cualificala simplemente de deshumanizada, e a CEE non pode permitirse que alguén pense que ese é o seu xeito de ver os emigrantes e
de facer fronte aos seus problemas11.
11 http://www.periodistadigital.com/religion/espana/2014/02/18/santiago-agrelo-la-lineade-13tv-es-antievangelica-por-no-calificarla-simplemente-de-deshumanizada-religion-iglesia-conferencia-episcopal-tarajal-ceuta.shtml
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4.- A acción do clero e relixiosos
Os sacerdotes, salvo contadas e arriscadas excepcións, son meros executores das directrices dos bispos. O clero é vítima dunha
separación social e control doutrinal. Separación do resto dos homes e mulleres. Mutilados afectivamente. Queren que sexan diferentes. Adoutrinados á marxe do saber e experiencia da vida real.
Salvo excepcións, que a situación impón, apúntase ao seguimento
da liña trazada polos bispos se non queren verse sinalados e chamados á orde. Se queren ser tidos en conta ou facer carreira, non
lles queda máis remedio que apuntárense ao seguimento da liña
oficial. En caso contrario, quédalles a soidade e illamento no que
se ven inmersos.
A dedicación exclusiva á acción pastoral pode ser un arma de
dobre fío. Ten un tempo para dedicar á acción pastoral, que non ten
o resto da xente. Pero tamén ten unha privación de experiencias humanas, de relacións de traballo, de inmersión nas vivencias e problemas do común dos homes e mulleres cos que se relaciona dende
un mundo que lles resulta estraño a eses homes e mulleres aos que
pretende servir. Un traballo civil proporciona unha autonomía e
unha proximidade que permitiría unha acción pastoral distinta.
Estas circunstancias marcan negativamente o seu ministerio e o
enfoque do mesmo. O clero galego vive illado en todos os sentidos.
Illado e separado do mundo a onde o mandan, porque non é coma
a xente que o rodea. Illado das experiencias humanas, sociais e
políticas. Illado e abandonado de quen ten a obriga de apoialos
en todos os aspectos da súa vida, comezando pola selección. Non
poden ter acceso ao ministerio os que non acepten unha disciplina
actualmente, cando menos, moi cuestionada. A formación parte
dunha filosofía superada e dunha ciencia mutilada, dunha teoloxía
lastrada por unha concepción tradicionalista, cando non fundamentalista ou sectaria, e carente da máis elemental hermenéutica,
imprescindible, necesaria, básica e elemental. Illado porque foron
preparados para dirixir e ensinar e non para servir, escoitar e compartir. Illado por outros compañeiros de ministerio que tratan de
36
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significarse pola sotana ou calquera outro distintivo, que, máis que
aproximar, xera rexeitamento cando non desprezo. Illado, en fin,
pola súa propia idade e soidade. A media de idade do clero galego
supera, con creces, a idade de xubilación. Se ben é certo que o
sacerdote, de feito, non se xubila.
Que Evanxeo poden anunciar ancorados nun mundo alleo á realidade actual, fóra da historia? E, se se enxertan no mundo galego
e actual, como compatibilizar a súa acción coas directivas extramundanas que lles veñen impostas dende a diocese, axudada polos
controladores, espías e censores da doutrina oficialista ou pseudooficial? A pesar de todo isto, hai auténticos profetas que procuran abrir camiños, que tratan de evanxelizar dende un paradigma
actual. Non hai que dicir que o clericalismo oficial non lles fai
doada a súa traxectoria.
O clero é vítima, como queda dito da Igrexa en Galicia, dun
sacramentalismo ritualista, case máxico, orfo da Palabra de vida,
que, moitas veces, tan pouco ten que ver co anuncio do Reino. A
acción pastoral da maioría do clero queda reducida, por deformación ou por imposibilidade física de multiplicarse en tantas parroquias, á administración, non sei se celebración, de sacramentos,
funerais e confección de expedientes. Hai moito medo a revisar a
comprensión do paradigma e a súa vivencia (cfr. EG nº 43).
O Concilio Pastoral de Galicia, igual que o Vaticano II, caeu no
pozo do esquecemento. Quizais fose por chamar ao compromiso
coa loita fronte a inxustiza ou pola necesidade de superar o Vaticano I, que pechou as portas á modernidade. Xa non hai (por citar só
uns fitos) movementos coma Coloquios de parroquias, o dos curas
de Ferrol dos anos setenta, curas obreiros, persecución e censura
política das homilías que denunciaban a inxustiza social e política, a exaltación do capital en prexuízo dos homes e mulleres, dos
desfavorecidos, dos inxustamente tratados, da nova escravitude.
O anuncio do Reino fíxose light. Non se pode incomodar o poder,
salvo en certos aspectos que poden dar ou quitar votos. Se alguén
se atreve a saltar estas normas non escritas, sabe que non o vai ter
fácil. Váiselle complicar a existencia.
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O clero regular (relixiosos) que está en parroquias, é equiparable ao clero secular. Participan de todo canto queda dito. Algúns
proceden de fóra de Galicia, coma os bispos. Non lle dan importancia ao idioma, á idiosincrasia do pobo galego.

5.- A acción dos relixiosos e relixiosas: colexios e conventos
No posconcilio abríronse as portas ao diálogo co mundo secular. Abrollaron xermolos de apertura, de vivencias e experiencias
de inculturación e encarnación na sociedade galega. Quedan restos. As dificultades e atrancos foron aumentando coa ocultación
e enterramento do Vaticano II. De feito non houbo unha apertura suficiente como para facer a vida relixiosa máis atractiva ca as
ONGs ou movementos con forza e actualidade. A realidade é que,
coma no resto de España e do mundo, apareceron con forza os
movementos involucionistas e espiritualistas, e aqueles xermolos
non medraron o que se agardaba. E, se hai ou houbo grupos que
intentaron abrir e experimentar camiños cara ao futuro, os atrancos, prohibicións e exclusións dificultaron os camiños iniciados
até facelos desaparecer. Para substituír esas iniciativas abertas ao
futuro buscáronse formas de vida relixiosa ancoradas no pasado e
distantes das necesidades reais da realidade galega.
O mundo dos colexios de relixiosos merece unha análise moi
seria. En que se distinguen de calquera outro centro de ensino
privado confesional ou aconfesional? Se descontamos o ensino
da doutrina católica (que non se debería confundir coa evanxelización), de corte máis ou menos aberto, dependendo de moi variadas circunstancias de método, apertura do profesor, etc., que
forza ten a súa evanxelización no dobre aspecto de fe e xustiza?
En que se diferencian os seus ex alumnos dos formados noutros
centros? A súa vivencia da fe é máis ilustrada, máis viva, menos
máxica ou ritualista?
As formas de vestir, as propiedades, os modos de vida, son
evanxelizadores, son signos da Boa Nova nos tempos e circunstancias que nos toca vivir?
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6.- A acción dos laicos
É un feito máis ca evidente que os laicos e, dun xeito significativo,
as mulleres, de momento, contan pouco na actividade da Igrexa. Entre outras razóns porque, entendendo a actividade da Igrexa como
acción dos pastores (clero), aos laicos quedoulles vedado ese terreo.
En Galicia hoxe podemos distinguir dúas grandes tendencias
entre os laicos galegos. Nunha liña oficial cómpre destacar o papel
das mulleres no coidado dos templos, na catequese, mellor, doutrina parroquial, e na acción caritativa ou esmola. Os fundamentos
desta actividade vén moi marcados polo pensamento tradicionalista ao que nos temos referido.
Outro grupo de laicos, á marxe da xerarquía por falta de entendemento, desenvolve unha estimable actividade, quizais pouco
coordinada, con escasas, aínda que significativas, excepcións. Unhas veces, co apoio de sacerdotes e relixiosos/as dispostos a abrir
camiños e que aceptan a súa colaboración; outras, participando en
grupos ou comunidades máis ou menos independentes, automarxinadas por necesidade ou excluídas. A situación de falta de apoio
ou incompatibilidade coa liña oficial dificulta o diálogo, entendemento e madurez do pobo cristián.
O que parece non admitir dúbidas é que a acción dos laicos carece de dirección, dunha hermenéutica bíblica á altura dos tempos,
de ideas teolóxicas cribles e dunha experiencia da inxustiza como
punto de partida para vivir, experimentar e anunciar a Boa Nova.Van
aparecendo teólogos laicos, escolas de teoloxía, de espiritualidade,
asociacións de mulleres crentes. Hai laicos que buscan e atopan ou
impulsan grupos de reflexión e formación. A verdade é que o seu
camiñar vai un pouco ou un moito á marxe da igrexa oficial. Bótase
en falta a convivencia no pluralismo, a actitude de procura, a convivencia e o respecto de pareceres e interpretacións hermenéuticas.
A catequese infantil e xuvenil é demasiado teórica, doutrinal,
pouco vivencial e inasimilable. Non arrinca dunha experiencia de
vida nin fomenta o vivir conforme ao seguimento de Xesús. A verEncrucillada 187, marzo-abril 2014
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dade é que os catecismos infantís (en castelán!?) non son asimilables para os nenos instruídos nunha cultura que fai inintelixible
unha linguaxe e unhas experiencias ancoradas no pasado, nunhas
ideoloxías superadas, por veces inexplicables. Guerra Campos é
moi gráfico ao se referir a este tema. Para el é imprescindible,
como punto de partida, unha auténtica interpretación da Biblia.
Logo recoñece e aconsella aos membros dos secretariados de catequese o seguinte:
Sei que levan moitos anos traballando para axudar aos catequistas,
pero penso que están atados. Que tomen o libro no que de forma
vinculante fundamentan os seus traballos, o Catecismo da Igrexa
Católica; que lle dean un respectuoso bico e o encerren no sagrario dunha capela abandonada; despois que tiren a chave. A continuación, sen tempo para se arrepentiren, que fagan exercicios
espirituais...; trataríase de que, liberados de ataduras, co sentido
común, coa súa indubidable competencia e coa segura axuda do
Espírito Santo, traten de formular a Boa Nova con palabras e conceptos adecuados á cultura na que vivimos12.

A formación dos cristiáns adultos podemos afirmar que non existe. Hai determinados colectivos pertencentes a asociacións, ou organizacións, a maioría delas de corte tradicionalista, que encaixarían no diagnóstico que fai Manuel Guerra Campos cando di que:
Europa nunca foi cristiá, nin tampouco a católica España; Europa
e España foron, iso si, moi relixiosas. A relixiosidade e a fe son
compatibles, pero frecuentemente contrapóñense. E iso ocorre
porque a relixiosidade admite seguridades e fanatismos, desviacións e perversións, que a fe non pode tolerar [... ]13.

Ou sexa, que precisamos un lavado de cerebro para poder chamarlles ás cousas polo seu nome. Os grupos de vangarda precisan
e buscan orientacións abertas neste sentido, interpretacións que
requiren perspectivas que superen a relixiosidade e posibiliten a
experiencia da fe na cultura actual. Se non se inicia este camiño, a
evanxelización non atopará eco na sociedade actual.
12 Guerra Campos, M. o.c. páx. 25.
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Accedendo ás Webs das dioceses galegas, constatamos que existe unha detallada organización e planificación das máis variadas
actividades pastorais. Todo moi organizado e xerarquizado, con
responsables de áreas e tarefas. Pero a oferta non se corresponde
coa demanda e necesidades. Débese ao abandono, á comodidade
ou á indiferenza? Os interrogantes poderían multiplicarse. A xerarquía parece estar convencida de que a súa acción é a correcta.
Pero non, pensan que é culpa da secularización, do laicismo dun
goberno ou do desprezo da fe. De novo, con palabras de Guerra
Campos, trataríase, máis ben, dunha “dolorosa catequese que acaba nunha desbandada para a maioría, coa adolescencia, e nunha
rutina relixiosa para os que perseveran”14. A obsesión pola condena
do pensamento diferente, pola uniformidade autoritaria e enfermiza, polo rigorismo dos ritos, non sempre é o mellor camiño.

7.- As homilías
Sendo realistas, a gran maioría dos cristiáns non ten acceso a
outra formación ca a que poden recibir nas celebracións dos sacramentos e funerais e, principalmente, na Eucaristía. Xa sabemos
que o papel da homilía non é ese, ou non é principalmente ese,
pero a realidade esixe unha resposta pastoral efectiva.
Cal foi a preparación dos sacerdotes nos seminarios respecto
da homilía? Despois do Concilio produciuse abundante literatura ao respecto. Hoxe temos material ben feito e accesible, como
para limitarnos a un simple parafraseo reiterativo e monótono,
dos textos proclamados, que non chama a atención de ninguén e
interesa a poucos. É evidente que non se pode seguir utilizando
unha linguaxe sen significado actual, conceptos propios doutras
épocas, teorías que o avance científico e filosófico ten desautorizado e superado. Un auditorio con formación actual require unha
formulación da mensaxe tamén actual. Pero, ademais, hai que pórse na súa situación vital. É curioso que hai pais novos que inda
no se casaron, pero piden o bautismo para os seus fillos. Por que
o piden? Sen acosalos, póndose na súa situación, abríndose á súa
14

Id. o.c. páx. 17.
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experiencia e dende ela, é o momento de anunciarlles a Boa Nova,
compartindo a súa actitude, a súa procura inicial.
Por que os autores das homilías ten que ser necesariamente os
clérigos e non calquera laico ou laica? Chega aos fieis a mensaxe
da homilía? Enténdena? Atrae a súa atención? Que din os fieis ao
respecto? Todos temos casuística suficiente para facérmonos unha
idea do que non debe ser unha homilía. Todos temos experiencias
de homilías que se fan escoitar porque o autor é capaz de recoller
experiencias dos presentes e lelas dende a mensaxe evanxélica. O
papa Francisco, nos números 135 e seguintes da exhortación A
Ledicia do Evanxeo, apunta respostas.
A propia experiencia da inxustiza, a empatía co que sofre, o
descubrimento das causas das inxustizas ou o acontecemento feliz que se celebra, posibilitan unha interpretación da Boa Nova
dende unha perspectiva de fraternidade, que permite, a súa vez,
unha nova visión da acción pastoral, principiando polo culto, a
celebración dos sacramentos, a vivencia da fe e o esforzo co resto dos cidadáns galegos e galegas, de calquera relixión, confesión
ou ideoloxía, sen tratalos como alleos, na construción dun mundo
mellor como realización do Reino.

8.- Conclusión
A Igrexa galega está enferma15. Vive fóra deste mundo, quedou
anquilosada, fóra da historia. É unha rémora para o progreso da
humanidade e, o que é moito máis grave, infiel á súa misión de
transmitir a Boa Nova sen disfraces, reliquias dun pasado superado polo crecemento cultural da humanidade.
A Igrexa galega participa das doenzas do Pobo Galego, en canto á súa identidade e problemática social. Á marxe de doenzas e
achaques máis ou menos importantes, que requiren atención e solucións inmediatas, fixemos fincapé nos aspectos relativos á Nova
Evanxelización nunha dobre perspectiva: nova, porque o Evanxeo
15 Cfr. Guerra Campos, M. o.c. páx. 9 (final) e ss.
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é e será sempre unha novidade; nova, porque é necesaria unha
reevanxelización que libere a opción cristián da dependencia de
ideoloxías caducadas, de espíritos, poderes estraños, horóscopos,
bruxas, maxias, e de toda unha serie de adherencias incompatibles
coa fe liberadora.
Fe e cultura avanzan e maduran en profunda relación para que
a humanidade progrese no camiño da liberación e salvación. Unha
fe inculta non humaniza. Unha fe sen lévedo evanxélico non medra, non transforma a fariña en pan para a vida. Un evanxeo deshumanizante, escraviza, non libera, non salva. Que Evanxeo estamos
anunciando? Con que autoridade moral (auctoritas) se presenta a
Igrexa galega na sociedade? Igrexa, que Evanxeo anuncias e vives?
Posto que a misión da Igrexa non é outra cousa ca o anuncio da
chegada do Reino de Deus, o colectivo dos cristiáns deberiamos
estar liderando toda acción liberadora social, política e económica,
como fixo Xesús. O Vaticano II, como queda dito, puxo as bases
na Gaudium et spes. As Conferencias dos bispos latinoamericanos
deron pasos importantes empuxados polos teólogos da liberación e
o papa Francisco, coa súa actitude de misericordia e empatía, está
sendo escoitado e ten eco nos medios de comunicación.
A Igrexa, conclúe Francisco Carballo, é un instrumento sacramental. Pode ser fiel ou impía. Segundo o caso, tratar de que se corrixa,
sen medo e con coraxe. Tal igrexa debe ser unha comunidade de
crentes. Ten que refacerse constantemente, porque é ollada polo
mal para destruíla. A Igrexa actual debe abandonar a estrutura política xerárquica de mando por outra fraternal e de amor. Calquera
comunidade, instituto, diocese, etc. ten de ser unha fraternidade
con dirixentes servidores; non hai poder, hai só servizo. Todo cristián debe ser responsable, pero tamén libre para moverse institucionalmente sen códigos de penalizacións (Salamanca, 10-II-14).

Redactou:
Antonio Gómez González
Encontros Foro de Curas Galegos Bispo Araujo
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Estudo

Unha achega biopoética
Alfonso Blanco Torrado
Esta colaboración acae á sección de testemuñas. Non é doado teorizar sobre un amigo que fai andadura con un. Só intento
compartir unhas confesións que tiven o privilexio de ir enxergando
na miña traxectoria vital con Xosé María Díaz Castro. Primeiro
coñecín a obra, o seu único libro édito Nimbos (1961) que me
emocionou, e recoñecín nel un dos mellores poemarios do s. XX.
Despois tiven a fortuna de camiñar ó pé do seu autor. Achegueime
a el de puntiñas, abraiado pola inmensidade da súa ópera prima,
elucubrando que tiña que ser unha personalidade inaccesible, polos altos cumes ós que ergueu a súa lírica.
A miña sorpresa foi descubrir á persoa máis sinxela, capaz de valorar cada criatura arrincándolle a todas o seu sentido intransferible
coma algo arrequecedor na nosa camiñada. O poeta sentíase chamado a transmitir os segredos e tesouros de cada ser coa calor de quen
os sente da propia familia, elementos dunha irmandade universal,
atrevéndose con esta confianza a sacar as cores dunha herbiña:
Herba pequerrechiña
que con medo sorrís
ó sol que vai nacendo
e morrendo sen ti,
¿por que de ser pequena
te me avergonzas ti?
¡O Universo sería
máis pequeno sen ti! (p. 29)1.

Que fai lembrar un dos seus autores preferidos na mocidade,
Tagore, que escribiu: “¡Qué pequena es, palliña de herba! Si, pero
teño toda a terra ós meus pes”.
Aparte da mensaxe lírica, aprendín que Nimbos estaba moi estruturado a prol da emoción poética. Intitulou este romance-en1
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decha coma Esmeralda, o que xa anticipa a singularidade da súa
inspiración, reforzada por ser a primeira composición do epígrafe
“Lus”, que rescatou de Follas ó Aire, un dos cadernos dos anos
30, adscrita á sección Aurora. Mesmo o recurso da repetición de
“pequeno/a”, é unha aposta polo máis miúdo que é o que agranda
o universo, sen efectismos nin recursos retóricos.
A maioría dos poemas de Nimbos xa ían con el había décadas,
sen eclipsar a enerxía resplandecente da súa cosmovisión, pola
contra cada xeira máis intensa. Díaz Castro non deixou nada á
improvisación, só a posibilidade de lecturas diferentes... A súa produción é froito dunha alongada depuración, ata chegar á plenitude
que é o libro publicado; así Trasfiguración xa aparece nun cadernoborrador artellado nos 40, nos anos de ensinante en Vilagarcía e
volve a inxerilo en Sombras Radiantes, a obra en castelán que rematou en Madrid.
O seu xeito de orientarse na vida nacía do mesmo manancial:
“a beleza feriume para sempre”, o derradeiro verso de Nimbos, é
o epitafio que recoñece o seu panteón porque mora para sempre
na lingua que viviu. Estaba a acreditarnos que a verdadeira poesía
nace da autenticidade da persoa que loita por incardinarse na Beleza, mesmo afondando nas teorías estéticas de filósofos e teólogos
coma Platón, San Agostiño, Rilke...
Podía pór moitos exemplos de como o poeta aínda impresionaba
máis coa obra, pola súa humildade. Escollo un do que fun testemuña, cando Díaz Castro e Manuel María se contemplaron por
primeira vez, nun recital na Asociación Xermolos, na volta a Galiza
(1984), que este rexistrou no seu Andando a terra:
foi unha ledicia. Unha verdadeira lección de autenticidade. O
pudor do poeta, a inseguridade e mesmo o nerviosismo, déronlle unha dimensión humana á leitura dos seus versos, que nos
emocionou. Despois do recital falamos co poeta e con outros
amigos... Daba xenio ollalo fumando os seus celtas sen filtro e
bebendo as súas cuncas de Ribeiro. Como debe ser. A súa actitude vital lembrounos a Cabanillas. Estábamos a falar cun home e
non con un literato.
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1.- O seu humanismo
O humus que daba alento a Díaz Castro era o do humanismo
da súa formación no Seminario de Mondoñedo (1929-40), o da
cultura clásica, que concibía a persoa enraizada na terra. Unha
das chaves para interpretar as respostas ós interrogantes da persoa,
mesmo a súa apertura ó Outro, sempre coma un misterio para o
poeta, considerando a Deus coma o máis humano de todos e todas,
o mundo co sentido de “humanidade”, e ó home peregrino, sedento de luz e felicidade, como mostra no seu Alfa e Omega. O poeta
non nos deixa esvarar pola tona da súa arte, comprométenos dende
dentro dela, empurrándonos ata onde non sospeitamos...
Asemade é o xorne que o converte nun autor universal porque
infire nas inquedanzas fundamentais da persoa. O teólogo Xosé A.
Miguélez ten asinado: “O lector non atopará en Nimbos un couto
pechado de relixiosidade accesible só ós crentes senón un camiño
aberto ó drama glorioso de ser home, e terá a sorte de verse acompañado neste camiño común por un crente, Díaz Castro, que lle
fará o galano de suxerirlle a luz que se percibe na vida vista desde
o regalo da fe”2.
A poesía diazcastriana arrinca do fondo de cada criatura orientándoa decididamente á transcendencia, porque Deus mesmo fíxose criatura coma un de nós, creando unha complicidade existencial
que produce a sede de inmortalidade que actualiza no seu humanismo cristián, dende unha perspectiva individual e colectiva como
cando incide na importancia da fe na historia de Galiza, e postula
a liberdade coma o seu leito: “¡Celtas! Tiñades os ollos axeitados á
medida da verdá, / e a Lus sentouse en vós como o Outono se senta
na mazá”, sen imposicións nin extorsións, referido á chegada do
cristianismo á Gallaecia romana (O berro das pedras, p 59).
Esta empatía do cristianismo coa cultura celta, precristiá, non
chega á radicalidade de Vicente Risco cando escribiu: “Os celtas
son o pobo de Cristo”, pero cunha forza expresiva total. Na liña dos
2 Xosé Antón Miguélez, “Deus nos poemas de Nimbos de X.M. Díaz Castro”, Homenaxe
a X.M. Díaz Castro, Ed. Xermolos, Vigo 1987, p.78.
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teóricos galeguistas de comezos do s.XX, Otero Pedrayo, Cuevillas,
Xaquín Lorenzo…, concibe o cristianismo como a plenitude natural dunha época pagá, que sitúa nunha certa intemporalidade, que
o poeta evoca coma “a Noite lastrada de ídolos”, cun concepto da
relixión como integradora do espírito dos pobos. Nun sentido historicista, os de Nós e os seus testamenteiros subscriben un cristianismo coma xorne da identidade galega na medida na que asumiu
o substrato celta, as “sobrevivencias” de crenzas anteriores, como
indicaron estudosos da historia das relixións como Frazer.
Díaz Castro é un autor clásico e moderno porque permite varias
lecturas á par, en moitos soportes, xéneros musicais, no mundo da
imaxe e das artes plásticas. De feito, o Ano de Díaz Castro creou
versións rap, folk, acústica de cantautor, interpretacións pictóricas, documentais, videopoemas, proxectos interactivos coas novas
tecnoloxías..., nunha fervenza de todos os sentidos.

2.- A luz contra as tebras
Cómpre subliñar outro retallo do seu corpo poético, a loita da
luz contra as tebras, na liña de San Xoán, que abrolla no pórtico
de ambos os dous, Nimbos e o Evanxeo: “a luz aluma na tebra, e a
tebra non a deu apagado”. Díaz Castro non é amigo de inserir citas
textuais para non prexudicar o ritmo, pero zumega a cotío coñecementos bíblicos.
Coa palabra penetra no invisible, na teima de desentrañar a esencia de cada criatura e arrincarlle a luz propia, ata chegar á cima, porque “do anxo hastra o grilo brinca o gozo de Deus”. O sentido xerminal da Palabra creadora de Deus acae tanto a El como ás persoas, e
porén Díaz Castro séntese convidado a recrear o mundo coa poesía,
no sentido que dá á linguaxe como manancial da vida... E non hai
creba entre a palabra e o que transmite, fondo e forma, beleza estética e a Beleza, con maiúsculas, coa que goza e na que se instalou.
O espazo que teño non me permite achegar poemas, pero Coma
brasas é obrigado, xa que o autor situouno no principio de Nimbos
como o núcleo da súa arte e a definición da súa vontade de estilo:
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Poeta ou non, eu cantarei as cousas
que na soleira de min mesmo agardan.
Alumarei con fachas de palabras,
ancho herdo meu, o mundo que me deron.
Eí están, coma brasas contra a noite,
as vellas cousas, cheas de destinos.
Ollos que piden, de famentos nenos.
Ollos que esperan, dunha adoescente.
¡Galiza en min, meu Deus, pan que me deron,
leite e centeo e soño e lus de aurora!
Longa rúa da mar, fogar da terra,
e esta crus que nos mide de alto a baixo.
Con este alento, eu lles darei ás cousas
drama cheo que lles nega a vida:
dareilles rostros, pra que se conozan,
palabras lles darei pra que se entendan... (p. 13).

Neste poema alíñase no ámbito da luz, recreando o mundo coa
palabra que fai diferentes as cousas, dándolles “rostro” a cada unha
e a capacidade de orientarse na vida dende a entidade e liberdade
propias, soberanas, nunha harmonía xeradora de irmandade. Está
a iniciarnos nos presupostos da súa antropoloxía contextualizada
no cristianismo, na que a persoa fica na palabra e no rostro, coma
imaxe de Deus. Todo un eco da Xénese que chama á vida ás criaturas, poñéndolles nome a cadaquén. O poeta remarca o don da
linguaxe orixinal co sentido bíblico da Palabra transmisora de luz e
de vida (Xn. 1, 1-18)…

3.- A apertura ao misterio
Coma en todas as dimensións da súa persoa, tamén na sensibilidade relixiosa, hai unha ascensión tensa dende unha confesionalidade devocional dos anos de infancia e seminario ata o cume
místico de Nimbos. Actúa como o observador dos canteiros das
Terras de Parga, a súa bisbarra, que van labrando e devastando as
pedras ata arrincarlles a imaxe que descubriron nelas, liberándoas
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do superfluo e accesorio, acadando esa talla fermosa, única, coa
que soñou o artista. Coma o canteiro aproveita o tacto, as vetas de
cores, a resistencia das pedras para rematar con máis beleza a súa
obra, Díaz Castro tamén vai perfilando a súa vocación cristiá integrando aqueles elementos liberadores que lle permiten afondar no
misterio de Deus e desbotando os que o escurecen.
Esta busca do máis nobre en todos os eidos da súa actividade
foi a vontade de estilo na literatura e tamén os anceios por ser
un cidadán coherente na vida. Unha das teimas da súa creación
é o Tempo ó que dedica varias mostras expresivas, coma Terra do
tempo. Acode sempre á grafía con maiúsculas para absolutizar as
realidades que lle interesan: a Noite, o Tempo, a Terra, a Morte, o
Outono, a Luz...
O poeta ten unha concepción lineal, propia do sentido cristián
da historia fronte ó eterno retorno dos clásicos. Celebra a oportunidade que lle dan de vivir e poder crear máis vida, mesmo transformando o mundo. Non concibe a súa existencia coma un azar
ou unha casualidade, é un convite ó que está respondendo... Se a
herba pequerrechiña colabora coa súa febleza á inmensidade do
universo, o poeta cos recursos que sente, tamén recoñece a súa
responsabilidade solidaria na hora que lle toca vivir.
Con estes antecedentes, o seu propósito de alterar a historia,
endexamais é cobiza de poder, pola contra é a escada escura nun
sentido místico, que está a atravesar nesa loita entre a luz e as sombras, onde o estoupido da luz resplandece para sempre, porque o
amencer aniña nese acantilado que acubilla a luz:
¡Pro eu non fun excluído da convida!
Hora e lugar me deron, nau e portos,
e a gloria de levar esta inmortal ferida,
e a de alterar a historia dos vivos e dos mortos.
Terra do tempo, miña escada escura,
rocha de sombra onde o mencer aniña.
Ademetido fun na espranza pura,
e a morte que me mata non é miña (p 45).
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Si para Díaz Castro o tempo é “esa cousa misteriosa que nos
traspasa, nos leva e confúndese con nós, nós somos tempo. Estamos fatalmente mergullados nel” (La Voz de Galicia, 25-I-1988).
A patria vai con el como a transcendencia do herdo, o espazo
que lle deron: “¡Galiza en min, meu Deus”. Actualiza na súa traxectoria todo o legado dos seus devanceiros. Xa non cumpre con
ritos que van perdendo a súa funcionalidade ou mesmo mediación
do sagrado, pero transmite na súa poesía a súa vixencia como algo
simbólico naquel momento e sempre.
Agasallando a xenerosidade e o afán da súa xente labrega, festexa o rastro de Deus na Natureza coa pudia, a flor que viste o seu
berce, que non se multiplica noutras bisbarras:
todo o val, ¡cáliz fervendo!
Naquela mañá feita para os ollos
de Deus, pra sempre froleceu a pudia,
cantaron as labercas para sempre.
E eu perdinme antre os trigos ben perdido,
coas espigas por riba da cabeza,
no carreiro longuísmo dos adeuses... (p.81).

O poeta na súa percepción relixiosa dá por sentado que tempo e
espazo son un galano, obra do Creador, pero cada persoa ten que
administralos e enchelos coa súa iniciativa, ficando na esperanza
e sen engurrarse ante a morte. Terra do tempo é un canto á liberdade... A pesar da pegada de fatalismo que algúns interpretan en
Penélope, aquí hai unha aposta pola capacidade da persoa de poder
cambiar a historia, polo sendeiro da xustiza, da igualdade, do recoñecemento dos sinais de identidade de Galiza, labrados polo pobo.
No conxunto da súa teoloxía da historia, o poeta acada unha
síntese entre liberdade e destino, mesmo unha referencia á posibilidade de elixir este, pois entregan a cadaquén “nao e portos”, para
sucar uns mares que poden converterse nunha treboada ou nunha
calma acolledora. Ou quizais unha luz peneirada polas nubes, un
lusquefusque... Porque non todo é neutral: “hora e lugar me deron”, nisto Díaz Castro, recoñece a importancia da xeografía, pai50
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saxe, historia, xenética, as ferramentas e recursos que un ten para
construír a súa personalidade. Os pobos e as persoas herdamos camadas de xeracións anteriores, que condicionan o noso proxecto.

4.- Promove literariamente o arquivo significativo do pobo
E coa intención de reforzar o seu aprecio polo universo rural,
advertir como no Terra do Tempo conserva as formas lingüísticas
do seu terrón, coma “ademetido”, sempre valorando as conquistas
da súa xente. Díaz Castro utilizaba as formas populares, o galego
da Terra Chá, coma un galano dos seus proxenitores. Tiña fachenda por ser fiel ás súas raíces. Esta decisión ten máis transcendencia cando estamos a falar de alguén que dominaba máis de 14
idiomas, os máis importantes desta rexión do mundo.
Dende neno tiven contacto directo cunha natureza chea de vida,
de seres vivos, de cores vivos. Mergullado nun mundo de paz e
silencio interrumpido e animado pola música das augas, dos ventos, das aves, dos cantares viriles dos labregos. Visión infantil dun
mundo onde todo era milagre; onde ata as árbores parecían xigantes sobrenaturais. Esta visión dun mundo absolutamente inédito, xuntado a unha aguda sensibilidade, convirtiron para min o
mundo vivido nun mundo soñado, fortemente inspirador. Cecais
en parte, por esta razón, a miña nenez decorriu feliz. Isa foi a raíz
da miña inspiración e da miña vocación poética, se se me permite
falar así (La Voz de Galicia, 25-II-1988).

Díaz Castro asumiu a fala e tamén o contexto relixioso no que
veu á vida, o 19 de febreiro de 1914 nos Vilares de Parga (Guitiriz).
Naceu nunha familia que practicaba a relixión dun xeito militante
cunha proxección social decidida, nada morna, que os implicaba
na vida cotiá. Era fundamental a pertenza á parroquia, onde o seu
pai, Presidente do Sindicato Agrario Católico, espallaba Acción Social, agrarista e rexionalista, que encartaba o boletín do sindicato.
Vai captando distintos parámetros na experiencia relixiosa da súa
infancia. Así a súa nai, “unha muller moi sacrificada nesta casa,
dixo o párroco, ó enterarse da súa morte, unha santa muller, moi
traballadora”, un eco dos sonetos do poeta premiados nos Xogos
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Florais de Betanzos (Nascida d’un soño, 1946): “nai, santa nai que
canta cando chora”. Pero a mentora era a súa tía celibata María
Manuela que percorría toda a redonda coordinando asociacións
relixiosas e difundindo as prácticas estacionais do calendario.
Coñecía a relixiosidade popular. Sempre andaba con papel e lapis recollendo refráns, lendas..., que escoitaba á xente maior, e que
agrandaban a construción do tecido poético, pero sen alterar o ritmo. En Veleiquí os homes hai unha referencia á tradición que vivira
nos Vilares, onde o Domingo dos Ramos, despois de bendicilos,
cravábanos nas terras para que trouxesen boas colleitas:
as maus que nivelaran campás xa aló nas nubes
ou que enfundiran cruces de loureiro nos trigos,
viran ás veces como lles medraba antre os dedos
a doce ferramenta e volvíase espada...(p. 32).

Na súa ollada plural considera da mesma fidelidade erguer catedrais ata as nubes ou a práctica da relixiosidade popular. Endexamais
rexeita ningunha mostra que abrolle da fe do pobo, mesmo as acredita dende tempo inmemorial, abusando doutro dito: “vella coma os
camiños”, no que inxire crenzas anteriores como as castrexo-romanas que axudaron a crear a mentalidade simbólica do noso pobo.
A actitude de silencio ante o misterio convértese en pregaria en
pedra ante os cruceiros que acompañan ós viandantes, coma “A
obra sublime” de Follas Verdes:
A tarde iba morrendo na montaña
coma a i-alma d’un xusto que se vai.
Xunt’ò río doía-se unha caña,
i-a brisa iba pasando coa estraña
caricia agarimosa d’unha nai...
¡Cómo dormía a seda azul das charcas!
Levantaban os álamos tembrós
os seus brazos de vèllos patriarcas,
como pidindo unha limòsna a Diòs.
I-eu, perdido na música dos ventos,
soñando e meditando iba sin fin,
mentras urdía en mín os pensamentos
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a mistèriósa mán d’un seraphín...
De súpeto, nas nèbras do camiño,
n-un éstasis d’anséio redentor,
levantóu-se un cruceiro, roïdiño
polas póutas do Tèmpo vencedor.
¡Amigos, tan grande èra o seu delor,
que destonzas quixèra eu ser espiño...
para ofrendár-lle, ô menos, unha flor!
Cerróu a tarde os òllos. Fói-se a lus.
Sintindo que m’ardía o corazón
diante o inmenso dolor d’aquela crus,
descubrín-me, e rezéi unha òración...

Mentres pechaba a tarde os ollos, o poeta interiorizaba na contemplación e no silencio do seu camiñar o misterio do Cristo, mesmo traspasado pola beleza que estaban a inspirarlle estes versos.
Tanto na súa fala coma na práctica versificadora manexa con
imaxinación os coñecementos adquiridos dende a vida cotiá, como
subliña Carballo Calero:
Sabe que o tradicional está em constante renovaçom, polo que,
sentindo-se naturalmente inserto na linha evolutiva dos usufrutuarios da ordem consolidada, nom duvida. em manejar liberalmente
o capital herdado, adoptando as licéncias que julga ajeitadas, como
quem domina a tradiçom e nom é dominado por ésta3.

Proxecta a sensación do Tempo nas súas camiñadas ás festas do
calendario afectivo da cultura labrega, nas que podemos remarcar
o ritmo dos traballos e do lecer dos veciños e veciñas ata o neolítico, cando aprenderon como aproveitar o agasallo do tempo para
os labores e as andaduras. Porén podemos peregrinar co pregoeiro
a tres romaxes significativas “porque o tempo vai de Parga a Pastoriza”, no colo máxico do San Alberte, o “santo da fala”. Non é
amigo de topónimos nin localizacións das súas emocións, abstrae
as súas vivencias de infancia a parámetros universais que provoquen os sentimentos de calquera persoa. De neno non esquecía a
3 Carballo Calero, Ricardo, “A fortuna de Díaz Castro. Aspectos métricos da súa poesía”,
en Homenaxe a X.M. Díaz Castro, ob. cit., p. 14.
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Nosa Señora de Bascuas, o 25 de marzo, unha das festas de María
de Nazaré, porque
Xa se fincou nas pereiras
a primavera. Sentín
o vou-e-non-vou de marzo.
¡Xa no hai piedade pra min! (...)
Torceuse o eixo das cousas,
toleou folla e raíz,
moscáronme os soños, caio...
¡Xa no hai piedade pra min!
Pro tralo fume revolto
de todo o que cai, sentín·que Deus andaba a xogar.
¡Inda hai piedade pra min! (Remuíño, pp. 51-52).

Xa nos comezos do verán, cando “O río está deitado coma un
boi remoendo, e o Tempo non sei que anda rente del remexendo”
canta as vésperas do Carmio no Buriz (p.57).

5.- Da Escola Poética do Seminario de Mondoñedo
O paso por Mondoñedo vai ser transcendental para a súa persoa
e para a literatura galega. É o centro relixioso que máis escritores
achegou ás nosas letras dende antes do s.XVIII, tal como vén investigando o seu máximo reivindicador, Félix Villares, en ensaios4 e
na Revista Amencer do Seminario, que foi con Dorna e Xermolos, a
canle que espallou algunha das derradeiras poesías de Díaz Castro
no seu retorno á Terra.
Ten celebrado con gozo o seu encontro con Aquilino Iglesia Alvariño nos corredores do seminario. Foi unha hora decisiva porque
atopou o mellor guieiro para a súa creación, deulle a coñecer a
Noriega Varela, Crecente Vega..., e introduciuno naquelas tertulias da Barbería do Pallarego nas que estaba a xermolar unha das
agras máis vizosas das nosas letras: Álvaro Cunqueiro, Fernández
4 Villares Mouteira, Félix, Os Poetas do Seminario de Mondoñedo. Notas Biográficas e Escolma, Lugo, 1.997 e Villares Mouteira, F. Un alprende de sombra e de luar. A Escola literaria da diocese de Mondoñedo-Ferrol. A Coruña 2007
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del Riego, Díaz Jácome... Estaba a afundir aínda máis o arado da
súa inspiración, ás veces metáfora do Espírito alumeador de Deus,
nas criaturas máis sinxelas da súa contorna. A súa paisaxe e o tratamento literario de Galiza é radicalmente franciscanista.
Dende o Seminario mostra un grande interese polos idiomas
clásicos e modernos. Foi a vocación que escolleu no mundo laboral. En Mondoñedo vai fornecéndose de publicacións e ferramentas en inglés, francés, alemán... Sorprende que naquel val illado no
que inzaban as publicacións locais, o poeta chegase a contar con
tantos medios e subscricións foráneas...
Ensinou linguas 14 anos. Cando abandonou o Seminario, o seu
amigo Iglesia Alvariño, chamouno a traballar no Colexio León XIII
de Vilagarcía de Arousa, durante 7 anos (1940-47), outros tantos
coma os que exercería en tres academias, acabado de chegar de
Madrid (1948), mentres buscaba un traballo estable. En 1952 ingresa coma tradutor no Instituto de Cultura Hispánica e en 1966,
ata 1985, no Instituto de Investigacións Científicas. Díaz Castro
foi tamén un esquecido como tradutor, a pesar da magnitude de
versións que nos deixou e das linguas coas que convivía.
Este mester era unha dedicación sagrada polo seu amor ás linguas. Traballaba con rigor coñecendo as súas entrañas, e tamén
as diferenzas entre os pobos: xeografía, paisaxe, historia..., de aquí
unha das razóns da súa valoración da singularidade de cada patria.
Vertía co maior agarimo versos ó inglés, francés, alemán..., e viceversa, coma un xogo. No seu oficio profesional eran traducións científicas: química, medicina, ciencias naturais... E nas noites dos anos
50 queimaba os ollos traducindo os noveis dos países nórdicos ó
castelán, para a Editorial Aguilar, etc. E tamén aqueles autores que
o embargaban de beleza e misterio: Rilke, Valery, Victor Hugo, Lamartine..., para ascender no camiño da perfección lírica e mística.
Rilke foi un dos máis lidos e traducidos por Díaz Castro, así o
seu María, ben sei… ó castelán en Alba (1950), e asemade ó galego
en Dorna (1984) cando creba o silencio de varios anos, ou tamén
“É a noite o meu libro”, un dos soños que unía ós dous poetas.
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Rexistrou na correspondencia cos amigos a súa ledicia pola tradución da Biblia, mesmo se puxo ó servizo desta iniciativa, e pola
aparición do primeiro misal galego. A pesar da súa timidez e carácter reservado denunciaba con xestos rexos o desleixo dos cregos da
comarca que non celebraban na fala do pobo, ou que rexeitaban o
compromiso doutros en colectivos socioculturais. Xa de seminarista mostraba o seu desprezo polos condiscípulos que renegaban da
súa fala. Con que entusiasmo participou nunha misa en galego no
funeral da súa irmá en Guitiriz, tanto el como a súa dona!
Igual ca Ramón Piñeiro e Carvallo Calero, Fernández del Riego
non acougaba ata devolver ó pobo a lectura dun dos seus vates,
e descubríunolo na súa Escolma de Poesía (1955) con Veleiquí os
homes, coma Intre de beizos cunha estrofa menos, que reflicte os
amplos coñecementos adquiridos por Díaz Castro no Seminario
en historia, teoloxía, filosofía. Era unha das composicións que ían
medrando co seu autor, na busca de máis densidade lírica. “Hai
referencias ó Sacramento do Pan, como común unión, e ó amor de
Deus ó que se pode chegar máis alá da natureza (“anduriñas”) e
das trasfegas cotiás (“o bafexar dos bois”) (p.31).
O título do poema evoca o pronunciamento de Poncio Pilato,
ante Xesús: “Ei-lo home” (Xn. 19,5), e poden rastrearse outros vestixios do primeiro cristianismo: “a lus de Roma” (v.21) ou “os carros dos Nerós” (v.27). “Nestes versos podemos descubrir a faciana
severa dos homes como peregrinos tras da luz de Roma, tamén das
virxes, e dos mártires “testemuño”, sen esquecer os canteiros que
erguen as igrexas...”5.
É remiso a mostrar a súa cultura para non prexudicar a sinxeleza
e mesura que está conquistando no proceso creador, máis preocupado pola beleza como núcleo da súa mensaxe ca pola estética
formal da súa preceptiva literaria.
O poeta soterra na “Noite” o furor das espadas daqueles tempos
de Igrexa intolerante e represora. O seu sentido místico afástao dos
dogmatismos e alíñao na mellor tradición, nesa busca permanente
5 Blanco Torrado, Alfonso, A Ascensión dun poeta, Ed. El Progreso, Lugo, 1995, pp. 86-87.
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do espírito humano, dende o neoplatonismo ata as dinámicas contemplativas de Tomé de Aquino, os místicos e poetas do s. XVI, Sta
Tareixa e San Xoán da Cruz, ó que chegou directamente –coma el
un autor con poucos versos publicados–, e a través dunha das súas
referencias, Tareixa de Lisieux. Unha devoción alimentada no Seminario e na súa inclinación ó mundo das misións. O seu primeiro
poema en letras de molde sería na revista carmelitana Lluvia de
Rosas (1931).
Unha das traducións do inglés máis mimada daquelas colleitas para Seleccións de Readers Digest, a destinataria da maioría
nos 60/70, sería La historia de Albert Schweitzer (1971), Premio
Nobel da Paz en 1952, misioneiro, teólogo e filósofo, coa que
instruía nos valores ós tres fill@s. Tamén nestes anos introdúcese
en San Ignacio, que Díaz Castro frecuentaría despois na basílica
de Loiola, a que escolleu para as celebracións familiares, xa que a
súa dona, María Teresa Zubizarreta e os fillos eran euskaldúns. El
mesmo no seu afán por encarnarse no corazón dos pobos tamén
aprendeu o euskera.
Toda esta literatura cristocéntrica (1 Cor. 1,23) non fai máis ca
reconfortar a súa ansiedade e busca. Demostrou o aprecio pola
mística lendo estes autores pero tamén libros de ioga, literaturas
máis orientais e contemplativas: árabe, hindú, etc.
O historiador Francisco Carballo situouno no ámbito desta lírica:
Para min, os que mellor intentaron poesía relixiosa amais de Rosalía de Castro, son Ramón Cabanillas, Xosé María Díaz Castro
e Faustino Rei Romero. Neles cabe atopar grandes achados. Cabanillas e Rei intentaron, a propósito, poesía relixiosa: Samos é
o mellor logro de Cabanillas. De Rei hai poemas devoradores de
alento relixioso. Castro é o Xoán da Cruz galego: clamor de presenza divina e solidariedade co pobo6.

O poeta sofre crises de crecemento, pero medra na dúbida e na
noite mística. Ten razón Méndez Ferrín cando apunta que Díaz
Castro está máis alá dun Jammes ou Claudel, ós que lía en Mondo6
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ñedo7, máis na liña dun Pierre Emmanuel, que como Díaz Castro
en Quezáis sérvese dos longos alexandrinos para proxectarnos a
súa longa busca: “la imagen es inseparable del aliento que la anima:
su belleza reside en gran parte en la adaptación del lenguaje a su
función, que aquí es la de crear mitos. La poesía ampliamente humana que esperamos será la obra de algunos grandes intuitivos...”8.
A consideración mesmo estética da dor nos poemas encartados
nos cadernos Follas Verdes (1934) e Follas ó Aire (1935), fainos
lembrar un dos seus libros de cabeceira, que tamén lían no refectorio do seminario: a Imitación de Cristo dun anónimo, despois
atribuído a Tomás de Kempis, que afirma: “Cando chegares a tanto
que a aflición che sexa doce e gustosa por amor de Cristo, pensa
entón que che vai ben, porque atopaches o paraíso na terra”. Foi o
devocionario máis lido ata o Vaticano II, despois da Biblia.
A súa incidencia nos poemas máis doutrinais é patente, por
exemplo, no significado que lle presta á cruz, que cruza toda a súa
poética: “drento do amor máis profundo/ vai sèmpre ergueita unha
crus” en Leución do primeiro florilexio ata o primeiro poema de
Follas o Aire, ou “esta crus que nos mide de alto a baixo” en Coma
brasas ou “A esperanza do mundo é o amor consumido de sede/ na
consumación da crus./ A fin suprema do tempo é un estalido de
gloria na lus” de Alfa e Omega.
En Follas o Aire deita toda a mística da cruz coma fonte de esperanza. A Imitación está a axudarlle a crear unha literatura que
busca a perfección ascética e a “consolación interior”. Mesmo encabeza un poema deste libro cun “aviso” en latín, o idioma orixinario, e uns versos (II, XV), datados no 1932 son o seu eco: “é triste
todo o que eisiste/pro corazón qu’está triste…/ vai dar as sombras
o día,/ a virtú vai dar á crus,/ o delor vai a alegría, / i-o calvario vai
Xesús”, que contrastamos cun texto do Kempis no que o poeta
moito matinou: “Na cruz está a saúde, na cruz está a vida, na cruz
está a defensa dos inimigos, na cruz está a infusión da suavidade
7

Méndez Ferrín, Xosé Luís, Faro de Vigo, 8-X-1990.

8

Sarrias, Cristóbal, Pierre Emmanuel, poesía creyente. Ya, 29-XI-1984.
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soberana, na cruz está a fortaleza do corazón, na cruz está o gozo
do espírito, na cruz está a virtude, na cruz está a perfección da
santidade” (Imitación, 2,12).
Xa antes Santo Tomé de Aquino, ó que Díaz Castro dedicou
un poema que recitou nunha das actividades académicas cunha
grande altura literaria, escribira: “Na cruz atopamos o exemplo de
tódalas virtudes…”. Pero o poeta de Guitiriz aínda é máis explícito
nestas dúas estrofas do seu Santo Tomé:
Y es que, en tu destierro triste,
la ciencia que tu vertiste
en chorros de miel y luz,
de rodillas la aprendiste
con los ojos en la Cruz.
Tu altísima disciplina
nació al pie del crucifijo.
Y si tu casta doctrina
puede llamarse divina
es porque Dios te la dijo” (7-III-1936).

A unidade mental que busca o autor no tempo de formación
actualizase na vida afectiva e física, e tamén na proxección social,
fornecendo á persoa da harmonía, busca de beleza e xustiza, gozo e
esperanza, os valores que deita a súa arte poética, necesarios para
un desenvolvemento sostíbel da sociedade.
“A inspirada vea mística de Veleiquí os homes aposta polos que
teñen sede e fame de xustiza, xa que mesmo nos seus ollos reloce
Deus. Suxire unha relixiosidade en clave liberadora e é a creación
a que manifesta o rostro de Deus”9. A fe que proclama é o agasallo
de tenrura e agarimo dun Deus que recupera os distintos xeitos de
experiencias relixiosas, todas elas luminosas:
E Deus dá boa fada ós ollos namorados
que chegaron abertos ás portas do mencer.
Vese a Deus relocindo nos ollos dos que esperan
e nas linguas que alampan, tremando coma lapas,
9
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un Pan feito de lúa, perdón e beixo eterno
pra aló das anduriñas e o bafexar dos bois.
Veleiquí os homes
de soños sementados de estrelas e de virxes,
e de alma coma a serra, que se brande e non creba,
e escuros pés romeiros perdidiños nas fragas,
e ollos que non amaron máis lus que a lus de Roma (p.32).

E no segundo período do poema, lonxe de toda literatura libresca volve a traer o tema da morte, “donda”, suave, pero “allea”, estraña... Díaz Castro dedicoulle moitos versos nos primeiros libros,
ás veces cun certo sentimentalismo, e, outras, demasiado metafísico, sempre máis pesimista. Agora “hai tralo valado un Reino” onde
todo é xúbilo dende o “anxo hastra o grilo”. A morte xa non é un túnel escuro, porque “unha lus acendía outra lus”, é un camiño alumeador que produce grande acougo. Toda a natureza é recuperada
por un Deus cheo de luz e de ledicia, na liña do cristocentrismo de
Teilhard de Chardin, e do Cristo cabeza do cosmos de San Paulo
que deitan unha mística cósmica da que participa Díaz Castro.
Tamén na concepción da morte percorreu un longo camiño dende a antropoloxía rural da súa crianza, ata as sensacións que transmite en Nimbos, aínda que persiste a vivencia da morte como algo
propio da comunidade. No rural no que naceu non hai creba entre
a parroquia dos vivos e dos mortos. Mesmo nos Vilares houbo debate pola proximidade, mesmo convivencia, dos defuntos soterrados no adro, ó pé da igrexa e @s camiñantes que tiñan que pisar, e
ata facer festa, enriba das lápidas... Uns mortos que se percibían
como Santa Compaña no mesmo territorio afectivo d@s veciños.
E neste tema fulcráceo da súa poética tampouco se apea do
compromiso colectivo do pobo, e nun dos derradeiros versos da
súa colleita, conxura ós mortos coma valedores para liberarnos da
despoboación rural, a destrución da natureza e do noso patrimonio. Son os “bos e xenerosos”, a Alba de Gloria de Castelao, os devanceiros de cada parroquia que manteñen o lume aceso do fogar
comunal. Un trazo que demostra a intencionalidade social da súa
estética e a súa carga profética:
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Tódolos mórtos de Galiza, ergueitos,
xa protéstan a bérros pola térra perdida,
polas casas envóltas en silvas e fieitos,
polo sangre zugado dunha eterna ferida

Díaz Castro non cae no reducionismo de considerar o mundo dividido por barrios, onde uns nacen para dominar e outros para ser
dominados, nun norte e sur invariábeis. A súa achega racha con todo
sino fatal e acredita a posibilidade dun mundo mellor. No derradeiro
período de A cerna, glosando a morte, aclara este pensamento:
Hastra que caia a derradeira estrela,
caira o machado en carne que choramos,
no soño puro de deixar máis bela
unha vida que amamos (p.66).

O seu mester mantense pola inspiración e frescura da súa vida,
froito dun xogo e da vontade de estilo que canaliza todas as súas
arelas.
A súa concepción da relixión enxerga sede por progresar, que é
o eixe que está a facernos andar. Díaz Castro non chega a unha
escrita totalmente mística, aparece en Nimbos como ese home que
se ispe de toda retórica e ofrece a súa experiencia relixiosa. E aínda
que foi desfacéndose da literatura devocional, ás veces segue preso
de palabras e realidades e cita en exceso: Xesús, María..., perdendo
algo da sensibilidade suxeridora dos grandes místicos. O profesor
Xosé Estévez ten asinado que “la religiosidad atraviesa permanentemente como hilo conductor toda su poesía. Por un lado está teñida
de una ortodoxia tradicional, pero por otra es una angustiosa búsqueda de lo trascendente” (Egin, 2-XI-1990).

6.- A Noite é necesaria
A Noite é necesaria
pra que ti poidas ver
sobre o medo e o mal
as estrelas arder (p. 35).
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Un berro profético que cala fondo na cultura actual abocada á
frustración e á deshumanización, fronte ó gozo cósmico que canta
o poeta. A noite é unha constante no seu devir. Dende As Noites de
Follas Verdes, máis descritivas, ata Borrallo que comeza a epígrafe
“Noite” de Nimbos, onde coma en todos os eidos podemos demostrar a ascensión do poeta. Os versos do Seminario teñen o sabor de
As Noites de Musset que compartía con Iglesia Alvariño con moito
sixilo, porque non eran de todo o agrado dos seus formadores, máis
proclives a outras correntes literarias e filosóficas máis neoescolásticas, como ten confesado Aquilino. Moitas fanegas de tempo
teñen que cumprir desde esta poesía ó xeito das coplas populares e
ás cadencias sonoras que vai dar á luz nos anos 50. Saloucos, medo
e fantasmas poboan a Noite d’inverno de Díaz Castro:
Ás doce. A hora dos mortos.
A hòra en que van pasando
fantasmas, de cando en cando,
pol-os camiños retortos (...)
Xème o vento.
Xème o río.
As doce. Chòve e fai frío.
Dame a túa man, Dios mío:
Teño medo, Dios eterno,
teño medo que me corte
a fouce moura da Mòrte
n-esta gran noite d’inverno.

¡Que distancia entre esta imaxe plástica da morte e a experiencia
persoal da fe liberadora no Deus acolledor na obra de plenitude!
Nesta achega, o poeta é debedor da cultura labrega na que se incardinou, que endexamais rexeitou ou infravalorou, a pesar da súa
longa estadía no mundo urbano: Mondoñedo, Vilagarcía, Madrid.
Noite é unha presenza prodixiosa e poderosa, contraposta á luz
na liña intuitiva dos Himnos á Noite de Novalis, sen a restrición
descritiva de Follas Verdes. A poética nocturna tamén transcendeu
a outras artes, así a Noite estrelada do pintor holandés Van Gogh
(1853-1890), ou as escenas labregas: as sementeiras, os trigais nos
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que se perdía o poeta, e os momentos de recollemento, reflexión,
acougo... A luz que o pintor reflicte no Ródano é a luz do río Porto
das Vésperas, o paso da noite escura á noite luminosa.

7.- Peneirando outros poemas
7.1. Alfa e Omega (p.19) con forte carga mística, é insinuante
fronte á súa poesía relixiosa máis apoloxética de El Progreso Villalbés ou Vallibria de Mondoñedo, nos anos 1931-1933. A súa relixiosidade non é abafante, e só suxeridora, apuntando a un Deus que
é luz. Neste terreo son adoutrinadoras estas reflexións do poeta
sobre a obra do escritor francés Riviére:
En vez de atacar al enemigo, rodearlo de luz. Toda la sagacidad apologética de Riviere está concentrada en el propósito de “hacer ver” la
luz, en forma tal que una vez vista no se la olvide jamás... En lugar
de operar con abstracciones, opta por las “experiencias” personales.
Mostrar en vez de demostrar. En lugar de metafísica, el hombre.
El hombre que se ha encontrado con Dios y cuenta lo que Dios ha
hecho en él...10.

O poeta achega a súa visión cristiá sobre o sentido da historia
coma a “vocación do mundo”: “un berro de sede dende a lus”, que
se resolve “nun estalido de gloria na luz”, o “Alfa e Omega” do
Apocalipse (1,8), “comezo e fin” (v.4), así, o primeiro e o derradeiro
verso rematan no mesmo vocábulo “lus”, clave determinante para
entender a súa escrita.
7.2. Coma un anxo airado (p. 23) é un prodixio plástico de recursos estilísticos para remarcar a dimensión ética da persoa na
loita contra unha paz só aparente. Un romance no que non regatea
metáforas nin imaxes. É a loita da luz contra as sombras. Na súa
concepción sobria da poesía tamén se serve da retranca para pór
en solfa a publicidade do réxime, manipulando o sentido da paz:
(...) a oculta mentira da paz.
Vigilate et orate –dixo
10 Díaz Castro, Xosé María, “Las huellas de Dios”. El Pensamiento Navarro, 17-III-1946.
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Xesús, na Noite do Olivar.
¿Onde foron os que se erguían
coma deuses? Xa non están (...)
Derrétense os bronces da gloria
nas sombras da noite que cai.
Pro están eí as falsas mortas,
as serpes douradas da paz,
sombras na sombra confundidas,
donda lá no teu cabezal.
¡Erte, fillo, coma anxo airado,
rompe a paz, e ponte a loitar!.

Rexeita as obras das tebras: a violencia, o asoballamento… Polo
seu talante discreto, non adoitaba erguer a voz, pero no seu foro
interno sufría coa intolerancia: o golpe de estado do 36, a guerra…, e comprendía a historia do país coma un camiño lento no
que, á fin, gaña sempre a Lus do Berro das pedras: “Dolorosamente te amaron na paciencia invencible e na inspiración que non
morre...”, a pesar de “un paso adiante i outro atrás” de Penélope.
Na ditadura apostou por expresarse na lingua que mamou cando
dominaba tantos idiomas, e rexeitou con enerxía publicar o seu
poemario en castelán Sombras Radiantes dunha forza emotiva á
par de Nimbos. Abominaba ós que renegaban da súa orixe e fala.
Fronte ós que ven a Díaz Castro neutral e condescendente, despois de escoitalo e lelo, acredito que odiaba as tiranías que desterraba á banda da escuridade ou “Borrallo”, “porque choran todas
as estrelas xa sobre a cinza horrible do que ardeu sen lus”!, “Ave,
césar, ei! Ti fas e desfás. Non hai copa nin reino vedados para ti!”
A noite en Coma un anxo airado pode con todo, tamén coa fachenda e as grandezas deste mundo: “os bronces da gloria”, que
ben poden ser unha referencia ós bronces do Vaticano..., á gloria
de Bernini, e ó luxo que pode haber detrás dunha historia da Igrexa
erguida ás veces desde o poder e a cobiza.
7.3. O “ei!” que descubrimos en Borrallo (p.17) aparece noutras
composicións, é o reflexo da riqueza de acepcións que o poeta arrinca dun mesmo vocábulo. O “césar, ei!” é aquí un berro de triunfo,
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pero cun matiz irónico... Non é un poema triunfalista, nin pensamos que se refira ó Cristo, como asinaron algúns críticos; é o recoñecemento dunha empresa que “ardeu sen lus”: “cinza horrible”.
É unha crítica a calquera césar ou abuso, como froito do talante
ético do autor que rexeita toda inxustiza. Coa súa ironía despreza
toda ostentosidade. O concepto de “cinza” na antítese luz-cinza e a
utilización das minúsculas para sinala-lo “césar” desbotan todo aire
autoritario relacionado coa relixión ou cun sistema sociopolítico.
7.4. O verme e a estrela (p.25), un dos dous poemas seleccionados
por Ernestina de Champourcin (1905-1999), na antoloxía Dios en
la poesía actual (1976), enfía a dinámica relixiosa na sede infinita de
beleza, pureza, xustiza. Menos explícito ca Coma un anxo airado no
que inxire as palabras de Xesús, aquí desciframos a teoloxía da Carta
ós Romanos: “a paga do pecado en cada esquina”. Retorna a cerna
da loita entre vida-morte, luz-tebras, xa que é “a herbiña sobre a foia
e a ruína...”, a que vive e medra desafiante sobre a sepultura.
O derradeiro hendecasílabo ten unha densidade expresiva extraordinaria, el só contén toda a filosofía do libro: o lusquefusque
do mundo como lugar de desterro en oposición ó mundo cheo de
luz dos benaventurados. Na liña paulina a aposta do poeta pola luz
deita os seus froitos: un mundo de ben:
Antes erades tebras, pero agora sodes luz no Señor. Así que andade
coma fillos da luz, (porque o froito da luz é toda bondade, xustiza
e verdade), tendo en conta o que agrada ao Señor. E non compartades as obras estériles das tebras; polo contrario, evidenciádeas...
(Ef. 5,8-10).

7.5. En Quezais (p. 43) xeme a dor do poeta e a soidade que é
un dos cimentos do seu ser. “Pois soio na intimidade que se logra
ascéticamente na soedade, na riqueza de esperiencias e percepcións que podemos ir barimando cada día nun necesario estar con
nós mesmos, soio así, digo, podemos transformar en poesía tales
valores”11. Franco Grande está a falar dos “valores da vida” que
foron os que deron consistencia ó crear de Díaz Castro.
11 Franco Grande, Xosé Luís, Grial, nº 6, p. 516.
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Os “ollos cansos” “nunha tarde tan cenza”, lembran os “ollos
tristes” do derradeiro poema: Coma unha espada, pero, sempre á
fin e ao cabo…, xorde a esperanza, que leva a Victorino Pérez Prieto a escoller: “Tódolos ríos pasan pola miña alma, cheos de Deus,
música e lapas”, coma titulo da súa antoloxía da poesía relixiosa:
Os ríos pasan cheos de Deus (2007).
7.6. En Cova alumada presenta o drama do home para o que
“pra aló do mundo” hai sempre un sol que fai esquece-la súa soidade e énchea toda de gloria. Ese sol como explicou Xosé A. Miguélez12, ben pode ser o símbolo bíblico de Xesús: “Sol de Xusticia”,
ou o que os apóstolos atribuíron a Xesús no Tabor: “o seu rostro
resplandecía coma o sol; e os seus vestidos viraron brancos coma
a luz” (Mt 17, 1-9).
“O soño dunha vida que se converte en escombro coa morte,
pero que rexorde coma un sol, ‘sen noite nin historia’, na gloria
da resurrección, todo isto nimbado por un conxunto de metáforas
onde volve saltar a antítese luz-noite” (p.88). Díaz Castro asume
a transcendencia dende a realidade de cadaquén, aínda que sexa:
“Cruel, cruel, cruel”, o vieiro que lle permite buscar a verdade.
A cova que nos fai pensar no oco escavado na rocha onde foi
soterrado Xesús, e nas “covas de pedra” de San Xoán da Cruz,
aínda que con outro sentido: “cavernas de la piedra nos iremos,/
que están bien escondidas”13. A “cova alumada” do poeta galego
e as “cavernas escondidas” do místico castelán son trasunto da
sabedoría de Deus.
Xa no “Pórtico” de Nimbos tiña acreditado que a súa perspectiva vai máis alá da relixiosa. “Se é que o poema é un nimbo de
lus que os ollos cegos póñenlles ás cousas soñadas, ou amadas
nas tebras”. Coa percepción mística é capaz de desvelar os misterios máis sublimes. Estamos a falar dun xeito de coñecemento ou
contemplación que raia nunha mística fortalecida co amor. Esta
vía afectiva responde tamén ó poeta Francisco de Asís, co que
12

Miguélez, Xosé Antón, op. cit., pp. 76-78.

13

Blanco Torrado, Alfonso, op. cit., p,89.
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encabeza varios poemas de mocidade, coma A meu irmán filósofo
de Follas verdes:
Filósofo: ¿qué buscas n-esas formas?
¿qué escarabellas no teu teorèma?
Ai, metido nos fèrros d’esas normas,
non comprèndo a alteza do Poèma.
Diós, que nos deu cabeza pra pensar,
aire pra respirar, pan pra vivir,
tamén nos deu un alma para amar, i-un corazón, irmán, para sentir...

Co seu retorno á Terra, xa xubilado, acada a plenitude das súas
arelas sociais e literarias, sentindo un acougo total, porque se atopou totalmente identificado co seu pobo, querendo demostrar que
aínda tiña folgos para darlle pulo, e así identificouse coa Asociación
Cultural Xermolos, na primeira liña do Festival de Pardiñas, coma
un mozo máis..., e con vagar, cangado polos anos, díxonos adeus,
o 2 de outubro de 1990, mentres compartía os anceios de sempre:
Quero morrer nunha tarde de pinos
sen sentir o martelo dun recordo no sangre,
e caere amodiño na sombra como a lúa
enterra as súas cornas tras de Arxán (p. 69).
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Estudo

Nimbos de Díaz Castro:
luz de inmanencia en aura
de transcendencia1
Andrés Torres Queiruga
Sis tu tuus, et ego ero tuus.
Sé ti teu, e eu serei teu
(Nicolás
de Cusa, De visione Dei, cap. 7)
1

Todo verdadeiro de poeta fala da vida, da vida enteira. E na súa
poesía, cando é fonda e creativa, resoa sempre unha nota peculiar,
unha especie de cantus firmus que mantén o ton e fai sentir a súa
marca. En Xosé María Díaz Castro esa marca ten carácter relixioso. Pero cunha relixiosidade que non se superpón sobre a vida,
senón que nace desde dentro dela. En realidade, desde o fondo sen
fondo, de onde ela mesma xorde, en reciprocidade de potenciación: canto máis se recibe, máis é; canto máis é, máis aumenta a
súa capacidade de recepción: sis tu tuus, et ego ero tuus2. Algo disto
intentan aclarar as presentes reflexións.

1.- Un Melquisedec poético de longa xenealoxía
Este título é un oxímoro, e pide explicación. Melquisedec foi un
personaxe curioso, case enigmático, presente no capítulo 14 do
Xénese, o primeiro libro da Biblia, onde ocupa tan só 3 versos, do
1 Publicamos este artigo por xentileza do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación de
Humanidades. Para el o escribiu o profesor Queiruga en primeira instancia. Non reproduce a
última parte: “Sagrado e profano en estereoscopia poética”. O texto completo pódese ler no Caderno Ramón Piñeiro XXIX, 2014, que publica o CRPIH, dedicado a Xosé María Díaz Castro.
2 Paga a pena citar as palabras daquel gran cardeal que pensou a fe nos comezos mesmos
da gran aurora humanista: “Como poderás ti darte a min, se non me deches a min mesmo?
Cando repouso no silencio da contemplación, ti, Señor, no interior do meu corazón respóndesme dicindo: ‘se ti teu, e eu serei teu’. Señor, suavidade de toda dozura, puxeches na miña
liberdade que sexa, se o quero, de min mesmo. E por iso, se non son de min mesmo, ti non
es meu. Pois [doutro modo] forzarías a miña liberdade, xa que non podes ser meu se eu non
son de min mesmo. E, dado que puxeches isto na miña liberdade, non me forzas, senón que
esperas que elixa ser de min mesmo”.
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18 ao 20. Aparece de repente, sen familia nin antepasados, ofrécelle “pan e viño” a Abraham e, despois de o bendicir, desaparece
para sempre. Deixou, iso si, un longo ronsel hermenéutico, que
trataba de desentrañar o significado da súa aparición misteriosa.
Algo así me sucedeu a min con Díaz Castro. O meu exemplar de
Nimbos, primeira edición, ten data de 5 de xaneiro 1968, en Roma.
Xa non recordo exactamente o porqué. Sospeito que debeu de ser
un agasallo de Piñeiro, que foi, como para tantos outros, quen
me deu noticia e comentario entusiasta do poeta. O certo é que a
súa lectura produciu en min a impresión dunha aparición súbita,
sen credenciais nin filiación no noso panorama literario. Irrompía
luminoso, ofrecendo tamén o pan e o viño dunha poesía distinta,
literalmente nimbada de misterio, cunha forte carga de transcendencia, sen medo ao tabú dunha linguaxe relixiosa explícita, aínda
que poeticamente sobria e contida.
Sucedeume a min, pero é claro que non soamente a min. Notouse no entusiasmo case unánime das reaccións inmediatas: un clásico, un estourido renovador, un poeta de raíz fonda na terra e radio
universal na cultura. Otero Pedrayo expresouno con esa típica facilidade coa que vestía de palabra espontánea canto sentía ou pensaba: “Dende o primeiro verso deixei todo. E co libro andiven polos
soutos cos ourizos, e polo camiños mollados con outra alegría”3.
Carballo Calero converteuse en garante historiográfico da orixinalidade creadora desta poesía, que el gustaba cualificar de “total”. E
Franco Grande soubo falar, en ensaio intenso e moi pensado, da súa
radical autenticidade: “Nun mundo así, un día calquera, revelóusenos a poesía de Díaz Castro. E agora comprendemos porque esta
inmensa, nobre, fonda e trancendente poesía, chea de valores sen
vulgarizar, orixinaria, sen teatralismos baratos nin xesticulacións de
poetas, con un país detrás como artellamento suxerido…”4.
Só despois fun sabendo que tras da aparición súbita estaba
unha longa historia de madurecemento, disciplina e depuración.
3

Cit. por A. Blanco Torrado, A ascensión do poeta, Lugo 1995, 13

4

Díaz Castro, nesta hora: Grial 6 (1964) 512-518, na p. 513
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Melquisedec tiña xenealoxía. Antes da aparición había cadernos,
proxectos de libros, mesmo premios literarios e unha longa cadea
de traducións. Por tanto, tamén influxos e connivencias, aínda que
mantendo firme a afirmación da súa voz individual, de ton inconfundible e de moi persoal visión do mester poético, apoiado nunha
concepción moi pensada do mundo e da vida5.
Curiosamente, este descubrimento non anulou a sensación de
novidade. Máis ben, aquilatou o seu valor: non se trataba dunha
invención inxenua, senón dunha dura e prolongada conquista. Telo
en conta non só fortalece a primeira impresión, senón que se converte nunha clave decisiva para a súa hermenéutica. Ese carácter
de culminación, traballada ata o sangue –“Hase de amar a cousa
hastra que sangre”, dirá nese duro e glorioso poema que é A cerna–
resulta fundamental en Nimbos. Contra o que podería parecer, ese
nacer da longa suor que foi necesaria para a súa conquista fai que
a súa poesía se constitúa en descubrimento continuo, que o encontro con ela xere moitas veces a sensación de irrupción vertical,
de lóstrego repentino. Cada poema ilumina a longa xestación do
seu pasado e marca para sempre o futuro do seu influxo.
O libro chega a nós como froito dunha escolma que non foi recurso apresurado, senón “cerna” ou poda duramente purificadora,
sen ramallada secundaria nin sobrecarga retórica. Converteuse así
na síntese apertada e totalizante, que pon ao descuberto esa palabra única e fundamental que caracteriza a achega que todo poeta
ou pensador intenta ofrecer á humanidade. Por Afonso Blanco Torrado sabemos que o mesmo autor o consideraba así: que nos seus
versos tiña a sensación de ter dito todo o que a el lle tocaba dicir6.
De feito, esa foi igualmente a percepción dos que animaron a
publicación do libro, Piñeiro e Del Riego, e das primeiras recep5 Cf., por ex., Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro, Asociación Cultural Xermolos, Lugo
1987; A. Blanco Torrado, A ascensión do poeta, cit.; A. Requeixo, Xosé María Díaz Castro.
Vida e obra, Vigo 2014.
6 O. c. 48. 54. Esa é seguramente tamén a razón última de que non cumprise o desexo
que lle comunicou a Xulio Xiz: “quixera poder ofrecer a continuación de Nimbos dentro
de pouco tempo” (“Xosé María Díaz Castro: Nimbos de poesía”, en: Homenaxe, cit., 164).
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cións entusiastas. Mole sua stat: hai algo de sólido e definitivo,
imperecedoiro, neste breve pero sólido puñado de poemas. Están
apertados de pensamento, cargados de fe, amasados de terra: “fragmentos arrincados de min mesmo”, perdidos no tempo, rescatados
na memoria, revividos no seo fervente dunha saudade inestiñable,
sempre tensa entre a dureza da vida e a escura seguridade dunha
esperanza firme, nunca negada ou renunciada.

2.- Unha poesía esencial
A poesía, como a vida, ten moitas caras e distintas fonduras.
Pode desenvolverse no encanto das palabras e alimentarse sobre
todo no brillo das metáforas; e pode esculcar as raíces, indo ao
fondo sen fondo do humano. Cada forma ten o seu dereito, e todas
enriquecen a cultura: abondaría Rosalía para o demostrar. Pero hai
sempre unha orientación íntima e decisiva que marca o estilo, ou
que o acaba marcando ao ritmo da maduración do poeta. Desde
as primeiras poesías de Cantares Gallegos ata Follas Novas e En
las Orillas del Sar, tamén disto é mostra Rosalía. Díaz Casto podía
tamén, chegada a ocasión, optar pola primeira vía. Unha simple
ollada aos poemas premiados en Betanzos deixa ben claro que era
capaz de deixarse arrastrar polo fluxo das palabras, encadeando xenerosamente evocacións e metáforas; mesmo informa que o longo
poema en castelán lle saíu dunha tirada.
De todos modos, en Nimbos a orientación cara ao esencial resulta evidente; impresión reforzada polo feito desa aparición “axenealóxica”. Sucede desde a mesma presentación do libro, que
parece negar o carácter mesmo de ser poesía –“Estes non son
poemas, nin cimentos de poemas siquera”– para definirse como
carne de vida –“fragmentos de min mesmo”– amasada de nostalxia
–“ventos fuxidos”, “camiños esquencidos”– ameazada polo tempo
–“Díaz Castro perdido no traxecto”– e rescatada no lusco-fusco da
esperanza –“e salvado / nalgún intre de amor desesperado!”–.
Orientación consciente e asumida. Explícao o mesmo poeta cando, ao ollar cara atrás, trata de se explicar coas palabras máis ben
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grises da teoría: “para min a verdadeira poesía ten de ser esencialmente filosófica, relixiosa ou metafísica. A realidade ten de ser tratada con respeto, seriedade, outura e fondura”7. E a explicación resulta máis clara cando a expresa iluminada pola luz auroral desa poesía
de título xenialmente “tautegórico”, autoexplicativo: “coma brasas”.
Brasas ardentes son as cousas á espera da palabra poética que, liberándoas do “borrallo” e da “cinza horrible” que tantas veces as cobre
e desfigura, as nimba de beleza deixando brillar a luz que as habita:
Con este alento, eu lles darei ás cousas
o drama cheo que lles nega a vida:
dareilles rostos, pra que se conozan,
palabras lles daréi pra que se entendan...

“Cousas” está aquí por realidade total, enunciada como mundo
–“o mundo que me deron”– na primeira estrofa; pero cifrada en
definitiva pola realidade humana, distendida entre a necesidade
–“Ollos que piden, de famentos nenos”– e a sempre presente esperanza: “ollos que esperan, dunha adolescente”.
Mester revelador que sae ao encontro dun pulo intrínseco á realidade, dunha paulina expectación das propias criaturas, sedentas de
futuro e plenitude: “Ehí están, coma brasas contra a noite, / as vellas
cousas, cheas de destinos”. Pero mester humilde, sen presunción individualista, solidariamente mergullado no río comunal da tradición
que, como herdanza preciosa, lle presta ás palabras, que son súas e
son de todos: “Alumaréi con fachas de palabras, / ancho herdo meu,
o mundo que me deron” (subliñado meu: A.T.Q). A última estrofa totaliza o propósito, cun certo aire de proclama e mesmo de programa:
Con este alento, eu lles daréi ás cousas
o drama cheo que lles nega a vida:
dareilles rostos, pra que se conozan,
palabras lles daréi pra que se entendan...

O programa non parte, pois, do baleiro nin baixa da limpa abstracción dunha torre de marfil. Está situado e leva nome propio,
7

Cf. A. Blanco Torrado, 101-102.
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de longo destino histórico e punxente actualidade: Galicia. Non
hai pechamento contra o universal, pero Galicia será sempre o
universal concreto ou concretado, a lente entrañable que lle permite orientarse, sinalando camiños na “noite do mundo”. Galicia
co seu don e o seu drama, finamente evocados como pan e promesa, como duro ronsel de emigración e quente fogar de patria.
Galicia envolta en luz de transcendencia, pudorosamente evocada
pero sen ocultar o nome –Deus– que enuncia o don sen esquecer
o drama –cruz– que chama á entrega e ao compromiso:
Caliza en min, meu Des, pan que me deron
leite e centeo e soño e lus de aurora!
Longa rúa da mar, fogar da terra,
i esta crus que nos mide de alto a baixo.

Xosé Manuel Dobarro sintetizou ben a impresión, sinalada tamén por outros, de que os tres poemas do “Pórtico”, cos que Díaz
Castro abre o libro, “autodefinen a súa poética”8. Poesía densa, que,
como toda a que acada a densidade do clásico, se abre á inesgotable
fecundidade dos comentarios e ao infinito xogo de espellos da intertextualidade. A beleza é o seu núcleo central e irradiante: por algo
esta abertura de fervente temperatura estética se pecha ao final co
verso definitorio, insuperable: “A beleza fireume para sempre”.
Na aberta tarefa comunal dos comentarios, o propósito deste é
modesto e circunscrito: adentrarse un pouco na evocación da dimensión relixiosa, presente nos últimos versos citados.

3.- Poesía que rompe o tabú da evocación relixiosa
A presenza do relixioso sería inconfundible, aínda que estivesen
ausentes as palabras que directamente o denotan. De feito, estas
non son moitas e resultan máis ben discretas. Pero, cando é preciso, non se agachan, e fan saír á superficie verbal o pulo íntimo,
decidido e, ata certo punto, definitorio da súa poesía. Fíxose notar
que tal presenza non é corrente na nosa poesía, sobre todo cando
8
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acontece, como é o caso, no modo da vivencia asumida e da proclamación expresa. A xenealoxía, agora coñecida, permite ver que
isto non é estraño: detrás está a formación no seminario de Mondoñedo, cunha tradición excepcional ao respecto, e mesmo está
o tempo da primeira xestación dos poemas, máis aberto e menos
secular có de hoxe.
Así e todo, a escolla e publicación dos poemas é posterior; e,
aínda que por fortuna desaparecen certos afáns apoloxéticos da
adolescencia e mocidade, a decisión mantense firme, cando xa entre nós, por moi diversas circunstancias, se estendeu un innegable tabú cultural sobre a evocación explícita do relixioso. Neste
sentido, Nimbos constitúe, en palabras de Ferrín, unha “egrexia
salvedade”9 e o autor tiña que ser consciente de estar dalgún modo
rompendo ese tabú.
Romper tabús e saír da grei –ser “e-grexio”– é propio de toda
creación auténtica, e non debe sorprender. Nin eu o sinalo nesa
dirección. O que interesa é reparar en que esa opción –esa vocación– do poeta pide unha hermenéutica axeitada, cando se intenta
unha comprensión integral da súa poesía. Se a beleza é o envolvente luminoso que nimba a obra, o sagrado é acaso o motor máis
decisivo que move o seu contido. Non se pode interpretar unha
creación deste tipo sen esa indispensable sintonía hermenéutica,
sen esa Einfühlung fenomenolóxica, que, comparta ou non as opcións do autor, trata de as sintonizar desde dentro.
Tratándose dun autor que é explícito e contaba cunha boa formación no terreo relixioso, cómpre ser cauteloso para non lle apoñer
cualificativos apresurados como o de “panteísmo” ou “priscilianismo”, que distan anos luz das súas ideas e sentimentos. Tampouco
é xusto falar de violencia ou intransixencia relixiosa nun autor cheo
de tenrura polas cousas, as plantas, os animais e as persoas, apoiándose para iso nalgúns versos –que, sobre todo hoxe, sentimos como
certamente non afortunados– evocando os infaustos conflitos relixiosos de perseguidos e perseguidores ou na alusión épica do mito
9

De Pondal a Novoneyra, Xerais 1984, 204.
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blasfemo e “baixo un sol alleo” de Clavijo. Aínda así, eses mesmos
versos acaban con outro tan humano e magnífico que vale el só por
unha elexía: “i o vento iba chorando praló do mesmo mar”.
Por fortuna, o relixioso non esgota o contido poético, porque non
constitúe un espazo aparte ou un mundo separado. O poeta óllao e
víveo intensamente, pero como unha dimensión na rica e inesgotable densidade do humano. Dimensión coa que intenta iluminar o
seu drama e o seu misterio, de xeito que para el, lonxe de o negar,
aparece como afirmando e dotando de sentido a súa dura, inacabable aventura. Por iso se abre ao pluralismo, á riqueza e mesmo ao
que Ricoeur chamou “o conflito das interpretacións”, porque, aínda que manteña unha orientación claramente definida, nada queda
excluído do banquete poético: hai festa de beleza para toda perspectiva. Expresouno ben Xosé Antón Miguélez: “Nimbos é unha
obra tan sincera e auténtica, tan afastada de calquera discusión ou
tese, tan espida de ideoloxía que pode ser lida e gozada por todo o
que sinta a paixón básica do ser humano que o poeta plasma con
tanta contención como rotundidade: a sede radical de plenitude”10.

4.- O horizonte global
Tamén para a perspectiva existe un pórtico que marca a dirección e anuncia o sentido. Son uns versos densos e apertados, con
ritmo solemne de meditación filosófica e procesión sagrada. Xa foi
notado que mesmo recordan o prólogo do Evanxeo de san Xoán:
“no principio era o Verbo”. En círculo case perfecto, debuxan o
horizonte da comprensión, abrindo o horizonte onde se inscribe
todo o demais. Alfa e Omega:
Foi o comezo do tempo un berro de sede dende a lus.
A vocación do mundo é subir antre cadavres
por un camiño de sede e lusquefús.
A espranza do mundo é o amor consumido de sede
na consumación da crus.
A fin suprema do tempo‚ un estalido de gloria na lus.
10
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Horizonte que envolve, pero tamén síntese que define, en concentración case imposible de solemnidade e precisión. Espella en
limpo reflexo a forma austera, densa e medida do poemario. E sobre todo, presenta unha auténtica exposición do fondo que define
o sentido último do libro no seu conxunto e, case ousaría dicir, da
significación de cada verso. Só el merecería unha monografía que
emprendese a esexese detallada.
Está presente, de cabo a punta, a visión bíblica, empezando polo
Alfa do Xénese e rematando co Omega do Apocalipse. O poema
constitúe, no meu parecer, a definición máis exacta e fermosa da
saudade, cando a esperanza relixiosa a libera de naufragar na angustia. Alfa inicial: “Foi o comezo do tempo un berro de sede dende a luz”. Creación primeira –comezo do tempo– con nostalxia e
presentimento de paraíso –dende a luz– e dramática exposición
–berro de sede– ao longo e duro camiño da vida (quen non recorda aquí a Cabanillas: “escuro e triste de noite, / triste e escuro de
día”?). A dureza da historia non se suaviza. Repítese a sede e agudízase o drama ata o estremo: “subir antre cadavres”.
Pero non morre a saudade. Mantense, a pesar de todo: “A espranza do mundo, o amor consumido de sede, na consumación da
crus” (evocación discreta do “teño sede” e “está consumado” do
Evanxeo de Xoán 19,28.30). Porque na visión bíblica a bendición
orixinal non se rompe: o amor creador maniféstase solidario como
sede compartida e consumada no drama do Calvario. E, cravada
no centro da historia, esa consumación abre o futuro. Finalmente,
o Omega da fin revélase como a plenitude presentida na saudade
inicial: “A fin suprema do tempo‚ un estalido de gloria na lus”.
Dentro dese horizonte, e á súa luz, desenvólvese todo. Malia a
brevidade, presentes están o colorido das cousas, o drama da vida
e a aventura da historia. Dalgún xeito o libro estrutúrase e pénsase
desde aquí. A iso obedece sen dúbida a meditada división en capítulos, con obvia intención de aclarar o sentido e axudar á comprensión. Non cabe buscar un excesivo rigor lóxico porque –afortunadamente– trátase dun texto de poesía e non dun tratado dogmático.
Parece que o capítulo final pediría ser o dunha clara e luminosa
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esperanza; en troques, acaba en “ferida”, porque o nimbo aberto
polo arco poético pode máis có círculo exacto da claridade lóxica.
Tampouco dentro de cada parte reina unha lóxica firme na distribución dos poemas, que en moitos casos podería ser distinta; ás
veces, incluso nos mesmos versos dentro de cada un. Sería miope
lamentalo. No canto do gris rigor do abstracto, reina soberana a
lóxica superior da razón poética.

5.- A estrutura íntima: a “luz da inmanencia”
e a “aura da transcendencia”
Se atendemos ao aspecto teórico, non sei ata que punto chegaba
a teoloxía de Díaz Castro. Aprendéraa en tempo preconciliar, aínda
moi cargada de excesivo dualismo entre o natural e o sobrenatural, entre o mundo da vida e a súa relación co misterio relixioso.
O que resulta claro é que, en canto vivencia poética, nesta poesía
anúnciase unha unidade viva, unha comuñón íntima e indisoluble
entre ambos mundos. A creación brilla coa luz da salvación, que a
traspasa desde a mesma raíz, sen a privar dun átomo na súa consistencia intrínseca. Aí reside sen dúbida unha das grandes razóns
do universalismo encantado desta “poesía total”, capaz de moverse
sen a mínima violencia tanto no ámbito secular coma no relixioso.
No primeiro móvese coa naturalidade de todo poeta aberto ás
irradiacións da beleza intramundana. Esta aparece entón vista e
saboreada no gozo e na dor, na luz e na escuridade, no drama e
nos triunfos que nacen do real en urda inmediata. É o que intento
expresar falando da “luz da inmanencia”, que traspasa e fai luminosas todas as cousas: “coma brasas contra a noite”. Óllese, como
mostra, o poema Polpa dorida:
Ei, Terra Verde e Mar de Orballo,
polpa dorida se as hai!
Ás túas portas perdín todo
cheiro alleo de terra ou mar
i agora, ó caer no teu colo,
oio pacer a canto hai!
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Poderían multiplicarse os exemplos, e os logros son moitas veces
espléndidos. Sobre todo, por esa capacidade de evocación que, a
base trazos mínimos e mesmo austeros, con substantivos apenas
vestidos de adxectivos pero elixidos con exquisito coidado, abre
mundos enteiros. Os versos convértense entón en epifanías ou en
auténticas definicións poéticas, que quedan enganchadas en nós,
como inesquecibles retallos de color que adornan para sempre as
silveiras da memoria. Acabo de citar Galicia definida como “Terra
Verde e Mar de Orballo” e cabe recordar: “o sol, niño ardendo nos
loureiros” e “Lóstrobos enroscados nos fouciños” (Terra achaiada);
“Ferve o grau, pulo enterrado / da esperanza, nena dormida” (Terra
sucada); “O río está deitado coma un boi remoendo” (Vísperas);
“Galaxia que aínda cansa o pescozo dos homes” (O berro das pedras); “Diante del unha muller, doce feitura, / i un fillo criado,
única vitoria” (Cortina)...
No segundo ámbito, no relixioso, o poeta móvese con idéntica
naturalidade, aínda que, sen dúbida, era consciente de que non
todos o seguirían ata o final do traxecto. El empréndeo decidido,
porque esa é a súa vivencia última e definitoria. Pero non procede
por anulación da luz e o gozo da inmanencia, que quedan intactos
na súa estrutura e abertos no seu brillo. Simplemente, sen descoidar o seu cultivo e sen se afastar da comunal compaña da tribo
poética, segue adiante, acaso con algún aceno de invitación para
quen o queira seguir. Na súa visión, o nimbo desas brasas que brillan contra a noite do mundo, transcende a pura inmanencia para
cumpriren na transcendencia o seu destino íntegro:
Con este alento, eu lles darei ás cousas
o drama cheo que lles nega a vida:
dareilles rostos, pra que se conozan,
palabras lles darei pra que se entendan...

Non se apaga a luz da inmanencia ao entrar no mundo relixioso.
Permanece intacta, como base e fundamento irrenunciable; pero
prolóngase, transcendendo a superficie do mundo á busca da raíz
e o fundamento. Díaz Castro completa a súa visión dotando as
cousas cunha aura de transcendencia. Por iso os poemas permiten
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a dobre lectura. E por iso a lectura relixiosa, cando se sintoniza no
seu dinamismo auténtico, non procede no modo da xustaposición,
senón no da culminación, ben sexa como resposta ao drama e á
pregunta, ben como coroa última no traxecto da comprensión e
do goce estético.
Esta estrutura dual pero unitaria, idéntica-na-diferenza e diferente-na-unidade, non é invención súa. Ten fondos e longos fundamentos. Empezando por Rilke –poeta amado e traducido– sempre preocupado por manter as cousas no “aberto” (das Offene),
impedindo que se pechen sobre si mesmas; por iso, na primeira
das Elexías de Duino, quéixase de que “os vivos cometen todos / o
erro de distinguir moi fortemente”11. E máis alá, o tamén amado
Xoán da Cruz, místico da luz, que –recuperada a realidade a través
dunha longa ascese de negación– acaba véndoo todo nunha plenitude tan traspasada de Deus que, na identificación, chega ata
á mesma beira do panteísmo. Avisa que non se trata dun simple
ver as cousas en Deus, senón “que en aquella posesión siente serle
todas las cosas Dios”, para acabar exclamando: “Estas montañas es
mi Amado para mí”, “Estos valles es mi Amado para mí”12. Dun xeito
máis inmediato e sinxelo, exprésao, popularizada por Bernanos, a
ben coñecida a frase de Tareixa de Lisieux (outra das querenzas):
“todo é graza”.
Visión, por tanto, non improvisada, senón longamente asimilada e que pertence ao máis decisivo da tradición bíblica, na que,
en realidade, ten o seu fundamento e dentro da que navega a
poesía de Díaz Castro. Porque todo isto nace e se fundamenta na
creación como orixe fundante. Idea conceptualmente insintetizable, pero de orixinalísima e inesgotable suxestión, que fascinou a
Schelling e a Kierkegaard e asombrou ao mesmo Sartre. Saíndo
libre e amorosamente da plenitude sen carencia, pode entregar
a criatura a si mesma, en gratuidade infinita, sen pedir nada a
11 “…Aber Lebendige machen / alle den Fehler, dass sie zu stark unterscheiden” (vv.
80-81). Poño a tradución de J. Santoro, Elexías de Duino (edición bilingüe), Espiral Maior
1995, 11.
12 Cántico Espiritual, canto 14-15, n. 5-7.
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cambio nin facer dependente: “Soamente a omnipotencia pode
retomarse a si mesma mentres se dá, e esta relación constitúe
xustamente a independencia daquel que recibe”, escribe Kierkegaard no seu Diario13. Vista na súa concreción histórica, en canto
revelada como “creación-por-amor” (segundo persoalmente gusto
de dicir e estudar), a creación prolóngase en encarnación: a realidade como epifanía e transparencia, as cousas e as persoas como
brasas alimentadas de transcendencia. Teilhard de Chardin, outro
dos tocados pola mística e visitados polo noso poeta, falaba da
“diafanía” do real.

6.- Os modos e estratos da lectura relixiosa
Intentemos, pois, introducir a reflexión nese traxecto final –final
aberto, camiño inacabable– da lectura, cando, acollendo a chamada a entrar “más adentro en la espesura”, se deixa iluminar pola
aura de transcendencia. Como dixen, Díaz Castro entra nela sen
medo ao tabú cultural, pero con suficiente discreción como para
que conveña distinguir diversos estratos e modalidades.
Hai, como é lóxico, a modalidade visible na superficie textual,
con mención expresa. Non paga a pena deterse nos nomes propios fundamentais como Deus, Xesús, a Virxe e o mesmo Santiago.
Tampouco é preciso demorarse nas referencias máis indirectas,
pero igualmente explícitas, como Evanxeo, Cruz, Reino, Noite do
Olivar.
Máis interese ten o procedemento por alusións mediante frases
ou nomes comúns, algunha vez só detectables por referencia intertextual, sobre todo a diversos libros ou categorías bíblicas. Son
poucas e non abusa delas, pero mostran a connatural invisceración
da vivencia e a continuidade sen artificio entre os dous niveis aludidos. Aínda que seguramente un estudo detido podería detectar
algunhas máis (Afonso Blanco Torrado sinalou algunhas e teño
13 Cf. aclaracións e referencias no meu libro Recupera-la creación. Por unha relixión
humanizadora, Prólogo de C. Casares, SEPT, Vigo 1996, 36-51.
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noticia de que Xosé Antón Miguélez anda metido no traballo)14,
cabe citar unhas poucas a xeito de ilustración significativa:
• Queda aludida a moi fundamental “alfa e omega”. Están logo
as explícitas, pero sen referencia ao texto de procedencia: Lumen
ad revelationem! (O berro das pedras), que remite ao precioso cántico de Simeón no Evanxeo de Lucas 2, 32; Vigilate et orate (Coma
un anxo airado), que menciona expresamente a noite do Olivar, no
Evanxeo de Marcos 14, 38.
• Outras son claras, pero indirectas: “Calaron homes e deuses,
pro non calaron as pedras” (O berro das pedras): inequívoca alusión
ao episodio da entrada en Xerusalén, cando Xesús, respondendo aos
fariseos que lle pedían que reprendese o entusiasmo dos discípulos,
contestou: “Asegúrovos que se estes calan, gritarán as pedras” (Lucas 19, 40). “Non se fixo o templo en tres días” (O berro das pedras),
en evidente alusión á acusación feita a Xesús ante o Sanedrín: “Nós
mesmos oímoslle dicir: ‘eu destruirei este Templo, feito por homes,
e en tres días construirei outro non feito por homes’” (Marcos 14,
58). O propio título da sección Veleiquí os homes remite ao Ecce
Homo, de Pilato (Xoán 19, 5). Non bíblica, pero clara como alusión
á Eucaristía: “un Pan feito de lúa” (Veleiquí os homes).
• Máis remota, pero evidenciada polo subliñado do autor: “a
promesa radiante da hora enorme / en que se dixo: outro home véu
ó mundo” (Coma un río), que está remitindo ao libro de Xob, nunha das pasaxes máis duramente dramáticas da crise bíblica ante o
mal e o sufrimento: “¡Pereza o día en que nacín / e a noite que dixo:
concibiuse un varón!” (Xob 3, 3). O apartado Trasfiguración alude
tamén ao simbólico episodio bíblico da transfiguración no Tabor
(narrado en Marcos 9, 2-8; Mateo 17, 1-8 e Lucas 9, 28-36).
• Máis disimulada está a preciosa metáfora, tan ancestralmente evocadora: “a Catedral, a grande Galiña deitada no medio das
leiras” (O berro das pedras); Blanco Torrado15 propuxo con agudeza
14 A. Requeixo, Xosé María Díaz Castro, cit., 143-144, que tamén as alude, remite igualmene a outras.
15 O. c., 119.
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a hipótese de que o poeta aludía á pasaxe evanxélica na que o Nazareno, ollando Xerusalén e o seu templo, exclamou: “¡Xerusalén,
Xerusalén, que máta-los profetas e apédra-los que che son enviados! ¡Cantas veces quixen aconchegar os teus fillos, como a galiña
aconchega os seus pitiños baixo as súas ás, e non quixeches!” (Mateo 23,37); acertou, porque no antigo poema dedicado a Betanzos,
o autor fala expresamente das igrexas como “galiñas evanxélicas”16.
• Case oculto aparece o verso “as voces escondidas que terman
deste mundo” (No resplendor do día), en clara alusión á unha idea
moi presente na visión relixiosa da literatura francesa da primeira
metade no século pasado, moi concretamente en Bernanos, que
interpretaba –non sen unilateralidade– a vida contemplativa como
garantía escondida da salvación do mundo.
Xa como construción poética expresa aparecen algúns poemas
onde o relixioso se recrea no saboreo estético e no gozo contemplativo. Dous me parecen especialmente significativos. O primeiro, máis lírico, con resultado entrañable, na descrición da Virxe do
Carmo –o Carmio– en Vísperas, cando “nas puntiñas dos pés a festa
chega ó río ... e chora polo tempo perdido nos camiños”, para rematar con ese verso prodixioso, de incrible evocación, cun ritmo el
mesmo de son ondulante: “A Virxe pasa a mau polo lombo do río...”.
O segundo poema, de decidido alento épico, sostense en versos
longos poboados de comparacións xustas coidadosamente medidas. Santiago aparece como símbolo dunha Galicia soñada onde o
apóstolo entra, íntimo e silandeiro, “coma o sangre drento dunha
vea”; prolonga a historia dos celtas de “ollos axeitados á medida da
verdá” ata que a luz do evanxeo chega a eles “como o Outono se
senta na mazá”. A peregrinación xacobea, “río de cabazas e vieiras”; a construción da catedral, “río de pedras” que medra “coma
a aurora trá-los piñeiros”. O nacemento de Compostela, “dolorosamente” amada, con nome que “bourou nas mesmas estrelas” e
traballos que cavaron “sucos pra unha nova Primavera... na ousada
16 “Iglesias de Betanzos, erguidas como escalas, / maternales gallinas evangélicas”, do
poema premiado “El cántico de la ciudad”, que pode verse, citado por X. Torres Regueiro,
“Díaz Castro nos Xogos Frorais de Betanzos de 1946”, en: Homenaxe, cit., 156.
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espranza pendurada dun fío”. Non faltaron “xudas i epulóns” nin
batallas crueis “baixo un sol alleo”. Pero á fin a catedral segue aí,
como grito invencible fronte ao silencio de “homes e deuses”: “as
pedras berraron, i os seus berros petrificáronse en torres rematadas por unha crus!”.
Queda aínda a modalidade decisiva: aquela na que o relixioso
e o profano se funden en unidade indisoluble, que pide unha lectura “estereoscópica” da mesma e idéntica realidade. Sobre todo,
da realidade humana, onde a visión relixiosa se enxerta no amplo
leque das grandes e fundamentais experiencias existenciais, que
van desde o intimismo da nostalxia saudosa, tan sensible aos recordos luminosos da infancia, ata ás mestas fragas do dramatismo máis intenso. Só cando a lectura e a interpretación acadan
este nivel, resulta posible entrar no último santuario desta poesía,
cuxo segredo encerra máis sorpresas do que achegamentos, insuficientemente sintonizados coa fondura da súa onda poética,
chegan a sospeitar.
Neste sentido, fixo ben Xosé María Salgado en detectar, contra
certos tópicos, a intensidade do ardente dramatismo que ás veces permanece oculto, pero que en moitas ocasións irrompe con
violencia á superficie. Ata o punto de que, analizando A cerna, se
atreve a afirmar que Díaz Castro representa “a figura de máis profundidade existencial das nosas letras de posguerra”17. Ao interpretalo desde a ubicación no tempo do existencialismo, debilita algo
a forza –esencial e xenuinamente cristiá– da valencia relixiosa, reducíndoa a “un certo tinte católico” ou véndoa como unha “visión
case fatalista”. Pero iso non anula o certeiro da apreciación; máis
ben o reforza, porque mostra a orixinalidade do poeta, que non fala
ao ditado de clichés culturais, senón desde a entraña mesma da
súa persoalísima experiencia, arrincando da propia carne palabras
esenciais, fragmentos de si mesmo, que iluminen desde a transcendencia tanto as íntimas nostalxias e a inestimable saudade nacida
das orixes, coma o duro madurecer da autenticidade individual e a
procura dun sentido para as feroces inxustizas da historia...
17 “‘A Cerna’, a eterna loita dos contrarios”, en: Homenaxe, cit., 111.
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Só cando esta estereoscopia queda oculta, a interpretación pode
quedar seducida –e cegada– polos espellismo de superficie, enganada pola aparente facilidade da crenza relixiosa, unida ao brillo
engaiolador dalgunhas finísimas efusións líricas. Pode xerarse así
a impresión dunha poesía de “rosas sen espiñas”, de poeta manso
con esperanza inxenua, sen crises nin compromiso. Non deixa de
ser significativo como o propio Díaz Castro, que recoñecía en Rosalía unha “alma xemelga”, detecta este mesmo equívoco respecto
dela: “Cantas falsidás se teñen dito de Rosalía, atribuíndolle vaguedás románticas, poño por caso, cando a verdade é que tiña un
sentido da realidade case sangrante!”18.
Estou convencido de que doutro xeito queda ignorada a clave
fundamental para unha lectura de Nimbos. Clave, polo demais,
abondosamente enunciada nunha poesía onde a beleza florece
desde a ferida e onde a luz nace da loita a vida e morte coas tebras:
consciente de que “o verdadeiro amor enferra en neve” e de que,
demasiadas veces, “acadulla en sangre” o suco leve que vai arando
en mar de rosas.
Entrar a fondo neste nivel precisará aínda estudos moi demorados. Algunhas indicacións fanse na publicación indicada na primeira nota.
Andrés Torres Queiruga

18 Citado por A. Requeixo, Presenza de Rosalía na obra de Xosé María Díaz Castro: Cardernos Ramón Piñeiro XXVI, 2014, 109-118, en p. 109.
Encrucillada 187, marzo-abril 2014

85
205

Xanela bíblica

Olladas sobre as mulleres no
Novo Testamento
Engracia Vidal Estévez

1.- Introito
Aínda non saín do caos no que me metín ao asumir a redacción
deste artigo no Consello dedicado á programación de Encrucillada
2014. Algo así como caer nun océano e ter que decidir a dirección
de ruta para poder saír… porque o título xenérico foi “Mulleres na
Biblia”.
Unha muller soa? Unha parella? Un trío? Todas en conxunto?
No Antigo Testamento? No Novo? Unha selección dos dous? Escolla difícil, e iso que dicimos que son poucas…
Consciente de que elixir é renunciar e de que as dúbidas non son
fecundas, o primeiro foi optar por limitarme ó Novo Testamento,
e non pre-decido se todas ou só algunhas. Déixolle á inspiración o
camiño a seguir, e a ver onde me leva e por que roteiros. Despois
fago unha lectura repousada do Novo Testamento.

2.- Conclusións e aplicacións destas lecturas
Gustoume e gocei moito ao repasar estes textos con miras a sacar conclusións de cara ás mulleres de hoxe. É curioso que os textos sagrados nos ofrecen novidade e riqueza en cada nova lectura.
Por isto non me vou meter na esexese e valoración dos textos
desde unha óptica crítica nin fundamentalista. Aínda que ás veces
pode ser inevitable. Senón en tentar aplicar á nosa vida de mulleres
de hoxe as actitudes que, segundo os narradores dos textos, descubrimos en cada unha delas. Si terei en conta a situación social da
muller nese espazo e nese tempo, que forzosamente ten que afectar ás actitudes manifestadas en cada escena.
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É importante pensar que estas mulleres viviron hai máis de dous
mil anos… nun país que xeográfica, cultural, relixiosa e socialmente estaba moi lonxe das mulleres de hoxe na cultura europea.
Apenas é posible comprender e analizar os seus costumes. Pero si
moitos dos seus valores.

3.- Primeira achega a nomes e espazos
Os evanxelistas citan unhas dezaoito e mais un colectivo “Mulleres de Xerusalén”. E os Feitos dos Apóstolos, unha media ducia.
E tamén outro colectivo de “Diaconisas”.
Algunhas coñecémolas polo seu propio nome: Ana, Herodías,
Sabela, María, Marta, Salomé. Outras, pola súa orixe xeográfica,
como a samaritana (de Samaría), a viúva de Naín, a cananea (de
Caná), María de Magdala (que aparece tamén como María Magdalena). Outras, pola súa enfermidade: hemorroisa, muller eslombada. Outro grupo sinálase polas súas relacións de parentesco: a
sogra de Pedro, a filla de Xairo, a nai dos fillos de Zebedeo, María
(de) Cleofás. Unha soa, nomeada polo seu pecado de “adúltera”. E
outra, pola súa situación social: a viúva pobre.
Nos Feitos dos Apóstolos, das cinco sabemos o nome propio:
Evodia, Lidia, Priscila, Síntoque e Tabita. E o colectivo de “Diaconisas”.

4.- Como aparecen en relación a Xesús
De moi diferentes maneiras e por diversos motivos. No caso de
Ana (Lc 2, 36-38), unha muller de idade, profetisa, de moita fe,
que esperaba o Mesías servindo no templo día e noite, desde a súa
viuvez. Coñece a Xesús cando seus pais van presentalo ao templo.
A súa fe faille recoñecelo, loar e agradecer a Deus o seu don, e
anunciar a toda a xente a súa vinda.
Sabela (Lc 1, 5-25), aínda antes do que Ana, intúe a Xesús no
ventre de súa nai e, plenificada por esa presenza, beizoa a María
porque creu. E provoca nela esa acción de grazas que o evanxelista
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sintetiza co recitado do Magnificat. Unha das oracións que os cristiáns de todos os tempos consideramos como modelo de acción de
grazas e de esixencia de xustiza e caridade.
Un grupiño vai a El buscando curación. Xa sexa para elas ou
para algún familiar.
Outras teñen un encontro casual, aínda que logo sexa dos máis
íntimos e fecundos, coma a samaritana (Xoán 4, 1-42).
Hai quen non vai por ela mesma, a adúltera (Xoán 8, 1-11),
senón que alguén a achega onda Xesús acusándoa de adulterio. E
que ben nos fixo a todas! “Eu tampouco te condeno”.
No caso da sogra de Pedro (Mt 8, 14-15), é Xesús quen, nunha
visita á súa casa, atópaa na cama con febre. El cúraa tocándoa e
ela érguese e ponse a servilos.
A nai dos fillos de Zebedeo (Lc 1, 40-45. 57-67) vai buscalo para
lle pedir un posto preferente para os seus fillos no “teu reino”… xa
sabemos o que Xesús lle contesta: “Non sabedes o que pedides”…
e aclara: “o que queira ser o primeiro, ha ser o voso servo”…
Na viúva de Naín (Lc 7, 11-17) o encontro é casual, Xesús vai de
camiño con moita xente e atopa un enterro, o do fillo único dunha
viúva; achégase á nai movido pola compaixón e dille que non chore. Toca o féretro e manda ao rapaz que se erga, e entrégallo á nai.
A viúva pobre (Mc 12, 41-44, Lc 21, 1-4) tampouco pide nada.
É Xesús quen a mira na arca das ofrendas metendo unha pequena
esmola en moedas. E arríncalle a louvanza e a lección para todos:
a xente bota do que lle sobra, e ela dá da súa pobreza, dá todo o
que ten.
No caso da muller eslombada (Lc 13, 10-17), eiva disque producida por un maligno espírito, é ela quen vai escoitar a Xesús na
sinagoga. Non lle pide nada. É Xesús quen se achega, pon as mans
sobre ela e advírtelle que está curada. Ela agradece e loa a Xesús.
A cananea (Mt 15, 22-28) é un caso aparte. Non pide para ela.
Pide para unha filla endemoñada. E pide, berrando, que teña com88
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paixón dela. Xesús non lle reponde. Os discípulos dinlle a Xesús
que lle faga caso “para que cale”. E Xesús aínda non cede e di que
El veu para as ovellas perdidas da casa de Israel. Ela insiste e El
contesta co que hoxe chamariamos un desplante. E ela non se
arreda e teima. E Xesús cede e, loando a súa fe, cúralle a filla.
A hemorroisa (Mt 9, 20-22) é moi especial. É ela a que busca a
Xesús, a que está segura de que a pode curar da súa enfermidade
un tanto vergoñenta. Está segura de que a pode curar só con tocala, e achégase por detrás… Xesús cúraa pero faille publicidade
e loa a súa fe…
Herodías (Mt 14, 1-2; Mc 6, 14-29) ten un desafortunado papel
como amante de Herodes e promotora do asasinato de Xoán o Bautista, valéndose das artes da súa filla, que danza para divertir a Herodes. É quen de levar a Herodes a cabeza de Xoán nunha bandexa!
Da filla de Xairo (Mt 9, 18-26; Mc 5, 21-43; Lc 8, 40-56) nin
coñecemos o nome. Seu pai vai en busca de Xesús para dicirlle que
morreu a súa pequena. E Xesús achégase á súa casa e mándalle á
filla erguerse. Chámalle Talita, moza, diriamos nós.
E queda un grupo moi importante: Marta, María, Salomé, Magdalena, María Cleofás… Son as que teñen un maior protagonismo.
As máis citadas nos evanxeos. E, ás veces, de maior dificultade de
identificación. Pero queda claro que foron as discípulas, as máis
seguidoras. As que amaron a Xesús e foron fieis e constantes na
vida, no calvario e ata a resurrección inclusive.
María, nai de Xesús non vai aparecer nesta reflexión1.

5.- As discípulas
Máis dun teólogo (espero que ningunha teóloga) ou profesor
discutiríame este epígrafe argumentando que só son discípulos os
homes, e apóstolos, só os doce. Pero xa dixen que non vou facer
esexeses. Coido que non é salientable o nome que lle demos ás
diferentes maneiras de seguir e relacionarse con Xesús. Que, no
1

Conf. Encrucillada, nº 132, pp. 131-148 e nº 163, pp. 43-61.
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fondo, é o que nos importa: a identificación con El, e o que fixeron
pola súa causa. E por suposto que eu estou convencida de que
houbo un discipulado feminino, como tamén o hai hoxe, aínda que
non haxa na Igrexa Católica mulleres con esas denominacións. Ana
María Tepedino, no seu libro Las discípulas de Jesús, sinalado na
bibliografía, desenvolve amplamente esta realidade do discipulado
na vida de Xesús. Baseado no seguimento, no servizo e no envío.
Non esquezamos que a ordenación ministerial é posterior á vida
terrea de Xesús. Obedece a decisións da institución eclesiástica
posterior.
Canto máis afondamos nos relatos do Novo Testamento, descubrimos unha maior implicación das mulleres na causa. E moito máis sabendo que a valoración das mulleres naquela sociedade
era, de seu, discriminatoria fronte ao home. Por iso o só feito das
relacións persoais e sociais das mulleres con Xesús fainos pensar
nunha estima moi alta e singular, inusitada naquel contexto, e que
non se sostivo a través dos tempos posteriores.
Houbo mulleres no seguimento popular, na escoita da súa predicación, na amizade, na colaboración de actividades, de pór ao
servizo de Xesús os seus bens e as súas casas, dende o principio
da súa vida pública ata o Calvario, e aínda máis na vivencia e no
anuncio da súa resurrección. E houbo, sobre todo, encontros íntimos coma o da Samaritana, os de Marta e María, os de Magdalena,
que supoñen unha valoración moi positiva da consideración que
Xesús lles tiña. E nos relatos da valoración e recoñecemento da
súa dignidade. E mesmo da súa confianza e amizade.
É verdade que hai nalgúns relatos, coma no da derradeira Cea,
ausencias moi significativas de nomes de mulleres. Pero o feito
de non seren nomeadas non asegura a súa ausencia… Os relatos
escribíronse anos despois e as representacións figurativas deseñáronse tamén máis tarde. Con todo, algúns quéreno tomar como
un dogma e como unha confirmación de exclusións intencionadas
no proxecto de Xesús! Nin a súa ausencia entón suporía a xustificación de que na sociedade de hoxe seguise a ser a Igrexa a que
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manteña, por razóns de sexo, calquera discriminación, a ollos vista
desapropiada e empobrecedora para a Igrexa, para os seres humanos de hoxe.
A manifestación do Papa Xoán Paulo II en contra do sacerdocio
da muller é un obstáculo máis para chegar á igualdade que pensamos debería existir a estas alturas da Historia. Estou convencida
de que chegará. Esa resposta tan radical do Papa Xoán Paulo II,
que o seu inmediato sucesor quixo elevar á altura dun dogma e o
Papa actual asumiu, polo menos de momento, non pode ter ese
valor de doutrina revelada, que esixe unhas condicións que non se
deron naquela manifestación. Pero que conste que non ía por aí o
meu razoamento; metinme sen querer, pero o dito, dito.
A min impresióname deste estudo, dun lado, a xenerosidade das
mulleres no amor e no servizo. Miraron máis a Xesús ca ao recoñecemento que lle podían facer os demais a elas. A confianza que
lles inspira Xesús para achegárense a El. A admiración. O amor
activo na entrega. O seu interese en transmitilo a todos, o anuncio
da Boa Nova.
E impresióname a valoración e o respecto que Xesús amosa polas mulleres. Párase. Búscaas. Failles preguntas. Escóitaas. Cúraas
ou ensínalles a curarse. Deféndeas. Aínda máis, mantén con elas
conversas longas e fondas. Senta a descansar na súa compaña.
Encárgalles o anuncio da súa resurrección, mesmo aos seus discípulos. Podería haber moito máis nos comezos da nosa xeira?
Comprendo que pesan os vinte séculos de Historia con todo o
que tivo de proceso duro, discriminatorio, inxusto. E entendo que
os procesos humanos tiveron que ser así, lentos, con avances e
retrocesos nas sociedades occidentais. Pero cústame moito máis
entender que unha sociedade coma a Igrexa, que tivo un fundador atípico, cunha mensaxe de igualdade e de respecto totalmente
nova e singular, non seguise unha traxectoria moito máis fiel ao
fundador. “E todo iso de xudeus e gregos, de escravos e libres, de
homes e mulleres, todo iso acabou, pois sodes coma un só en Cristo” (Gal 3, 28).
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Porque, dentro da Institución eclesial, lonxe de mellorar e levar unha liña de desenvolvemento progresivo na vivencia e na
práctica da mensaxe do seu fundador, máis ben foise estreitando
o cerco á liberdade e ao respecto, sobre todo de cara a elas. Sen
deixar de recoñecer as melloras sociais, como a abolición da escravitude, a doutrina social, a atención aos pobres, os impulsos
á paz… pero a plena xustiza coa igualdade da muller séguelle a
quedar un pouco lonxe!

6.- Textos referentes ao grupo de discípulas2
Consciente de que podo alongar en exceso este traballo, e de
que os textos están aí e calquera pode repasalos, renuncio a que
pase á revista unha pequena –e inmensamente grande– antoloxía
dos textos relativos ás mulleres máis achegadas a Xesús. En certa
maneira serían os máis interesantes para unha historia do discipulado. Pero xa dixen que elixir é renunciar e desta volta tocoulles a outras mulleres que tamén o buscaron e/ou se atoparon
con El. Nós podemos achegarnos a todas elas e descubrir o que
en cada momento necesitemos para nós e para o noso colectivo
feminino.
Sinto que tampouco puiden entrar nas mulleres dos Feitos. Nin,
moito menos, na análise teolóxico-sociolóxica da muller nas Epístolas. Doutrina temporalmente anterior a outros textos do Novo
Testamento e que deitan moita luz sobre o pensamento dos autores referente ao xénero feminino. Agora só falta pedir que vos
preste ás lectoras e lectores. Non é a miña palabra, eu só puxen o
marco, baratiño, pero resaltando a gran xoia da mensaxe feminina
no evanxeo.
2 Estes relatos, que xa dixen ofrecen algúns problemas de identificación e interpretación,
están a ser moi e ben estudados por varias teólogas feministas, das que apunto os nomes
na Bibliografía. Refírome, sobre todo, á identificación de María Magdalena, a que aparece
máis achegada a Xesús, coa pecadora. É casualidade que nestes días, estando a piques de
dar remate a este traballo, vise eu un programa da TV, Cuarto Milenio, no que se tratou este
tema, nun debate con Antonio Piñeiro, tamén citado na Bibliografía.
Todas as citas corresponden sempre á Biblia Galega, 3ª Ed., SEPT 2001.
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A especie dos galegos en risco
de extinción
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Alerta vermella por
crise demográfica

A maioría dos expertos presentes no congreso, entre os que
eu mesmo me encontraba, celebramos que a Administración
galega se teña posto á fronte
deste problema que aínda non

é percibido como tal por unha
inmensa maioría de cidadáns, e
que tanto nesta xeira, como nun
anterior simposio que eu dirixín
na EGAP2 se empezasen a sentar as bases para unha resposta
suficiente, ordenada e temperá
para o que xa se empeza a chamar “colapso demográfico” galego. Lonxe de ser un problema
singular, que se tivera cebado
con Galicia dun xeito especial,
a crise demográfica afecta dun
xeito preocupante á Unión Europea, na que destacan os casos de Italia, Alemaña e España
como os de peor prognóstico.
E dentro de España tamén é o
ámbito Noroeste, con Asturias,
Estremadura, Castela e León e
Galicia como áreas de maior recesión. E iso constitúe un serio
agravamento do problema, na
medida en que non cabe esperar nada das sinerxías de crecemento que puidesen iniciarse
en áreas veciñas e trasladarse a

1 O congreso realizouse no marco do
“Plan de Dinamización Demográfica de Galicia”, da Consellería de Traballo e Benestar
da Xunta de Galicia.

2 Barreiro Rivas, X. L., Pascual Monzó, R.
M., e Araújo Cardalda, L. X., edit. (2012):
O reto demográfico de Galicia. Santiago de
Compostela. EGAP.

Durante a clausura do Congreso Internacional de Demografía, que se celebrou en
Santiago o pasado 21 de marzo
baixo o patrocinio da Consellería de Traballo e Benestar1, a
conselleira Beatriz Mato aceptou a idea de que Galicia está en
alerta vermella demográfica –a
taxa de fillos por muller fértil en
Galicia é de 1,07, cando a taxa
técnica de reposición se establece en 2,1 fillos por muller–,
e propuxo a negociación dun
pacto de Estado para facerlle
fronte a este problema de longo percorrido e cunha abondosa
proliferación de metástases.

94
214

Encrucillada 187, marzo-abril 2014

A especie dos galegos en risco de extinción

Galicia sobre o devecido fluído
demográfico actual.
Na descrición do colapso demográfico de Galicia coinciden
todos os indicadores máis preocupantes, polo que ben puidese
dicirse que, máis alá das dinámicas instaladas na poboación,
o problema apunta tamén a
graves dificultades para o financiamento dos servizos e para o
mantemento dunha autonomía
efectiva da nosa Comunidade, ademais de facernos camiñar de forma acelerada cara a
unha crecente invisibilidade
política do país. A poboación
galega, que no ano 1857 era o
11,49% da poboación española,
só equivale hoxe ao 5,95% de
todo o país, e cunhas proxeccións feitas polo Instituto Galego de Estatística (IGE) que
–para o ano 2018– reducen a
porcentaxe de españois galegos
a só o 5,67%. Sobre esta arrepiante caída da porcentaxe de
galegos, a poboación actual de
Galicia está entre as máis envellecidas do mundo (media de
idade de 45 anos3), e entre as
3 Para que nos poidamos facer unha idea
do que isto significa podemos lembrar que a
idade media da poboación española é de 41
anos; a de Francia 39,6; a de EEUU 38,2; a
de China 31,1; e a da India 25,7.

que teñen máis baixa fertilidade
–1,09 fillos por muller–, entre
as que teñen renda, salarios e
pensións máis baixas de España. Galicia tamén é a que ten
un poboamento máis disperso
e invertebrado de toda Europa,
co conseguinte encarecemento
dos servizos e infraestruturas,
e unha das que menos achegas
recibe da emigración. Tamén
temos un forte desequilibrio territorial, cun 75% da poboación
afincada na estreita franxa costeira que discorre a ambos lados da autoestrada A-6, e cunha
tendencia cada día máis visible
a acumular poboación no cuadrante sur-occidental do país,
que abarca as Rías Baixas entre o Tambre e o Miño. E por
iso cabe comprender a idea
da alerta vermella lanzada por
dona Beatriz Mato en función
de catro dinámicas xa establecidas: que a crise galega xa ten
sobrepasado a liña vermella de
envellecemento e dispersión
que impide unha rexeneración
demográfica autónoma; que o
custo dos servizos actuais non
é sostible nin parece que poida
transferirse cos seus estados e
proxeccións a un novo modelo
de financiamento autonómico;
que o sistema de pensións ten
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un déficit crecente, e que cada
día depende máis da caixa única estatal que sostén o actual
modelo; e que a única solución
que poderiamos considerar natural e suficiente –a dos fluxos
migratorios– constitúe un risco
evidente de cambio profundo
na fisionomía e na cultura e
identidade do país.
Ao longo dos relatorios do
Congreso non faltaron expertos
que apuntaron cara a solucións
estimuladas que poderían ter a
base nun espertar consciente
da poboación actual, aínda que
esta esperanza tiña que convivir
coas enquisas que nos lembran
que as poboacións teñen unha
estraña tendencia a non recoñecer as crises demográficas
como problemas actuais e a non
incluílas como prioridades na
axenda do emprego de recursos
dos poderes públicos. Esquecen
estes expertos optimistas que a
crise demográfica de Europa,
de España e de Galicia teñen a
súa orixe no éxito dos modelos
de benestar, e nos cambios culturais e económicos que experimentaron –para ben– os nosos
sistemas produtivos e os nosos
hábitos de vida e consumo. Estamos falando de tendencias
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demográficas que se van asentando só nos países máis desenvolvidos do mundo –das que só
poderiamos excluír a dispersión
poboacional–, e por iso é ilusorio pensar que os pequenos
sectores novos da poboación
que están en idade fértil, aínda
poden e queren cambiar a súa
mentalidade en pouco prazo e
establecer a rexeneración demográfica como unha prioridade esencial da Galicia do futuro.
Xa que logo, todo apunta a
que a única saída realista é a
de potenciar a inmigración,
asumindo de xeito libre e intelixente o feito de que unha multitude de inmigrantes que fora
suficiente para reequilibrar a
poboación galega requiriría un
enorme esforzo de integración,
que, lonxe de poder facerse a
base de inculturar como galegos
á nova poboación, seguramente
precisarían fortes renuncias de
identidade e de cohesión lingüística, ademais de acelerar
os desequilibrios poboacionais
que xa se dan entre unha costa
atlántica máis urbanizada e un
interior agrícola máis disperso
e máis rural. Pero iso non vai
suceder, como noutras Comunidades –Cataluña, Madrid,
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Andalucía, Valencia e Murcia–
polas propias inercias dos movementos de inmigración, xa que
as estruturas da propiedade e
da poboación galega, e a baixa
incidencia no emprego da agricultura, da minería e da construción, dificultan excesivamente a chegada e asimilación da
inmigración. E por iso estamos
obrigados a favorecer os cambios estruturais que impidan
que a nosa dramática circunstancia demográfica –que xa non
é susceptible de rexeneración
autónoma–, se vexa agravada
polo desvío evidente dos fluxos
migratorios que presionan sobre
a Península Ibérica.
Hai xa dez anos, con motivo
dun simposio sobre as migracións organizado na Universidade Pontificia de Salamanca4,
deille forma orixinal a unha
idea que, sen ser en si mesma
novidosa, podería revolucionar
non só as políticas migratorias, que era do que falabamos
daquela, senón tamén as dos
enfoques demográficos. “As
4 Barreiro Rivas, X. L. (2005): “Las políticas migratorias en la Unión Europea”.
En: Martínez Santa María de Unzá, I., ed.
(2005): Elogio de la diversidad: estudio interdisciplinar de las migraciones. Salamanca: Servicio de Publicaciones de la universidad Pontificia de Salamanca, pp. 17-46.

migracións –dicía eu na Pontificia– son movementos naturais da poboación, igual que o
nacer, medrar, reproducirse e
morrer”. E deben considerarse
así porque –argumentaba– non
existe ningún outro mecanismo que poida manter indefinidamente o equilibrio sostible
das poboacións segmentadas.
A natureza, e as incidencias
que afectan á vida das persoas,
non dan como resultado unha
pirámide da poboación que se
adapte estritamente ás necesidades de cada intre histórico e
de cada sistema de produción,
e por iso funciona –porque funcionou sempre– a migración
equilibradora, que, sensible ás
circunstancias sociais, culturais e económicas, e moderada
por tales resortes, é plenamente
eficaz para o proceso de sostibilidade demográfica. E de aí
derívase a miña crecente defensa non só dunha mellor e máis
libre xestión dos fenómenos
migratorios, senón unha política de cambios estruturais que
facilite o ingreso reparador e
autorregulado dos movementos
migratorios.
Da miña afirmación derivábase –e derívase– unha
afirmación máis radical e de
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maior calado que nos convén
lembrar e aplicar. Porque, se
ben o pensamos, os problemas
demográficos son ficticios e de
pura natureza política, xa que
só existen na medida en que se
establezan fronteiras –territoriais, políticas, culturais, identitarias ou estratéxicas– ás que
se lle outorgue validez esencial,
e que curten de xeito artificial
e inhumano os fluxos naturais
que reequilibran as poboacións
e determinan a súa distribución
sostible nos distintos espazos
do planeta. Galicia, na medida
en que se conforma como una
Comunidade Autónoma que
aspira a un desenvolvemento pleno e satisfactorio da súa
identidade e dos seus recursos
internos, ten un grave problema demográfico, quizás irresoluble. Pero se uniramos Galicia
co Norte de Portugal, e abriramos en todas as ordes os fluxos
de poboación, ese problema
sería notablemente menor. E
se agrandaramos dun xeito suficiente as bases comunitarias
dos actuais espazos políticos e
económicos, ese problema desaparecería de raíz.
A historia de Europa, que
equivale á historia mundial das
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grandes migracións, tanto de
entrada –indoeuropeos, árabes,
otomanos, xudeus, e moitos
máis–, como de saída –cruzadas, colonización de América
e África e as grandes ondadas
económicas do século XX: 55
millóns de europeos trasladados a outras terras con exitosos
instintos de depredación das
culturas e poboacións de acollida– fálannos non só do fenómeno das migracións, senón tamén
dunha resultante identitaria e
mesmo étnica moito máis atractiva e admirable ca os puntos
de partida, e capaz de redeseñar todos os modelos éticos, de
pensamento e de convivencia
que fixeron posible cada época
da nosa historia. E por iso poderiamos tirar de aquí unha lección ben barata e ben sinxela: as
migracións fixeron Europa tal e
como é, e ninguén debería ter
dúbida algunha de que así seguirá sendo –con xente que entra
e sae– per saecula saeculorum,
sen que a nós nos quede máis
decisión que aceptalas de grao e
de xeito intelixente, ou recibilas
por ondadas de destrución e decadencia, como sucedeu o resto
das veces, a maioría. Porque se
nos quedamos na perspectiva
pequena e voamos coa mente
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baixa temos diante un problema
enorme e urxente, case irresoluble, que a conselleira Beatriz
Mato acaba de resumir nunha
alerta vermella.

2.- Unha lembranza obrigada
de Adolfo Suárez
A Adolfo Suárez –falecido ás
15:03 horas do día 23 de marzo
de 2014– poderíamos metelo
nunha crónica da vida galega porque era fillo dun galego,
porque viviu varios anos na Coruña, e porque sempre conservou viva e operativa a idea de
que a terra natal do seu pai e
do seu avó marcaba unha parte
da súa personalidade e dos seus
afectos e orientacións patrióticas. Poderiamos facelo así, e
seguir a historia, ou esquecernos diso, e dos pequenos feitos
que en nada determinan a nosa
existencia, e xulgar ao home e
ao político pola súa dimensión,
polos seus exemplos, pola inmensa obra que lle legou á patria e por ser o modelo de persoa
sobre a que conflúe unha etapa enteira, a mesma que hoxe
lembramos como testemuña da
nosa grandeza como pobo e da
nosa ansia innata polo progreso
e a liberdade.

Adolfo Suárez é noso porque é de todos. Nada máis que
por iso. E diso cómpre dicir as
poucas verbas que caben nesta
crónica, ás que non lle quero
dar máis dimensión que a dun
enorme agradecemento e unha
enorme admiración polo político –porque Suárez era un político dos que fan admirar e querer a política– que resume na
súa biografía o mellor da nosa
propia historia, e unha honradez de vida e comportamento
que, no medio de fracaso e desprezos incompresibles, non fixo
outra cousa que agrandarse.
Dado que a historia só serve
para dar leccións –e tendo moi
presente que unha bibliografía
ou unha lembranza son testemuños da historia– empezarei a
miña homenaxe a Adolfo Suárez lembrando o maltrato que
recibiu no seu tempo da sociedade española, a incapacidade
que tivemos para asimilar en directo a grandeza da súa obra e
da súa persoa, e a forma en que
dilapidamos –Deus saberá por
que– o máis grande e importante valor político da Transición.
Sei moi ben que o desgaste e o
fracaso son case que substanciais cos procesos de transición
Encrucillada 187, marzo-abril 2014

99
219

Xosé Luís Barreiro Rivas

e cambio estrutural das sociedades, e que a ningún politólogo lle estraña que o artífice
dunha transición sexa tamén a
súa primeira vítima. Tamén sei
que unha parte importante do
fracaso político de Suárez tivo
moito que ver –ou case todo–
co cainismo que se instalou na
UCD, que, no medio de ruindades e traizóns gravísimas e
de moi baixa estofa, fixeron imposible apreciar e defender no
seu intre a obra de Suárez. E
sabendo isto, debo dicir, tamén
sei que esa parte lamentable
da UCD –que como partido tamén ten unha historia gloriosa
e unha nómina de políticos que
hoxe resulta impresionante– o
propio Suárez, que era presidente de tan estraña coalición
de partidos, tivo unha responsabilidade directa e importante.
Pero o meu lamento non vén
de que Suárez fora arrasado
pola dinámica da democracia
e dos cambios que el mesmo
impulsara, senón da forma bastante miserable na que foi tratado pola opinión pública, que,
no intre de máximo esforzo e
máximo éxito colectivo, converteuno no pim-pam-pum co que
se desafogou a ira colectiva, e
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na representación dun modelo
de político que, a pesar de ter
sobre si unha traxectoria exitosa e impecable, foi trocado por
outros que, sen chegarlle como
políticos e persoas ao betume
dos seus zapatos, axudaron a
trocar as esencias do político
pola oca grandeza dos currículos e da honradez impostas
como dogmas incuestionables
dunha linguaxe que por aquela
se fixo correcta. Foi como cambiar ouro puro por cristaliños
de cores, como tirar o viño para
beber as etiquetas, ou como esquecer de onde viña a liberdade
e que fora o home que nos fixera destinatarios dos seus sabores e protagonistas individuais
da súa conquista.
Pero esta vez foi verdade
que o tempo pon a cada quen
no sitio que lle corresponde. E
Suárez é hoxe, incluso para os
que non o recordan nin teñen
un coñecemento suficiente do
seu labor, o mellor político da
historia da España que fixo o
noso tempo. O mellor porque
era listo. O mellor porque era
audaz e comprometido. O mellor porque arriscaba en todas
as xogadas cunha intelixencia e
unha prudencia admirables. O

A especie dos galegos en risco de extinción

mellor porque compartiu méritos e glorias co resto da clase
política e da sociedade. E o mellor porque caeu cunha dignidade e un señorío inimitables,
saíndo a tempo de todos os
barullos, e deixando facer, sen
ánimo negativo, a todos aqueles
que viñeron a sucedelo.
Suárez tamén é o arquitecto
deseñador e executor da Transición, o que dirixiu a obra con
mestría infinita, e o que fixo bos
a todos os que parecían ter máis
pedigree ca el e máis lexitimidade histórica da que el traía do
franquismo. Tamén foi o gran
comunicador que nos fixo entender o plan, que nos orientou nos primeiros referendos
e que fixo transitar o cambio
político polos camiños da paz
e da responsabilidade colectiva. E tamén foi a peza clave do
consenso, o que cedía na xusta
medida para facer imposibles as
aventuras persoais e de partido,
e o que soubo aproveitar os liderados parciais, tan importantes –Carrillo, Pujol, González,
Arzalluz, Tarancón, Gutiérrez

Mellado, Redondo e Camacho–
cos que fixo realidade a España
de hoxe. Quizá por iso, porque
Deus escribe dereito coas liñas
torcidas, Adolfo Suárez foi un
dos dous únicos civís que ficaron de pé o día da gran caída.
O que mantivo a dignidade de
todos e da democracia na oprobiosa xornada do 23-F. E aquel
no que todos quixemos vernos
reflectidos o mesmo día en que,
en pura aparencia, se consumaba o seu fracaso.
Agora é un xigante da política
e un símbolo universal do noso
tempo, ou de todo canto queda
de bo dun tempo de tribulación
que lembra –tarde piaches!–
homes coma aqueles. E eu desexo que os españois esteamos
á altura, para que, a base de
honras fúnebres e homenaxes
sentidos e todos merecidos, fagamos del un símbolo histórico,
aquel que nos represente nos libros e nas lendas cando dentro
de moitos anos aínda se fale de
nós. Porque o que del se diga
debe valer para todos.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Entre a complexa oferta cultural que ofrece Estocolmo,
a capital de Suecia, unha das
máis destacadas parécenos, sen
ningunha clase de dúbidas, o
seu Kungliga Dramatiska Teatern, ou Real Teatro Dramático. Situado ás beiras do lago
Mälaren, atópase nun edificio
de granito branco, que combina
os estilos modernista e clásico,
deseñado polo arquitecto Fredrik Lilljivist (1863-1932), que
o rematou no ano 1908.
Conta cun vestíbulo, unha
libraría, unha sala principal,
un Teatro Infantil, cinco salas
máis para representacións de
menor releve, e outras para exposicións. Mais tamén ofrece
unha sorprendente bibliotecaarquivo, un servizo de guías
para percorrer o edificio e dous
restaurantes. O Real Teatro
Dramático de Estocolmo é, tamén, o lugar onde se forman os
actores suecos. Intérpretes tan
relevantes coma Greta Garbo
(1905-1990) e Ingrid Bergman
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(1915-1982) pasaron por el.
Así mesmo, entre os últimos
directores do centro estivo o
guionista e director teatral e cinematográfico Igmar Bergman
(1918-2007).
Agora ben, unha institución
coma a que estamos a comentar, non podía xurdir da noite
para a mañá. E, efectivamente,
non foi así. O Real Teatro Dramático, en realidade, naceu o
17 de maio de 1788. É dicir, hai
226 anos, se ben utilizou diversos emprazamentos antes de se
situar no actual.
Mentres isto acontecía na
Escandinavia, entre nós atopamos un lixeiro paralelismo na
cidade, bastante máis cativa,
de Vigo, na que, a finais do século XIX e por iniciativa do seu
coñecido mecenas José García
Barbón (1831-1909), foi construído un teatro, tamén algo
menos cobizoso que o de Estocolmo, pero que homenaxeou
o nome de Rosalía de Castro.
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A sala, que foi situada na principal das vías coas que entón
contaba a cidade, é, por expreso
desexo do seu patrocinador, dedicada á promoción da cultura.
Infortunadamente, un ano
despois da súa morte, concretamente o 8 de febreiro do 1910,
durante un baile de entroido
o edificio resultou totalmente
consumido por un incendio.
Mais as sobriñas de García
Barbón, fieis ao ideario deste,
decidiron seguir adiante e puxeron nas mans do arquitecto porriñés Antonio Palacios (18761945) a redacción e execución
dun novo proxecto capaz de
resucitar un centro para a cultura, semellante ao que acababa de se perder, para ocupar o
mesmo solar que o destruído.
Como consecuencia, naceu
un recinto, nesta ocasión baixo
a advocación xa do propio García Barbón, que foi inaugurado
o 23-4-1927 con Madame Pompadour. A sorpresa resultou máis
grata aínda do que se esperaba,
xa que o novo edificio, tamén en
granito branco coma do de Estocolmo, amosaba unha planta e
unhas solucións arquitectónicas
combinando o neoclasicismo
coas tradicións propias do país,

que superaban o desaparecido
dezasete anos antes.
O pasado 23 de abril, pois,
e cadrando co Día Internacional do Libro, cumpríronse 87
anos da inauguración do Teatro
García Barbón que, dito sexa de
paso, resultou ser bastante máis
amplo, e con maior capacidade,
que o Real Teatro Dramático de
Estocolmo.
Mais non finalizan aquí as
incidencias relacionadas tanto con esta xoia arquitectónica
coma coas datas próximas ao
intre no que escribimos este comentario. Porque o 22 de marzo de 1984, é dicir, acaban de
se cumprir agora trinta anos, o
emblemático edificio sería en
parte remodelado para dar cima
ao proxecto orixinal de Antonio
Palacios, neste caso baixo a dirección de Desiderio Pernas
(1930-1996). Unha reforma
coa que o recinto, ademais de
manter a súa sala de Concertos,
o Auditorio, a sala de Conferencias, a sala de Exposicións, tres
salas de Seminarios, e un salón
de Recepcións, foi completado
con estatuas exteriores e cunha autenticamente necesaria e
ben dotada Biblioteca á que se
lle proporcionou unha galería
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acristalada que permite a contemplación da ría.
Artífice desta posta ao día
foi Caixanova, a entidade que
maior volume de investimentos
dedicou tanto a iniciativas sociais coma ao espallamento da
cultura en Galicia.

1.- As letras
Alá polo ano 1984, un monllo de persoas preocupadas pola
información na área integrada por O Condado, Paradanta, Louriña, Baixo Miño, Alén
Miño, Val Miñor, Vigo e Terras
de Redondela, liderados, xusto
é que o recoñezamos, por Guillerme Rodríguez, puxeron en
marcha un xornal de información xeral denominado A Peneira. É dicir, que estamos a falar
de algo que aconteceu hai nada
menos que trinta anos, e nunha
vila non demasiado populosa
como é Ponteareas. Certo tamén que houbo un lene período no que A Peneira se deixou
de publicar. Mais tamén o é que
volveu saír inmediatamente coa
pequena modificación de pasar
a se chamar A nova Peneira, con
Guillerme Rodríguez de novo á
fronte e seguindo a manter a
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cobiza de “Independencia e Liberdade de expresión”. Ao longo da súa vida, o xornal do Tea
tamén publicou varios monográficos de auténtica calidade
e agora, como conmemoración
deste seu trinta aniversario, vai
sacar un novo extraordinario,
que agardamos que non sexa o
último, e quizais estea xa nos
quioscos cando estas liñas se
publiquen.
No Certame de Poesía Nadal
2013, no que participaron 23
bibliotecas públicas da provincia luguesa, foron premiados
preto dunha vintena de alumnas e alumnos da mesma.
Co gallo do 177 aniversario
do nacemento de Rosalía, entre o 22 e o 26 de febreiro, a
Agrupación Cultural o Galo,
de Compostela, coa colaboración da Sociedade Cultural
Medulio, do Ferrol, e a ASPG
organizaron en Compostela diversos actos, entre eles lecturas
de textos e unha ofrenda no
Panteón de Galegos Ilustres,
que culminaron o día 26 na Libraría Couceiro coa conferencia A reivindicación feminista e
da lingua nos Cantares Gallegos
de Rosalía Castro. Nela actuaron as profesoras Goretti San-
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martín Rei (A Estrada, 1964) e
Carmen Fernández-Pérez Sanjulián (A Coruña, 1963).
Houbo tamén numerosos actos ao longo do país para conmemorar esa data, entre eles o
do 25 de febreiro, na que o Teatro Principal da Estrada acolleu
un recitado escolar dos versos
da escritora e un concerto de
aCadaCanto.
No marco da Real Academia
Galega, na Coruña, foi presentada a obra Martin Codax. Bañarnos emos nas ondas! As sete
Cantigas/ O pergamiño Vindel.
E, como non podía ser menos,
o acto foi adobiado cun viño
ofrecido por cortesía da adega
Martín Codax.
En Vilafranca do Bierzo,
berce en 1695 do Padre Sarmiento, o sábado 8 de marzo,
véspera da data do seu nacemento, celebrou a RAG un acto
de homenaxe ao mesmo. Frei
Martín Sarmiento, que aos 4
meses se trasladara coa súa familia a Pontevedra, foi un destacadísimo ilustrado, polígrafo
e erudito monxe bieito, que tratou case que todos os saberes e
deixou publicadas máis de corenta obras e faleceu en Madrid
en 1772.

Na mesma data o cemiterio de San Amaro, na Coruña,
acolleu a homenaxe a Eduardo
Pondal Abente no 97 aniversario
do seu pasamento. Dous actores recrearon no acto tanto a el
como a Rosalía de Castro, que
se coñeceran en vida. Eduardo
Pondal (Ponteceso, 1835-A Coruña, 1917), médico de profesión e gran poeta, foi autor de
obras coma A campana de Anllóns, Queixumes dos pinos, hoxe
parcialmente incluído no noso
Himno, e Os Eoas. De Pondal
resultan así mesmo moi significativas as súas palabras no leito
de morte: “Déstesme unha lingua de ferro; devólvovos unha
lingua de ouro”. Frase case que
profética, aínda que ao revés,
pois hoxe, antes de que se cumpriran cen anos do intre no que
a pronunciou, e por mor de desnortadas decisións e de pouco
afortunadas normativas, abanea
a súa soñada “lingua de ouro”.
Promovido polo Consello da
Cultura Galega e a Secretaría
Xeral de Política Lingüística, o
18 de marzo foi presentado en
Santiago, revisado polo seu autor, longos anos residente na illa
caribeña, o volume que axunta
tres significativas obras de Xosé
Encrucillada 187, marzo-abril 2014

105
225

Xoán Bernárdez Vilar

Neira Vilas (Gres, Vila de Cruces, 1928): A lingua galega en
Cuba, Rosalía de Castro e Cuba
e Galegos que loitaron pola independencia de Cuba. Foi mantedor do acto o Presidente do
Consello da Cultura Galega
Ramón Villares Paz (Xermade,
1951) e estiveron presentes o
Cónsul de Cuba en Galicia e diversos membros da cultura.
Dende o primeiro de abril
estase a impartir nos locais do
IEM, en Gondomar, un curso
gratuíto de iniciación á paleografía dos textos galegos. Unha
iniciativa que pretende espallar
o interese cara ao tan necesario labor de chegar a transcribir os miles de textos medievais
que do Val Miñor se conservan.
Responsable da iniciativa é Xulián Maure Rivas (Vigo, 1941),
ensaísta, autor, editor, teólogo,
filólogo, ex director do IES Val
Miñor, de Nigrán, aínda que tamén, e entre outras cousas, Dr.
en Filosofía e Letras pola USC,
cofundador en 1978 de Edicións Xerais de Galicia e ex profesor da Universidade viguesa.

2.- Audiovisual
A VII edición do Festival Pórtico do Paraíso foi inaugurada
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o 14 de marzo en Ourense coa
actuación do grupo vocal Diabolus in Musica.
O coreógrafo sueco Johan
Inger debutou en Galicia o pasado 16 de marzo coa peza Full
House.
Auga Doce, unha exposición
de pinturas, esculturas, enxeños científicos e pezas etnográficas, que será gratuíta durante
a súa primeira semana, abriu as
súas portas no Museo Centro
Gaiás o 21 de marzo.
O dúo de pianistas israel-palestino AMAL, formado por Yarobb Kohlberg e Bisharan Harom, actuou o 23 de marzo no
Teatro Principal de Ourense,
no marco tamén da VII edición
do Festival de música clásica
Pórtico do Paraíso.
A exposición 106 anos de Laxeiro axunta en Lalín 22 obras do
pintor Laxeiro, Xosé Otero Abeledo (Lalín, 1908-Vigo, 1986).

3.- Banda Deseñada
Dentro da programación do
Primeiro día da Ilustración en
Galicia, o debuxante Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958)
pechou os actos que tiveron
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lugar no Museo de Belas Artes
desta cidade, falando sobre a
súa obra. Acompañouno o xornalista Xesús Fraga.
Segundo datos que se veñen
coñecendo a través dos medios,
non son en exceso alentadoras
as perspectivas da nosa novena
arte. É inferior ao 20% a produción estatal de banda deseñada
que procede de autores autóctonos. Dela o 95% publícase en
castelán. Mentres que, de canto
os cidadáns consomen, un 40%
é orixinario dos EE.UU, máis
dun 15% é asiático e menos do
13% europeo.

4.- Cine e Teatro
O grupo israelí Mayumana,
fundado hai quince anos, actuou no Centro Cultural da
Fundación NovaGaliciaBanco,
en Vigo, os días 11 e 12 de marzo, e no Teatro Colón da Coruña, o 14 e o 16. En ambos os
dous lugares presentaron o seu
espectáculo Racconto. Parte
importante dos logros acadados
por esta compañía foi a achega do humorista e produtor
Andreu Buenafuente Moreno
(Reus, Tarragona, 1965).

5.- Decesos
O 6 de marzo pasado, á idade
de 93 anos, faleceu en Compostela Alberto Casal Ribas,
notario, editor e protector de
artistas, habitual nos medios
culturais vigueses. Casal Ribas, que publicou a súa numerosa correspondencia con
Álvaro Cunqueiro (1911-1981)
en Saiban cantos estas cartas viren…, foi inhumado na súa vila
natal de Becerrreá.

6.- Etnografía
O Centro de interpretación
da Cultura Castrexa de San Cibrao de Lás abriu as súas portas
no pasado mes de marzo. Se xa
os seus máis de 3000 m2 son
un indicio da súa capacidade,
debemos considerar tamén que
este castro, habitado durante
case catrocentos anos a partir
do século II a. C., recolle información histórica respecto ao
paso da nosa cultura autóctona
ata a achegada despois polos
romanos. San Cibrao, que se
atopa nos concellos de Punxín e
San Amaro, a 18 Km. de Ourense, é unha localidade que veu
recibindo ao longo da historia
as denominacións de Lambrica,
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Lansbrica e A Cidade. Examinado o lugar, en 1921, polo antropólogo Florentino López Cuevillas (Ourense 1886-1958) e o
intelectual Vicente Risco Agüero (Ourense 1884-1963), foi
sometido a importantes escavacións xa dende o ano seguinte.

7.- Novas en xeral
O 12 de febreiro, o Salón
de actos da RAG, na Coruña,
acolleu a conmemoración do
sesquicentenario do nacemento de Xosé Fontenla Leal (Ferrol, 1864 - La Habana, 1919).
Con este motivo foron difundidas informacións biográficas
acerca do mesmo, acompañadas das dedicatorias de Ramón
Cabanillas (1876-1959) e de
correspondencia súa con Pascual Veiga (1842-1906) e Manuel Murguía (1833-1923),
así como algunhas fotografías.
Xosé Fontenla, emigrante en
Cuba, foi litógrafo, impulsor da
Real Academia e do noso Himno, ademais de bibliófilo, cofundador da Revista de Galicia
e bibliotecario da Casa de Galicia da Habana.
Conmemorouse en Tui, con
diversos actos e unha docu108
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mentada exposición, o segundo
centenario do nacemento de
Rosendo Salvado Rotea (Tui
1-3-1814 – Roma 29-12-1900).
O Padre Salvado, como habitualmente é coñecido este relixioso, presbítero en 1839, foi
monxe bieito, misioneiro, abade e bispo en Nova Nursia, Australia occidental, o lugar no que
fundou un mosteiro, a diocese
e a cidade do mesmo nome.
Entre as súas actuacións destacan o feito de introducir en
Galicia o eucalipto, a súa visión
evanxélica do ser humano, así
como o de levar ao continente
austral a medicina homeopática, exercer nel coma topógrafo,
agrogandeiro e antropólogo, xa
que unha boa parte do seu labor encamiñouse a preservar a
cultura aborixe. Dela musicou
o seu canto Maquieló e outras
pezas, que puideron ser escoitadas nesta conmemoración interpretadas tanto polo coro Vox
Stellae como pola pianista Andrea González. Aínda que o Padre Salvado morreu en Roma,
foi inhumado na Igrexa Abacial
de Nova Nursia.
O 7 de marzo celebrouse no
Salón de actos da RAG a recepción como Académica de
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Honra da profesora de literatura portuguesa e brasileira da
Universidade de Roma, Giulia
Lanciani, quen deu lectura ao
discurso “Aventuras e desventuras da transmisión manuscrita da Lírica Medieval galega”. Giulia Lanciani é tamén
Doutora Honoris Causa pola
Universidade Nova (2003)
e a Universidade de Lisboa
(2011). Así mesmo, en colaboración con G. Tavini publicou
o Diccionario da Literatura
Medieval Galega e Portuguesa.
No seu discurso teimou en que
a cultura galega foi decisiva na
poesía medieval. Foi contestada pola académica Rosario Álvarez Blanco.
O martes día 25 do mesmo mes, no salón de actos da
RAG, foi recibida a doazón,
por parte de Henrique Rey Lorenzo, da biblioteca e o arquivo do intelectual Xosé Ogea
(1841-1909), que contén libros, hemeroteca, páxinas manuscritas e un abondoso epistolario. No acto interviñeron,
ademais da familia doadora, os
académicos Xosé Ramón Barreiro Fernández e Xesús Alonso Montero.

8.- Premios
O ourensán Miguel Mosquera Paans, novelista, poeta e
etnógrafo, foi galardoado o 22
de xaneiro co premio Gourdmond World Book Awards pola
súa obra Ourense. Dez mil anos
nun xantar. Trátase dun estudo
de antropoloxía gastronómica
no que investiu dous anos para
se documentar, que abrangue
todo o que puido saber dende
o Neolítico ata hoxe. Mosquera
Paans, con numerosas obras e
premios xa no seu haber, foi tamén, recentemente, finalista en
Nova York dun certame internacional de literatura.
A poetisa Luz Pozo Garza
(Ribadeo, 1922) recibiu o 21
de febreiro en Vigo o XI Premio
Laxeiro por “toda unha vida
dedicada á creación literaria, á
edición e ao ensino”.
O 12 de marzo os actores
galegos concedéronlle o Premio de Honra Marisa Soto ao
actor Xosé Manuel Olveira Gallardo, “Pico” (Esteiro, Muros,
1956, Compostela, 2013). O
galardoado traballara ao longo
de moitos anos no teatro e participara tamén nuns cincuenta
filmes.
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A ferrolá Andrea Tomé, de 19
anos de idade, gañou o 26 de
febreiro a Segunda edición do
Premio de Novela Xuvenil convocado por La Caixa coa súa
obra Corazón de Mariposa. Nela
aborda en profundidade unha
das enfermidades que máis
afecta actualmente aos mozos,
a anorexia alimenticia.
A poetisa Elisabeth Ríos Liste gañou o pasado 17 de marzo
a segunda edición do Premio
Lueiro Rey convocado pola Asociación de Veciños do Cruceiro
da Laxe, o concello de Fornelos
do Monte e a editorial Sotelo
Blanco, coa súa obra Anamnese.
A Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) premiou o 19 de marzo pasado, no
seu Concurso de Blogues para
animar á lectura ¿Qué estas leyendo?, correspondente á súa
sección española, o blogue Libros Lectureka! creado hai un
ano polos irmáns María e Paulo
García Freire, do colexio vigués
Martín Codax. Houbo nove finalistas tamén galegos.

9.- Universidade
Co gallo do aniversario do pasamento da feminista Concep110
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ción Arenal Ponte (4-2-1893),
en parte retrasado polos temporais que nese mes se deixaron
sentir no país, dúas astrofísicas,
Ana Ulla Miguel (Universidade de Vigo) e Minia Manteiga (Universidade da Coruña),
foron distinguidas o pasado 8
de febreiro co premio Galegas
Destacadas.
Merecementos?
Non só a intensa dedicación ao
seu traballo docente, senón o
destacado feito da súa colaboración co equipo internacional
da Axencia Espacial Europea,
que desenvolveu o proxecto do
satélite Gaia.

10.- Varia
O 8 de marzo estreouse en
Ourense a Ruta Carlos Casares Mouriño (Xinzo de Limia,
1941, Nigrán, 2002) inspirada tanto na súa vida coma nos
feitos que recollen os seus relatos. O percorrido enlaza uns
18 espazos urbanos relacionados tanto coa vida como coa
obra do autor, dende o Parque
de San Lázaro, a súa casa natal,
rúa Curros Enríquez e a igrexa
de San Francisco. Os participantes leron en cada estación
fragmentos das publicacións
do autor. Vinte cidades e vilas
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téñenlle dedicado a Carlos Casares rúas, prazas, estatuas e
institutos.
E finalizamos a Rolda cunha pequena, pero necesaria,
alusión ao sistema educativo
que pode que se nos veña agora enriba. Porque non podemos
ignorar que, no próximo curso,
algúns alumnos galegos –2500,
de momento– van ser dotados
con libros dixitais, en substitución do xa varias veces milenario
sistema de textos manuais, por
medio dos cales se transmitiron
ata agora os coñecementos.
Porén hai certas discrepancias respecto desta innovación.
Así, mentres unha parte dos
expertos que analizaron a cues-

tión, atopan nela a vantaxe de
que tales novos medios teñen
un custe que non chega nin á
metade dos de papel, o que vai
permitir reducir os gastos públicos, outros dubidan de que
o novo sistema sexa autenticamente igualitario para os alumnos, habendo tamén quen alerta
respecto ao claro carácter ideolóxico que se pode agochar detrás da medida, e mesmo a que
entidade –produtora de libros
dixitais–vai a beneficiar. Cuestións que, para evitar dúbidas,
sería mellor que se aclarasen
debidamente antes de que se
converta nun feito consumado
e sen fácil volta atrás.
Xoán Bernárdez Vilar
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Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Cando empezo esta carta,
benqueridos lectores e benqueridas lectoras, empeza tamén
a Coresma, ese percorrido de
cruz cara á luz, este ano graciosamente sostidos/as no empeño pola obra poética de Díaz
Castro, quen desde Guitiriz, en
Lugo, soubo propoñernos unha
vida vinculada a esa lenta e firme traxectoria vital: da luz en
cruz á luz sandada, total. Práceme, logo, poñerme ao abeiro
de todas aquelas persoas que se
animan nestes tempos a repensar as súas vidas, para no posible introducilas con humildade
e vigor no nimbo de luz, de solidariedade, que Deus nos ofrece
en todo momento. Cantas persoas, grupos, comunidades, parroquias afían os ánimos nesta
esperanza! Para eles, para elas,
as primeiras liñas da miña carta.

1.- As pelotas son para xogar
Cando eu era neno –e a vida
fíxome neno pobre–, un dos
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meus grandes desexos era ter
unha pelota. Un ano, por fin,
os reis trouxéronme unha, pequena, e pasei horas e horas no
campo de fútbol do meu cuarto
lanzándoa con pés e mans contra a parede. Por iso non podo
imaxinar que as pelotas non sexan para outra cousa máis que
para xogar. Por iso non entendo como as empregan as forzas
da orde pública para espantar
ou mallar na xente, e menos
aínda se esa xente é xente negra desesperada, que escapa
do Sur castigada e espoliada
de mil maneiras polo Norte, na
busca de vida mellorada. Pois
tal pasou, no Tarajal, Ceuta,
para asombro de medio mundo,
aínda que aquí entre nós outro
medio mundo tentou xustificalas, cos argumentos parciais de
sempre, que sempre ignoran o
espolio inxusto de terras, mares
e aires, ao que dunha forma ou
doutra o Norte somete ao Sur.
Non se trata, logo, de facer
máis ou menos caridade con
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subsaharianos/as, senón xustiza: dalgunha maneira devolverlles o que de tantas maneiras
lles subtraemos. Hai que acudir á información alternativa,
que non circula polos medios
normais de comunicación, para
coñecer ata que punto isto é
dramaticamente certo. E vén ao
caso recomendarvos a lectura
do libro de Xoán Xosé Aguirre,
bispo en Bougassou, República
Centroafricana, titulado Sólo
soy la voz de mi pueblo.
As voces de protesta foron
moitas no conxunto da sociedade española. Tamén sectores
significativos da Igrexa se sumaron á protesta, desde a sensibilidade propia, tales como o
director do Secretariado de Migracións da CEE, e sobre todo
o arcebispo de Tánger, o galego Santiago Agrelo, que alzou a
voz con urxencia e indignación
contra esa dramática realidade
cunhas declaracións cheas de
sensibilidade evanxélica, que
descolocan a crentes e non
crentes; declaracións dirixidas
á cidadanía en xeral, ás autoridades españolas e europeas
en particular, e mesmo á patética 13TV episcopal, que non
deixou de sumarse aos argu-

mentos antiemigratorios máis
rancios. Oxalá estas voces de
protesta que demandan visións
alternativas plenamente humanizadas vaian collendo forza e
espazos entre todos nós.

2.- A fin da era Rouco Varela
Nun receso na escrita desta
carta, hoxe, 12 de marzo, souben da noticia da elección de
Ricardo Blázquez, arcebispo de
Valladolid como Presidente da
CEE. A véspera, quen o quixo
puido asistir á despedida do
cardeal Rouco Varela como presidente da mesma, cun discurso
plano, insistente nos temas sabidos de sempre, no que non lle
faltou o recordo da advertencia
do perigo da desintegración insolidaria da patria, facendo referencia sobre todo a Cataluña,
persistindo, contra a reiterada
posición do episcopado catalán,
en elevar a categoría moral intocable un problema político,
non exento, por suposto, de
entrar no campo da moralidade
con seriedade, pero non pola
porta sublime do dramatismo.
Non imos negar que os problemas apuntados non sexan
certos, pero xa ten advertido
o Papa Francisco que non por
Encrucillada 187, marzo-abril 2014
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moito rosmar sobre os mesmos
temas as cousas van mellorar;
cómpre cambiar de clave, de
estilo, aprender a ofrecer sinxelamente, gozosamente, máis
que as propias ideas, as propias
satisfaccións vitais, as propias
felicidades, á espera de que –é
cuestión de máis fe, precisamente– o Espírito conecte co
mellor de cada persoa, de cada
sociedade, para que todas xuntas avancemos en humanidade,
e, quen crea, tamén en consistencia relixiosa. E abandonar
o sostido ton de inculpación:
todo vai mal, porque non nos
fan caso. Porque, postos a botar
culpas –que a nada vén–, non
deberíamos as persoas crentes,
coas nosas xerarquías á fronte,
repartirnos algunhas, dado que
durante séculos pasamos con
orgullo por ser os formadores
desta sociedade, que logo denigramos, e aínda hoxe nos chufamos de que polas nosas mans
educadoras pasan milleiros e
milleiros de nenos e de nenas,
de mozos e de mozas. Cando
menos habería que sospeitar de
que moi ben non o debemos estar facendo.
Previamente a este discurso
de despedida, o mesmo cardeal,
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na celebración que conmemoraba o décimo aniversario
do atentado de Atocha, cunha
linguaxe cando menos ambigua, pouco coidada, senón é
que convencida, permitía que
a audiencia o situase con acritude merecida do lado da dereita política máis recalcitrante,
apuntando ás tan desacreditadas “teorías da conspiración”,
para interpretar o atentado. A
que veu todo iso? En función
de que intereses crentes limpos
se suscita tanto descrédito para
a súa persoa e para o conxunto
da comunidade eclesial? Non o
quererá así, seguro, pero o señor cardeal déixanos moitas veces coa alma nun fío.
Desde o 24 de febreiro ata o
6 de marzo todo o episcopado
español estivera de Visita ad Limina en Roma. Puideron estar
co Papa Francisco por grupos e
en conxunto, pero os aires novos que sopran en Roma non
se collen –a calquera nos pasaría– cunha simple estancia de
días. Ao episcopado español, e
posiblemente a todas as persoas
crentes que facemos diariamente a Igrexa, cústanos romper formas e impregnarnos desa
alegría do Evanxeo ofrecido,
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que é o único que pode anunciar amenceres novos. Saberao
facer o novo equipo directivo
da CEE con Blázquez –intelixente, bondadoso, humilde,
conciliador– á cabeza, e con
Carlos Osoro como vicepresidente, para os que “a Igrexa é
unha casa con portas abertas, e
especialmente para quen máis
o precise”? saberémolo facer
todos, todas nós con eles?

3.- Rovirosa e a HOAC
Estase a celebrar o 50 aniversario da morte de Guillerme
Rovirosa, aquel laico da pre e
da posguerra, que, despois dun
tempo de prisión por terse implicado en actividades obreiras
que ao réxime lle parecían delitivas, despois dun descubrimento vital de Cristo, enredou
a súa existencia nun traballo
intenso de dálo a coñecer desde unha experiencia densa de
vida obreira. A partir do ano
1946 converteuse no gran promotor da HOAC en España. O
seu proceso de beatificación
está aberto, en marcha. A súa
HOAC, fiel ao máis auténtico
do seu mestre, estase significando ultimamente nun traballo de
base nos grupos corresponden-

tes, e nunha valoración atinada
–así nos parece– dos acontecementos que están marcando a
realidade obreira e o conxunto
da sociedade galega, española.
Mostra disto foi o comunicado ofrecido polo LOC/MTC
(Movemento de Traballadores Cristiáns) de Portugal e a
mesma HOAC, despois das
xornadas de traballo habidas
en Lisboa do 3 ao 5 de febreiro, nas que tentaron aclarar as
súas posicións, a súa acción
ante a crise que conmove tanto a España como a Portugal e
que implica altas taxas de desemprego, salarios inxustos que
empuxan á pobreza indigna,
gobernos que constrúen sociedades baseadas na competitividade e na lei do máis forte, e
non no ser humano, na xente,
e no seu coidado. Estas organizacións non se renden, porque
cren que a unión de acción
obreira pode frear os abusos
do capital, e por iso persisten
en denunciar eses abusos, en
fortalecer redes solidarias e en
apostar por formas de organización social e económica máis
xustas e humanitarias. As súas
palabras son prolongacións das
mesmas do Papa Francisco esEncrucillada 187, marzo-abril 2014
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cribindo sobre estes temas en
O gozo do Evanxeo. E con palabras do Papa tamén conclúen:
“Non deixemos que nos rouben
a esperanza”.
Temos expresado o convencemento de que, se realmente cremos no papel do laicado
dentro da Igrexa, organizacións
eclesiais laicas especializadas,
como é a HOAC, deberían converterse case que na voz oficial
da Igrexa nos asuntos que lle
corresponden, asuntos que viven a fondo, asuntos sobre os
que teñen máis criterio e valentía que os cargos xerárquicos.
Non vos parece que así habían
ser as cousas?

4.- 50 anos de pastoral
Tamén ultimamente se celebraron os 50 anos da apertura
en Madrid, no ano 1963, do
Instituto Superior de Pastoral,
dependente da UPSA (Universidade Pontificia de Salamanca). Este Instituto, botado
a andar en Salamanca xa no
1955, foi unha referencia imprescindible do movemento de
renovación pastoral previo ao
mesmo Concilio Vaticano II e,
sen dúbida, posterior ao mes116
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mo Concilio. Os nomes do seu
profesorado (Casiano Floristán,
Luís Maldonado, Xoán Martín
Velasco, Xosé Luís Corzo, Xesús Sastre, Xulio Ramos, Felicísimo Martínez, Felisa Elizondo,
Xulio Lois...), as súas clases, os
seus escritos, a súa influencia
marcou positivamente a boa
parte da Igrexa española, a que
nós –podemos estar equivocados– consideramos, máis lúcida e creativa, máis disposta a
acompañar desde a fe á sociedade complexa da que formamos parte.
O recoñecemento, a homenaxe incluso, téñeno ben merecido, máxime cando se coñece
o incomprensible abandono do
que foi obxecto por parte de
quen debería velar con mimo
polo seu coidado. O seu labor
foi ollado con desconfianza
abonda. Habendo a universidade xesuítica de Comillas en Madrid, habendo o Instituto Superior de Pastoral, creouse unha
nova Universidade eclesiástica,
a de San Dámaso –motivo de
orgullo para moitos, para moitos máis motivo de perplexidade– que á súa vez abriu en paralelo unha sección de estudos
pastorais. Só o bo e constante
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traballo do profesorado do ISP
fixo posible que perdurase ata
o momento presente e que estea en condicións de seguir
sendo un referente importante para cantas persoas soñen
cunha Igrexa viva, evanxélica,
que busque responder cunha
pastoral consecuente aos retos
continuados que se nos presenten desde a sociedade complexa
na que nos toca estar vivindo a
nosa condición de crentes. Parabéns, logo, para o Instituto
de Pastoral, do que celebramos
aniversario e que na actualidade preside Xosé Luís Segovia.

5.- Que foi da enquisa
sobre a familia?
Non sabemos moito –non
é?– dos resultados da enquisa
sobre a familia que desde o Vaticano se fixo andar polo mundo
adiante, na procura da opinión
do pobo cristián ao respecto.
Non esperamos, xaora, que se
faga un comunicado público
informándonos dos resultados
–cousa que tampouco sería un
exceso de transparencia–, pero
si que nos gustaría saber, por
exemplo, cantos bispados, polo
menos dos galegos, se empeñaron en difundir a enquisa,

en urxir a facer un traballo de
estudo e de contestación da
mesma; saber tamén cantas parroquias, comunidades, grupos,
fixeron chegar a Roma as súas
respostas, pola vía que fose; en
fin, ver como fomos aceptando
o reto da participación, tanto os diferentes responsables
eclesiásticos coma o conxunto
dos membros das comunidades cristiás da Igrexa. Supoño
que non nos quedará outra que
agardar e ir madurando, porque a cousa está delgada como
a palla de centeo. Si que houbo individuos e grupos –e é de
agradecer– que fixeron públicas
as súas respostas compartindo
ideas e soños con quen lles quixese prestar atención.
Ao redor do tema da familia,
lemos con atención e pracer a
conferencia que o cardeal Walter Kasper, teólogo gustado polo
Papa Francisco, pronunciou ao
comezo do primeiro e extraordinario consistorio de Cardeais
presidido polo Papa actual en
Roma os días 20 e 21 do pasado
febreiro para reflexionar sobre
a cuestión que vai ser obxecto
do próximo Sínodo episcopal na
xeira do 2014 e na definitiva do
2015. Conferencia intelixente,
Encrucillada 187, marzo-abril 2014
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biblicamente ben fundamentada e creativa, moi asentada nas
mellores conviccións que sobre
a familia pode vivir e transmitir
o conxunto da Igrexa, precisa
á hora de sinalar as prácticas
ideais ao respecto, pero tamén
aberta a desenvolver un tratamento de diferentes aspectos da
familia –a integración das persoas casadas en segundas nupcias, por exemplo– que apuntan
a uns criterios distintos, tocados polo don da misericordia,
á hora de analizar e solucionar
determinados problemas con
realismo. Pensamos que por aí,
máis ou menos, se vai ir definindo o novo estilo da Igrexa ao
respecto, aínda que haxa moitas
persoas crentes que fagan oír a
súa voz de protesta alporizada.
Para o noso pequeno entender,
ese é o camiño a andar.

6.- Os Lexionarios de Cristo e
o Camiño Neocatecumenal
Son, por suposto, dúas realidades ben distintas, pero presentámolas no mesmo apartado
porque cremos que, no fondo,
a postura do Papa e dos seus
colaboradores ao respecto destas dúas parcelas da Igrexa foi a
mesma á hora de se situar ante
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o seu presente e futuro: todos, todas, collemos na mesma
Igrexa, pero, iso si, tamén todos, todas, debemos facer necesariamente un esforzo de firme eclesialidade, que nos leve
a fundir os propios carismas no
fondo comunitario que lles dá
luz e autenticidade.
O momento de cada un destes grupos é ben distinto. Os
Lexionarios de Cristo acaban
de celebrar un determinante
capítulo xeral no que se dilucidaba nin máis nin menos a súa
disolución ou continuidade, e,
sendo a da continuidade a opción escollida, había que decidir con que equipo directivo e
con que novas constitucións.
A primeiros de febreiro púñase
fin aos tres anos de supervisión
que ditara o Papa Bieito XVI e
na que mediara o cardeal De
Paolis. O resultado é incerto;
o capítulo escolleu unha dirección continuísta, á cabeza da
cal estará por seis anos Eduardo Robles Gil, e tivo que ser o
Papa o que impuxese o nome de
dous conselleiros (Xoán Xosé
Arrieta e Xoán María Sabadell),
para soster a confianza e poder
garantir un futuro digno, no
que se rompa de raíz co nome,
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coas falcatruadas, coa herdanza
do seu fundador Marcial Maciel. O capítulo renegou dos
feitos do seu fundador, bailou
na corda frouxa do seu carismanon carisma, pediu desculpas
ás vítimas –non a todas– e de
entrada apostou por unha renovación substancial desta Institución que conta con 954 cregos e moitas presenzas sociais
potentes. Parece que quedaron
sen destapar solidariedades e
encubrimentos, e moitos dubidan se non sería o moito carto
e poder acumulado o que freou
solucións máis drásticas. O
tempo irá repartindo razóns.
O Camiño Neocatecumenal,
en cambio, está nun momento
eufórico, sustentado sen dúbida
na fidelidade ao propio e discutido carisma e tamén no apoio
incondicional que recibiron por
parte dos dous últimos Papas e
de moitos membros da xerarquía. Abonda con ver a desenvoltura, próxima ao vedetismo
coa que se move o seu líder
Kiko Argüello en cerimonias
nas que non recea en roubarlle
o protagonismo ás mesmas autoridades eclesiásticas. O Papa
actual aprecia o Camiño Neocatecumenal, pero, como suce-

deu no recente acto de envío de
familias misioneiras vinculadas
a esa Institución, non deixa de
facerlle recomendacións coma
que deben ter o máximo coidado en construír e conservar
a comuñón dentro das Igrexas
particulares coas que irán colaborar, renunciando para iso, se
fixer falta, a cousas do seu propio itinerario; coma que deben
pensar que o Espírito de Deus
chega sempre antes ca eles cocreando o contexto cultural dos
lugares a onde van enviados,
que, polo tanto, deberán respectar coidadosamente; coma
que deberán coidar das persoas
máis débiles da mesma comunidade, sen forzar procesos e liberdades, e respectando a decisión de quen decide buscar fóra
do Camiño outras rutas que
lles axuden mellor a medrar; ou
coma que se dediquen a levar
o Evanxeo de Xesús a lugares
descristianizados, sobre todo ás
periferias da exclusión. Importantes recomendacións que a
todos/as nos viría ben aceptar.

7.- Ordenando cousas da casa
Do que vai pasando entre nós
todos somos máis ou menos sabedores. Pero é ben que repaEncrucillada 187, marzo-abril 2014
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remos en cinco cousiñas que
teñen o seu aquel.

te, toda Galicia, deitemos ben
do seu labor evanxelizador.

Empecemos pola ordenación
de Xesús Fernández como bispo
auxiliar de Santiago o pasado 8
de febreiro. Pousamos os ollos
nestas palabras dunha alocución que por certo empezou en
galego –cousa que lle agradecemos moito, e que esperamos
que non quede reducido a un
ritual insignificante–: “Permítanme tamén un rogo. Os pequenos, os necesitados, os pobres eran os preferidos do señor
e agardan tamén a miña predilección e a de todos nosoutros.
Que non nos esquezamos nunca deles; deste xeito, non nos
avergoñaremos de estreitar as
súas mans”. Moi ben, gustounos. Como tamén nos gustaría
que, en consecuencia, este tipo
de cerimonias renunciasen á
ampulosidade que as caracteriza, na que os pobres tan citados
non ocupan preferencias, e se
abrisen a actos máis simples,
onde o bispo fose feito tal basicamente diante da comunidade
que o vai acoller coma pastor,
e coa posibilidade real de ver
as caras e estreitar as mans das
persoas máis pobres da mesma.
Oxalá a súa diocese e, de rebo-

Tamén en febreiro, o 17, inaugurouse en Santiago o VIII
centenario da peregrinación de
San Francisco a Compostela.
O cardeal franciscano Carlos
Amigo e o exministro xeral da
Orde, monseñor Carballo, presidiron a cerimonia na igrexa de
San Francisco. Non sabemos
ben que se nos vai ofrecer ás
comunidades cristiás ao longo
deste ano de centenario. Non
nos viría nada mal unhas pingas
do namoramento de Francisco
pola dama pobreza e un aire tamén da súa paixón por renovar
a Igrexa volvendo ao puro Evanxeo sen glosas.
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Paga a pena que reparemos
tamén no Curso de Formación de Matrimonios e Familia
(CFMF), baixo o lema de As
grandes familias están en construción, que as cinco dioceses
galegas en conxunto están levando a cabo en Silleda. Un
curso de dous anos de duración
(2014-2015), con 12 xornadas
de encontro e formación (seis
por ano), que empezou xa o 18
de xaneiro coa asistencia de
300 persoas, incluídos nenos e
nenas, que terá unha periodici-
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dade bimensual e que está sostido pola presenza de 15 profesores contratados, a maioría de
fóra de Galicia. O director deste CFMF é Martiño Rodríguez
González, psicólogo, director tamén do Centro de Orientación
Familiar da diocese de Lugo.
Seguro que as cousas se farán
axudando a desenrocar e revitalizar unha dimensión tan importante das nosas vidas como é a
familia. E diso nos folgamos.
Tamén na diocese de Lugo o
pasado 9 de marzo espallaron
entre toda a freguesía rural folletos informativos anunciando
unha reestruturación das parroquias do rural, para dar resposta á debilidade poboacional
das comunidades parroquiais
e tamén á escaseza de clero
para as atender. Constituiranse
áreas parroquiais que abranguerán a varias parroquias, e
dentro desas áreas escolleranse determinados puntos onde
se celebrará a Eucaristía e se
situarán os centros de formación catequética, as actividades
culturais, a dinamización caritativa, etc. Parece que, para tal
función, se lles dará preferencia
aos santuarios, cando os haxa.
É ben importante ver como vai

abrindo camiño esta proposta que, sen dúbida, se atopará
con non poucas dificultades.
Dada a situación eclesial existente, algo hai que facer, e con
urxencia. Alentos, logo, para a
xente das parroquias rurais luguesas. Noutros sitios simplemente vanlle sumando a cada
cura novas parroquias, sobrecargando ata o abuso a un clero
envellecido abondo, e a presenza evanxelizadora, case exclusivamente reducida á persoa do
cura e á celebración da Eucaristía, vai quedando en mínimos.
Pero non sería o momento de
pensar nunha reestruturación
dos ministerios da comunidade
cristiá para ir pensando en tipos
de parroquia máis misioneiras,
máis evanxelizadoras, nas que o
laicado empece a ter presenza e
peso? Quizabes haxa aquí unha
potente voz do Espírito urxíndonos a crer e a crear.
E pechamos esta referencia
á Igrexa galega e tamén esta
crónica facéndonos eco da actividade levada a cabo na cidade
de Pontevedra por parte de mozos e mozas das cinco dioceses
galegas, unha actividade denominada en versión galega A luz
na noite. Responde a un esforEncrucillada 187, marzo-abril 2014
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zo evanxelizador da mocidade
para a mocidade, consistente
no seguinte: deuse primeiro en
Santiago un curso de dous días
a mozos e mozas de entre 20 e
35 anos para preparalos para
esta actividade; en febreiro tivo
lugar a primeira xornada da experimentación en Pontevedra;
constituíronse catro grupos de
persoas: un grupo sae de dous
en dous e achégase a persoas
soas ou en parella, nunca a
grupos, fálanlles de que Xesús
os/as quere, e invítanos a ir á
igrexa de Santa María para ter
un encontro con el; outro grupo acolle con agarimo e alegría
ás persoas que van chegando
e aproxímanos ao altar, onde
está exposto o Santísimo; outro
grupo anímaos á oración: música, ambientación, breve predicación e mesmo confesión;
outro grupo por fin, está orando durante todo este tempo
para que a actividade teña éxito. Sorprendente, non si? Pois,
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non sabemos ben en que medida, pero parece que tivo éxito. A
actividade repetirase en marzo
e en xuño. A iniciativa bebe no
Sentinelle del Mattino, fundado
polo crego Andrea Brugnoli, en
Verona (Italia) e vénse levando
a cabo tamén noutras cidades
fóra de Galicia. Poderemos engurrar o bico canto queiramos,
pero algo nos está dicindo o Espírito con todo isto.
E, como axiña andaremos ás
voltas coa celebración do Día
das Letras Galegas, constatar
con pena que en todo este tipo
de actividades o galego, a nosa
fala, está simplemente ausente.
Pois ben, feliz primavera, que
xa está á porta, anunciándonos
unha nova Pascua de vida, de
fermosura, de liberdade, cara a
que as persoas cristiás nos sentimos levadas pola man valente
e agarimosa de Xesús axustizado (inxustizado) e resucitado!
Manuel Regal Ledo

Libros chegados

Augustin, George e Koch,
Kurt (Eds.), La liturgia como
centro de la vida cristiana, Sal
Terrae, Santander 2013. 166
páx. Presencia teológica.
Os editores propoñen nesta
obra colectiva cinco reflexións
sobre a liturxia: Tempos sagrados, lugares sagrados, signos sagrados nun mundo mundanal,
polo cardeal Walter Kasper, A
liturxia da Igrexa como festa da
fe viva, polo cardeal Kurt Koch;
Celebrar la eucaristía con provecho espiritual a cargo de George
Augustin; Mysterium paschale.
Concepto clave da renovación
teolóxico-litúrxica de Winfried
Haunerland, e Liturxia: a forma estética da Igrexa entre ser
e devir. Observacións aos recentes esquemas dunha teoloxía da
liturxia de Albert Gerhards. A
intención do libro é ofrecer impulsos teolóxico pastorais para
comprender o sentido máis profundo da liturxia da Igrexa.
O orixinal alemán: Liturgie
als Mitte des christlichen Lebens
publicouno o I. de teoloxía,
Ecumenismo e Espiritualida-

de Cardenal Walter Kasper en
Vallendar, Alemaña, en 2012. A
tradución é de Marciano Villanueva Salas.
Annunziata, Enza e Paganelli, Rinaldo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Gestos de misericordia, Sal Terrae,
Santander 2013. 150 páx. Servidores y testigos.
En diferentes historias de misericordia, este libro dá voz aos
pequenos, mostrando historias
reais similares a do samaritano.
Enza Annunziata é membra da
Institución Teresiana e doutora
especializada en oncoloxía no
hospital Cristo Re, de Roma. Rinaldo Paganelli é crego dehoniano, profesor de Catequética na
Universidade Pontificia Salesiana de Roma e director da revista
de catequética editada polos PP.
Reparadores Evangelizzare.
O orixinal italiano: Un uomo
scendeva da Gerusalemme a
Gerico. Ricevere da chi si incontra publicárono os autores
en 2012. A tradución é de José
Pérez Escobar.
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Tornielli, Andrea, Carlo Maria Martini. El profeta del diálogo, Sal Terrae, Santander 2013.
243 páx. Servidores y testigos.
O vaticanista Andrea Tornielli fai unha fiel recollida dunha
das figuras máis carismáticas
da Igrexa católica posconciliar.
Cardeal da atención aos últimos
e a acollida aos inmigrantes, do
ecumenismo e a confrontación
con outras relixións, Martini foi
tamén un home atento ás institucións e á ética pública, un
home que na súa última entrevista afirmou: «A Igrexa leva un
atraso de 200 anos».
O orixinal italiano: Carlo Maria Martini: il profeta del diálogo publicouno Edizioni Piemme
en Milán, en 2012. A tradución
é de José Pérez Escobar.
Quinzà Lleó, Xavier, El influjo de lo débil, Sal Terrae,
Santander 2013. 155 páx. Servidores y testigos.
O xesuíta Xavier Quinzà, profesor en excedencia da Facultade de Teoloxía de Comillas (Madrid), actualmente no Centro
Padre Arrupe de Valencia, pro-
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pón o retorno ao mundo da vida
consagrada como unha busca
ardente de Deus, consecuencia
dunha fonda transformación interna. Unha busca centrada no
compartir xeneroso da nosa presenza sinxela entre os últimos
da sociedade e da historia.
Béjar, José Serafín, Cinco
razones para creer. Experiencias
de la desproporción, Sal Terrae,
Santander 2013. 117 páx. ST
Breve.
O ser humano está aberto a
un horizonte de plenitude que
por si mesmo non pode saciar.
Iso fainos ser seres desproporcionados, posuidores dun corazón inquedo, sempre insatisfeito,
permanentemente aberto a ese
horizonte de abundancia. José
Serafín Béjar, profesor na Facultade de Teoloxía de Granada,
proponnos reler estas pegadas
da desproporción en nós a través
do desexo, a historia, o sentido,
o rostro e o exceso, entrelazando teoloxía, filosofía, literatura e
cine, evocando en quen le a presenza ineludible do misterio.
Marisa Vidal Collazo
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