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Guieiro
O que Ortega chamou «mundialización» nos inicios do século
XX en La rebelión de las masas (1929), coñecémolo nós, agora,
como «globalización». A globalización, como é ben sabido, trasladou as relacións económicas, políticas e sociais dun marco nacional ou estatal a un ámbito mundial que supera e engloba os límites
dos estados nacionais. O plano relixioso non é alleo á pegada da
globalización. Tamén nel se están a sentir os seus efectos. Os enfrontamentos e os achegamentos entre cristiáns (católicos, protestantes e ortodoxos), característicos do segundo milenio, aparecen
agora, a comezos do terceiro milenio, situados nun novo marco
mundial onde estas distintas confesións deben enfrontar similares
desafíos en relación coas grandes tradicións relixiosas do planeta.
É nese novo marco mundial onde hai que situar e comprender
dende o tímido ecumenismo de principios do século XX ata as propostas máis arriscadas da actual teoloxía das relixións. Desde aquí
verase con pleno sentido a necesidade inevitable do cada vez máis
puxante diálogo entre relixións.
Victorino Pérez Prieto acaba de escribir un libro sobre estas
cuestións. O lector interesado ten neste número de Encrucillada
un estudo moi acaído para irse achegando de vagar a este novo
marco de reflexión no que aínda está pendente unha reformulación total e completa dos alicerces da fe cristiá. Algúns intentos
hai, pero a maioría deles son parciais. Aínda non alumeou, ao meu
ver, unha síntese acabada que sexa quen de dar conta, neste novo
marco, en diálogo fondo e interno coas grandes tradicións do planeta, das afirmacións fundamentais da tradición cristiá.
Ao tempo que pensamos en como achegarnos a esas lonxincuas
tradicións, maiormente orientais, cómpre non ignorar que representantes cualificados delas xa moran entre nós. Ramón Cao visitou e entrevistou ao Lama Tritul Rimpoché, dirixente do mosteiro
budista de Ventoselo de Bearíz, en San Amaro (Ourense). Con preguntas sinxelas, pero esenciais, e con respostas claras, pero fondas,
asistimos a unha agradable conversa de presentación e iniciación.
Tamén está entre nós o Islam. Publicamos neste número un
breve pero substancioso escrito do Dr. RaedAbu-AfashHannia no
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que nos fala dos inicios e do presente da comunidade islámica
en Galicia.
Outro breve texto de Monseñor Agrelo, bispo de Tánger, denuncia con forza o maltrato de inmigrantes e chama con xustiza
á conversión. Xaquín Campo Freire achéganos ao drama dos presos, ilustrándonos sobre o cárcere en perspectiva bíblica e eclesial. Manolo Regal deulle forma poética e litúrxica aos ecos que
a lectura de Díaz Castro fixo agromar nel. Xenaro Pérez López
loita contra o esquecemento recordando o traballo sociolóxico
do querido e chorado Bernardo García Cendán nestas mesmas
páxinas de Encrucillada.
Completan o número as tres roldas de política, cultura e Igrexa
así coma un bo feixe de recensións que nos alertan sobre interesantes lecturas que non cómpre deixar pasar. Os libros chegados
e os debuxos de Soedade Pite poñen o colofón a un número que,
coma quen di, xa nos deixa ás portas do noso próximo Foro. Recordade: 18 de outubro en Santiago. Falaremos sobre o esquecido
Concilio Pastoral de Galicia á luz da reforma do Papa Francisco.
Reservade a data porque todo apunta a que o día vai ser realmente
memorable.
Pedro Castelao
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Estudo

O cristianismo
en diálogo coas relixións.
A perspectiva desde Galicia
Victorino Pérez Prieto

1.- As relixións en Galicia hoxe: as católicas non son as
únicas persoas e grupos con crenzas relixiosas
1.1. Da ignorancia, o enfrontamento e a desconfianza, ao coñecemento e a acollida cordial do outro
Aínda que o galego sempre foi un pobo plural, e o Gran Inquisidor tivo sempre problemas para facer en Galicia o seu labor
represor cos herexes e disidentes, até hai pouco tempo ser unha
persoa con crenzas relixiosas en Galicia era ser católico-apostólico-romano, como mandaba o vello Catecismo. Agás algunhas
pequenas excepcións que viñan de bastantes anos atrás: as comunidades evanxélicas, os protestantes, con 150 anos de historia en
Galicia. A pesar da tradicional tolerancia galega (Deus é bo, pero o
demo non é malo), estes non deixaban de resultar xente rara para
a maioría do pobo. “Todos tiñamos que ser católicos, apostólicos e
romanos; e se non o cumpriamos, sabiamos o que podía ocorrer”,
dicía recentemente o secretario xeral do Consello Evanxélico de
Galicia, David Rego, lembrando o sufrimento e a persecución que
padeceron os evanxélicos durante boa parte do século XX e calquera persoa que non seguise o credo católico maioritario1.
O diálogo ecuménico foi moi difícil neste país até hai poucas
décadas, tanto pola intransixencia católica –era peor visto ser protestante que ser ateo–, coma pola desconfianza das minorías non
católicas, que mesmo vían o ecumenismo coma un intento máis de
avesa asimilación por parte da todopoderosa Igrexa católica. Cos
1

M.Fariña/X.Aguiar (AGN), reportaxe publicada en El Progreso 29/12/2012.
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non cristiáns, xa nin había posibilidade de facer o diálogo desde
a expulsión de xudeus e musulmáns da península... Eu podería
corroborar isto da prepotencia duns e da desconfianza doutros con
algunhas experiencias persoais. Hoxe as cousas xa no son tan así,
pero aínda; o pastor evanxélico que veño de citar, afirmaba que
“hai anos daban a mala prensa de que eramos demos, e iso callou
na conciencia das persoas; esta corrente do cristianismo é o reflexo
da sociedade actual”. O descoñecemento crea desconfianzas e medos; o primeiro que cómpre, logo, é coñecérmonos. Se non nos
coñecemos, se non sabemos quen e como é o outro; diferente pero
igual a nós, non podemos dialogar, non podemos abrirnos humilde
e confiadamente a él. Comprender ao outro –desde a perspectiva
relixiosa ou cultural– só pode facerse se un se abaixa ante o seu
feitizo; por iso, o inglés usa para comprender o vocábulo understanding (estar debaixo). Hoxe ímonos decatando cada vez máis de
que a pluralidade de crenzas, ademais de supor un reto na convivencia social, enriquécenos a todos e a todas.
O pluralismo relixioso das sociedades occidentais, está tamén
moi presente hoxe en Galicia. Coma no resto da Hispania e de Europa, coñecer a realidade das minorías relixiosas, é imprescindible
para colaborar na construción dunha sociedade plural, aberta ao
diálogo, á integración, á convivencia en igualdade e á súa riqueza.
Este coñecemento é o obxectivo dos estudos publicados nos últimos anos pola Fundación Pluralismo y Convivencia, que analizan
a situación das minorías relixiosas en cada unha das autonomías
españolas, e está contribuíndo ao proceso de visibilización e recoñecemento destas, a fin de crear as bases dun Observatorio del Pluralismo Religioso en España2. O último destes estudos é o realizado
sobre a realidade galega; foi elaborado polo equipo de Socioloxía
das Migracións Internacionais (ESOMI) da Universidade da Coruña, baixo a dirección do Catedrático da Fac. de Socioloxía, Antonio
2 A Fundación Pluralismo y Convivencia, publicou xa máis de dez volumes sobre o pluralismo relixioso en España http://www.pluralismoyconvivencia.es/publicaciones/temas/pluralismo_religioso/) con título xenérico de Minorías religiosas: en Cataluña (2007), Madrid
(2007), Valencia (2007), Canarias (2008), Aragón (2009), Castela-A Mancha (2009), Andalucía (2010), País Vasco (2010); Murcia (2011), Navarra (2012)e Ceuta e Melilla (2013).
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Izquierdo Escribano, e estaba na imprenta cando escribimos estas
liñas. Neste traballo atoparon até catorce confesións relixiosas diferentes en Galicia, que –como explica unha das investigadoras do
proxecto, a socióloga Montserrat Golías– manifesta “un mapa do
pluralismo galego que pode ser máis amplo”, pois hai grupos sen
estrutura formal que non se contabilizaron3. De feito cónstame
que é así; eu coñezo algunhas máis; como é o caso dos Bahais,
aínda que estean neste intre en Galicia case en extinción.
1.2. O pluralismo relixioso en Galicia
Só no curto espazo do meu barrio coruñés da Agra do Orzán,
preto do templo da parroquia de Santo Antonio están os de: a
Igrexa Episcopal da Santa Cruz (anglicana), a de San Xoán Crisóstomo (ortodoxa), unha igrexa baptista e varias igrexas evanxélicas
máis, o Exército de Salvación, o salón do Reino das Testemuñas de
Xehová, e un pouco máis abaixo unha sinagoga xudía e a mesquita
musulmá. É evidente que este é un país cada vez máis plural, tamén no relixioso. Segundo o estudo citado de ESOMI, o panorama
relixioso non católico en Galicia está representado en numerosas
comunidades con centos de espazos de culto, inscritas no Rexistro de Entidades Relixiosas. Estas comunidades relixiosas amosan unha diversidade que medrou coa inmigración e co retorno
de emigrados; segundo Montserrat Gulías: “A historia migratoria
galega incidiu de maneira notable nesa diversidade, até o punto de
que a comunidade é berce de moitas das primeiras igrexas que logo
se estenderon ao longo do territorio español”.
En Galicia, a maior parte dos 247 espazos de culto contabilizados están nas sete cidades; sobre todo na provincia da Coruña, que
concentra 114. Estes grupos veñen ser o 15% dos galegos que se
confesan xente relixiosa, fronte ao 75% que se confesan católicos.
3 Montserrat Gulías, Equipo de Socioloxía das Migracións, Universidade de A Coruña,
Nota de prensa: O pluralismo relixioso en Galicia. Outro bo traballo recente verbo do pluralismo relixioso en España é o de Izaskun Sáez de la Fuente, “El nuevo pluralismo religioso en
España”, Iglesia Viva, 256 (2013), 91-105. Nel pode atoparse unha boa análise da situación
e algún bos cadros sobre distribucións autonómicas de inmigración e entidades non católicas e lugares de culto das confesións relixiosas minoritarias.
Encrucillada 188, maio-xuño 2014
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Aínda que –como recoñece o estudo citado do ESOMI– “no que se
refire ao número de persoas que profesan outras relixións distintas
á católica, non se pode coñecer con exactitude, xa que non dispomos dunha estatística na que se recolla esta variable. Tampouco é
posible facer unha estimación exacta, xa que o tamaño das comunidades é moi dispar en canto ao volume de congregantes. Aínda
que comunidades máis estruturadas poden levar un rexistro dos
seus membros, este non se traduciría no número total de asistentes aos cultos ou reunións relixiosas”.
1.2.1. As confesións cristiás e afíns
No estudo do ESOMI destacan en primeiro lugar os Evanxélicos,
que representan o 46,5% dos non católicos en Galicia; seguidos
das Testemuñas de Xehová, o 30% do total das minorías relixiosas
galegas. Seguen os musulmáns con preto do 7%, os budistas, os
adventistas, mormóns, anglicanos, ortodoxos, xudeus, hinduístas
e xintoístas… As igrexas evanxélicas contan con 144 lugares de
culto. Grandes cidades como A Coruña, Santiago, Pontevedra ou
Vigo son as que concentran o maior número de seguidores; pero
Marín encabeza esta lista: case un de cada dez habitantes da vila é
evanxélico. Séguena as testemuñas de Xehová, os musulmáns, os
budistas, os adventistas, anglicanos, ortodoxos, etc.
O pluralismo evanxélico está presente aquí desde hai moitos
anos4 en numerosas confesións. Só na Coruña hai: varias igrexas
Baptistas distintas e igrexas das Asembleas de Deus, das Asembleas
de irmáns, dos Adventistas, dos Pentecostais, dos Aleluias (Igrexa
Evanxélica de Filadelfia), do Exército de Salvación... ademais doutros grupos sen adscrición definida, pero que levan loables proxectos sociais, como Renacer. Cómpre salientar dúas igrexas recentes
coas que teño relación; a igrexa anglicana (Iglesia Episcopal de la
Santa Cruz) co seu pastor, Rvdo. Heller, que publicou un testemuño nesta revista falando da necesidade de crear redes de igrexas
nas casas baseadas en células, o que reflicte algo bastante común
4 Cf. o magnífico traballo de B. González Raposo, O protestantismo en Galicia, Xerais,
Vigo 1999; ou a triloxía de Xavier Alcalá “Evangélica memoria”: Entre fronteras (2004), En
las catacumbas (2009) e Una falsa luz (2010).
8
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ás igrexas evanxélicas5. E outra ortodoxa, a Parroquia San Xoán
Crisóstomo, do Patriarcado de Serbia, co P. Dámaso.
A estes habería que sumar testemuñas de Xehová, mormóns, e
outros. Son grupos que non teñen unha clara adscrición cristiá,
pero son moi proselitistas.
1.2.2. Os musulmáns
Os musulmáns van medrando exponencialmente en Galicia; e
paréceme que foron deixando de ser para a xente os sarracenos.
Con todo, os musulmáns galegos manifestan que aínda hai moitos
prexuízos sobre eles, debidos sobre todo á ignorancia e ao que consideran tópicos falsos. Defenden unha integración plena na que o
lugar de acollida respecte ao chegado doutro país, como podemos
ler nestas páxinas. Veñen sobre todo de Marrocos; pero tamén hai
sirios, senegaleses, iranianos, exipcios ou afganos, así como españois conversos. Reúnense cada venres para a oración nas 15 mesquitas galegas, e teñen unha importante actividade social, sobre
todo cos inmigrantes. Nestas páxinas podemos ver a información
e o fermoso testemuño dun deles, o médico Raed Abu-Afash, con
quen teño unha grata relación.
1.2.3. Os budistas
Son un grupo que tamén está a medrar en Galicia, pola súa
atención particular á espiritualidade e o crecemento interior, a súa
apertura e a súa tolerancia. Mesmo, algúns consideran que “a espiritualidade perdida doutras relixións atópase co budismo”, como
di un membro da Asociación Zen de Galicia na reportaxe citada
da AGN. Pero, fronte á presunta indefinición destes que poden
pensar os que os descoñecen, os distintos grupos budistas teñen
moi clara a súa identidade; por iso defínense segundo as distintas
identidades e mestres. En Galicia hai na Coruña, Santiago, Vigo e
Ourense comunidades de Budismo tibetano, do Camiño do Diamante, do Zen, etc. O primeiro, do que atoparemos nestas páxinas
un fermoso testemuño, mesmo ten xa un mosteiro en Ourense.
5

“Compromiso total. Igrexa Anglicana da Coruña”, Encrucillada 184 (2013)
Encrucillada 188, maio-xuño 2014
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Con todos eles é cada vez máis doado encontrarse, falar, orar
xuntos... O contacto é fácil; os seus enderezos e teléfonos atópanse
doadamente na rede.

2.- O necesario diálogo ecuménico e interrelixioso:
a harmonía na diferenza
2.1. O verdadeiro espírito do Concilio Vaticano II:
do anatema ao diálogo
Celebrabamos recentemente os cincuenta anos do comezo do
Vaticano II, o evento fundamental que marca a entrada da Igrexa
na modernidade. O seu espírito veu ben definido por Paulo VI
coma o concilio do diálogo; e Xoán XXIII, o seu artífice, pediu que
fora un auténtico Pentecoste renovador da Igrexa. A diferenza do
último gran concilio, o de Trento, o Vaticano II non naceu con
actitude de rexeitamento (a Contrarreforma), senón de acollida ao
mundo moderno; para abrir as fiestras a un mundo co que estaba
tan enfrontada a Igrexa, convencida de que todo o moderno era
malo. Fronte aos profetas de calamidades, o bo papa Xoán profesaba un optimismo esperanzador e pediu que o Concilio non condenase, senón que buscase solucións positivas para os problemas dos
homes e mulleres do século XX. Co Concilio, a Igrexa liberábase
dun cerco que ela mesma erguera, e recoñecía que xa non podía
vivir máis á defensiva; fixo súas as aspiracións dos contemporáneos, como comezaba a Gaudium et Spes. A Igrexa comprendeu
que, máis que afirmarse no vello axioma extra Ecclesiam nulla salus, debería dicir xa: extra Mundi nulla salus; ou a Igrexa está no
mundo e desenvólvese en diálogo co mundo, ou non ten razón de
ser. Co Vaticano II naceu unha mentalidade que se deu en chamar
conciliar, e que se distinguiu claramente da chamada preconciliar,
a de antes, a dos retrógrados nostálxicos do pasado.
Neste espírito do Concilio, un dos temas máis innovadores e
importantes foi o diálogo ecuménico e interrelixioso. Por primeira
vez na historia, a Igrexa recoñecía oficialmente que había verdade
e salvación noutras relixións, e que a través delas tamén se podía
10
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chegar a Deus. Neste diálogo, a posición do Concilio é diametralmente oposta á de outros anteriores. Como exemplo de contraste,
o Concilio de Florencia (1442) chegara a dicir: “[Este Concilio]
firmemente cre, predica e profesa que ninguén que non estea dentro da Igrexa católica, non só pagáns, senón tamén xudeus, herexes
e cismáticos, non pode facerse partícipe da vida eterna, senón que
irá ao lume eterno preparado para o demo e os seus anxos” (DzHu
1351). Fronte a esta perspectiva que hoxe nos parece verdadeiramente perversa, cremos que hai salvación fóra como dentro da
Igrexa católica. O Vaticano II deixouno moi clariño: “Os que sen
culpa descoñecen o Evanxeo de Cristo e da súa Igrexa, buscan con
sinceridade a Deus e se esforzan en cumprir as obras da súa vontade, coñecida polo que dita a súa conciencia, poden conseguir a salvación eterna” (Lumen Gentium 16). Por iso, podemos afirmar con
Rahner: “Despois do Concilio Vaticano II é indiscutible que unha
persoa pode vivir en graza de Deus sen ter oído nunca o Evanxeo
(...) Cando ama ao próximo, cando con confianza opta polo sentido
da existencia (...) é un home xustificado, salvado (…) Non se pode
poñer en dúbida o feito de que fóra da Igrexa Romana, católica,
oficial, e fóra das demais confesións cristiás hai ou pode haber
persoas que viven no amor de Deus”6.
Boa expresión deste espírito do diálogo conciliar foi a creación
de tres secretariados para o diálogo: Sec. para o diálogo ecuménico
e promoción da unidade dos cristiáns, Sec. para o diálogo interrelixioso coas relixións non-cristiás e Sec. para o diálogo cos noncrentes. Respecto das novas relacións creadas, houbo unha serie
de encontros moi significativos: levantáronse as pauliñas mutuas
entre Roma e Constantinopla cos encontros entre Paulo VI e o
Patriarca Atenágoras; o Primado de Inglaterra, Ramsey, visitou ao
Papa e Paulo VI viaxou a Xenebra para un encontro coas igrexas da
Reforma, etc. Asemade, intensificouse o diálogo coas relixións non
cristiás e co mundo secular moderno, subliñando a importancia da
liberdade relixiosa, tan deostada na Igrexa noutros tempos.
6 P. Imhof-H. Biallowons, La fe en tiempos de invierno. Diálogos con K. Rahner, DDB,
Bilbao 1989, 21.
Encrucillada 188, maio-xuño 2014
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Aínda que esta xenial transición que buscaba o Concilio non
tardou en ser abandonada por unha parte significativa da xerarquía
e do mesmo pobo de Deus para seguir outra dirección oposta e
volver ao de sempre, houbo cambios importantes na igrexa pos-Vaticano II; algúns non teñen volta. Creo que foron particularmente
significativos dous7:
2.1.1. Pasar da Igrexa como sociedade perfecta á Igrexa como
realización imperfecta na historia, como misterio
A definición de Igrexa como sociedade perfecta complementábase coa afirmación de que a Igrexa é unha sociedade desigual e
xerárquica (fronte ao igualitarismo e a democracia). Hoxe poucos
se atreverían a dicir claramente aquelas tremendas palabras de Pío
X: “A Igrexa é, por natureza, unha sociedade desigual, composta
dun orde dobre de persoas: os pastores e o rabaño, os que teñen
un posto nos diferentes graos da xerarquía e a multitude dos fieis
(plebs). Só na xerarquía reside a autoridade e o dereito necesario
para mover e dirixir aos membros cara á fin da sociedade” (Enc.
Vehementer Nos, cap. III). Fronte a esta concepción xurídica, o
Concilio subliña o aspecto da Igrexa como misterio de comuñón:
comunidade de crentes en Xesús Cristo, Igrexa de iguais (LG 7 e 8).
Unha perspectiva fundamental desde o punto de vista ecuménico,
pois achégaa tanto aos cristiáns da Ortodoxa como aos da Reforma.
A teoloxía ortodoxa sempre rexeitara o concepto xurídico da Igrexa
e acentuara o carácter mistérico; e a teoloxía evanxélica, fronte ao
carácter visible e institucional da Igrexa, resaltara o carácter invisible e espiritual dela. En fin, a outra expresión conciliar clave para
falar da Igrexa é, como é sabido, a de pobo de Deus en camiño, que
designa, mellor que ningunha, a eclesioloxía do concilio.
2.1.2. Do anatema ao diálogo
Pasar dos anatemas contra os cristiáns das igrexas non católicas,
as relixións non cristiás, a cultura secular e a ciencia no s. XX, ao
diálogo sincero con eles, superando etapas de enfrontamentos. En
7 Cf. o meu libro recente La búsqueda de la armonía en la diversidad. El diálogo ecuménico
e interreligioso desde el Concilio Vaticano II, Verbo Divino, Madrid 2014.
12
256

Encrucillada 188, maio-xuño 2014

O cristianismo en diálogo coas relixións. A perspectiva desde Galicia

Encrucillada 188, maio-xuño 2014

13
257

Victorino Pérez Prieto

definitiva, pasar da consideración da Igrexa católica como única relixión verdadeira e salvífica, ao recoñecemento das outras relixións
como camiños de salvación igualmente lexítimos; pasar da cristiandade como única forma de realización da fe en Xesús de Nazaret,
ao cristianismo nas súas plurais expresións culturais e relixiosas.
O espírito de diálogo conciliar concretouse nos documentos conciliares en tres campos: diálogo ecuménico, diálogo interrelixioso e
diálogo cos irmáns/as que non se confesan persoas crentes-relixiosas.
a) Diálogo ecuménico.
O diálogo do Vaticano II cos irmáns doutras confesións cristiás distintas da católica-romana resúmese en que todos os cristiáns formamos parte da única Igrexa de Xesús Cristo. Trata deste
diálogo a Constitución sobre a Igrexa (Lumen Gentium) e, sobre
todo, o Decreto sobre o ecumenismo (Unitatis Redintegratio), que
anima aos católicos a respectar as crenzas dos cristiáns que non
están en comuñón coa Igrexa Católica Romana, poñendo en marcha un enriquecedor diálogo con eles. Con este decreto, o Vaticano II introduce á Igrexa católica no movemento ecuménico, do
que estaba ausente: “Promover a reconstrución da unidade entre
tódolos cristiáns é un dos fins principais que se propuxo o Concilio, posto que única é a Igrexa fundada por Cristo Señor, aínda
que sexan moitas as Comuñóns cristiás que se presentan como
herdanza de Xesús Cristo” (UR).
Aínda co avance que supón para unha mellor relación cos cristiáns non católicos, vemos hoxe que o Concilio se quedou corto.
Sen afirmar o vello principio excluínte, aínda se defende que “a
única e verdadeira Relixión verifícase na Igrexa católica” (Dignitatis
Humanae 1). Ademais, séguese empregando a linguaxe de “irmáns
separados” (UR 3, 11, 12, etc.); irmáns, pero… separados. Isto manifesta unha actitude que non favorece un diálogo verdadeiramente
simétrico entre os cristiáns das distintas confesións, e dificulta o
diálogo coas outras relixións. Con todo, a aposta do Concilio polo
movemento ecuménico é un paso moi importante; en primeiro lugar polo feito de nomealo e valoralo positivamente. Convén non
14
258

Encrucillada 188, maio-xuño 2014

O cristianismo en diálogo coas relixións. A perspectiva desde Galicia

esquecer que o Código de Dereito Canónico de 1918 –vixente até
entón– prohibía aos católicos participar en calquera cerimonia relixiosa que non fose católica, incluíndo vodas e funerais.
b) Diálogo interreligioso.
O diálogo cos irmáns doutras relixións non cristiás trátase na citada constitución Lumen Gentium, no Decreto sobre a actividade
misioneira (Ad Gentes), na Declaración sobre a Liberdade relixiosa
(Dignitatis Humanae) e, sobre todo, na Declaración sobre a relación da Igrexa coas relixións non cristiás (Nostra Aetate). Tamén
noutros textos, tan claros coma este: “Cantos cren en Deus, sexa
cal sexa a súa relixión, percibiron sempre a voz e a manifestación
de Deus na palabra das súas criaturas” (GS 36).
A LG recoñecía só o aspecto subxectivo dos que profesan outras
crenzas: “A Igrexa aprecia todo o bo e verdadeiro que hai nelas”
(LG 16). Pero a declaración Nostra Aetate daba un paso máis; o
seu recoñecemento do verdadeiro e santo que pode haber nos demais camiños relixiosos “refírese tamén ao que obxectivamente lles
pertence”, como interpreta acertadamente Javier Melloni8. A NA
fala dos xudeus como “moi amados de Deus”, e que “non se lles
debe sinalar como réprobos de Deus e malditos” (NA 4); vendo o
xudaísmo como a relixión máis achegada ao cristianismo. Pero o
decreto dedica aos musulmáns máis espazo que a outros grupos
relixiosos, incluídos os mesmos xudeus: “A Igrexa mira con aprecio
aos musulmáns, que adoran ao único Deus, vivinte e subsistente,
misericordioso e todopoderoso, creador do ceo e da terra”; e exhorta a que “esquecendo o pasado, procuren sinceramente unha
mutua comprensión” (NA 3). Con respecto ás demais relixións, o
Concilio nomea só ao hinduísmo e o budismo. Do primeiro, valora
“a inesgotable fecundidade dos mitos e os penetrantes esforzos da
filosofía, buscando a liberación das angurias”. E do segundo valora
“o recoñecemento da insuficiencia radical deste mundo mudable e
ensinar o camiño polo que os homes… poidan adquirir o estado da
perfecta liberación ou iluminación” (NA 2).
8

J. Melloni, “¿Qué se mueve en la teología de las religiones?”, Sal Terrae 92/8 (2004), 663.
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A Declaración NA conclúe cunha clara chamada á liberdade relixiosa, que logo desenvolverá máis no documento Dignitatis Humanae (n. 5): “Non podemos invocar en verdade a Deus, Pai de
todos, se rexeitamos portarnos fraternalmente con algúns homes…
Desaparece, pois, o fundamento de toda teoría ou práctica que introduce unha discriminación entre os homes e entre os pobos… A
Igrexa reproba calquera discriminación ou vexación realizada por
motivos de raza, condición ou relixión”.
c) Diálogo cos irmáns que non se confesan persoas crentes-relixiosas.
Finalmente, está tamén presente no Concilio o diálogo cos irmáns e irmás que non se confesan persoas crentes-relixiosas, pero
que forman parte dos gozos, as esperanzas e as tristuras da Igrexa,
porque son os dos homes e mulleres de hoxe. Este terceiro campo
de diálogo está na Constitución Gaudium et Spes e na Declaración
Dignitatis Humanae sobre a liberdade relixiosa, aprobadas ambas
ao final dos traballos conciliares (1965), que tivo un proceso moi
accidentado. A campaña en contra de aprobar a liberdade relixiosa
foi mantida duramente polos seus detractores e polo enfrontamento de dúas posturas na aula conciliar: a) o Estado debe axustar
a súa lexislación aos principios e preceptos da fe católica na súa
ordenación efectiva ao ben común, concedendo só un marco de
tolerancia para os que profesen outras relixións (Cardeal Ottaviani); e b) o Estado debe garantir a liberdade relixiosa, que deriva da
dignidade humana e está entre os dereitos humanos fundamentais
(Cardeal Bea). Afortunadamente, xa se sabe que liña trunfou; quedou clara no mesmo nome da Declaración: Dignitatis Humanae.
Con respecto aos non crentes-relixiosos, o Concilio declara: “A
Igrexa recoñece, sinceramente, que todos os homes, sexan ou non
crentes, deben habitar en común un mesmo mundo, e todos deben
colaborar na súa edificación. O que non se poderá facer sen un
sincero e prudente diálogo” (GS 21). E logo: “Todo isto é válido
non só para os que cren en Cristo, senón para tódolos homes de boa
vontade, en cuxo corazón obra a graza divina de modo invisible”
(GS 22).
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Para este diálogo dos cristiáns cos non crentes-relixiosos, considero moi importante o adxectivo en cursiva, que non utiliza o
Concilio e que segue sen utilizarse habitualmente. Non me parece
un acerto dividir aos seres humanos entre crentes e non-crentes:
todos son crentes, sexan relixiosos ou non-relixiosos, pois todos
cren en algo. Debemos precisar tres conceptos fundamentais, a
miúdo se confunden: fe, acto de fe e crenza/s. A fe é un constitutivo existencial dos seres humanos: sen a fe non se pode vivir, non se
pode soportar o peso da existencia; todo ser humano ten fe, consciente ou inconsciente, non é privilexio de algúns. A división entre
crentes e non crentes vén ser a tradución actual da vella división
insultante entre fieis e infieis; a realidade é simplemente que uns
cren en A (Deus, Allah, Brahman,…) e outros cren en B. O acto de
fe é a resposta positiva a esta; a actividade pola que a persoa pon a
súa fe en movemento. Finalmente, as crenzas son a expresión simbólica da fe, o modo como se expresa; a formulación feita por unha
colectividade, cristalizada ao longo do tempo en proposicións, frases, dogmas,… que da lugar ás diferentes relixións9.
En definitiva, o diálogo que preconiza o Vaticano II realízase en
todas as direccións: cos irmáns/ás cristiáns doutras igrexas, cos
irmáns/ás doutras relixións, e cos irmáns/ás non relixiosos. Un diálogo que debe estar unido a outra palabra fundamental que utiliza
prolixamente o Concilio: liberdade. Fronte a tempos, a Igrexa cre
que o diálogo supón, necesariamente, a afirmación rotunda da liberdade relixiosa (DH 2).
2.2. O diálogo ecuménico e interrelixioso máis aló do Concilio
O Concilio representou un importante avance no diálogo ecuménico e interrelixioso; pero, a cincuenta anos vista, vemos que
este avance xa se nos queda curto, e estamos moito máis aló das
tímidas propostas do Concilio. O mundo, sobre todo en Occidente, foi cambiando neste tempo e foise impoñendo unha sociedade
9 Cf. R. Panikkar, L’homme qui devient Dieu. La foi dimension constitutive de l’homme,
Aubier, Paris 1969; Iconos del misterio, Península, Barcelona 1998, e o meu libro Dios,
Hombre, Mundo. La Trinidad en Raimon Panikkar, Herder, Barcelona 2008.
Encrucillada 188, maio-xuño 2014

17
261

Victorino Pérez Prieto

pluricultural e plurirrelixiosa. En contraposición á morte de Deus,
das relixións e das presuntas cousas etéreas do espírito que anunciaban os mestres da sospeita (Marx, Nietzsche e Freud), no século XX e a comezos do XXI, irromperon de novo as relixións e a
sede de espiritualidade. Se o diálogo co ateísmo e a secularización
foi un dos grandes retos para o cristianismo da segunda metade do
século XX, hoxe preséntase un novo reto, sen deixar aquel: o diálogo sincero coas demais tradicións relixiosas e culturais da terra. E
digo sen deixar aquel, porque hoxe estamos en condicións de comprender mellor que na secularidade da persoa non relixiosa pode
darse tamén unha profunda experiencia espiritual, que permita un
encontro coas persoas relixiosas e que apunte a dimensións novas,
descoñecidas para estas: a experiencia de amor, de bondade, xustiza e solidariedade, como a experiencia da beleza, desde a música
de J.S. Bach e a pintura de Marc Chagall á auga que escorre por
un regato, a inmensidade do mar ou o sorriso inocente dun neno.
2.2.1. O diálogo ecuménico entre cristiáns: Unidade/comuñón na
fe en Cristo desde a aceptación da riqueza histórica que representan as diferenzas confesionais
A rica experiencia de diálogo ecuménico tras do Vaticano II foi
deixando cicatrices que manifestan as dificultades do encontro
real. Dificultades que nacen duns obstáculos que son os de sempre,
como recoñecía un teólogo español do ecumenismo, Juan Bosch:
“A intransixencia revestida de fidelidade, o inmobilismo camuflado
de santa paciencia, os integrismos e autoritarismo mantidos a forza
de ameazas…”10. Pero, nese diálogo ecuménico entre as distintas
confesións cristiás, moitos católicos fomos comprendendo que xa
non se trata só de recoñecer que os cristiáns das demais confesións
tamén son irmáns cristiáns, pero separados, como vimos; e que,
consecuentemente, teñen que retornar, volver ao curral da única
Igrexa auténtica e historicamente inmutable: a Igrexa CatólicaRomana. A unidade que buscamos xa non é baixo a autoridade xurídica do bispo de Roma; sen quitarlle valor ao Primado (o servizo
10 J. Bosch, Para comprender el ecumenismo, Verbo Divino, Estella 1991, 7. Ver tamén a
nivel teórico, as propostas para realizar esta unidade desexada dos cristiáns nas pp. 28-39.
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petrino recoñecido como servizo mesmo fóra da Igrexa católica).
Non se trata de buscar a uniformidade baixo unha única autoridade canónica: o papa e a curia vaticana; senón de buscar a unidade/
comuñón na riqueza da pluralidade e a diferenza. Buscamos acadar
a sinfonía eclesial, desde a variedade complementaria de igrexas
que forman e enriquecen a grande Igrexa; porque non pode haber
harmonía sinfónica sen distintos instrumentos e voces diferentes.
Unha das expresións máis fermosas do ecumenismo é a comunidade de Taizé (Francia) fundada e dirixida até a súa morte por
Roger Schuz (1915-2005). Unha das meirandes preocupacións de
frère Roger foi sempre a reconciliación dos cristiáns, contando co
apoio incondicional de Xoán XXIII e de Paulo VI, dos que foi gran
amigo. Para el, a unidade non pode ser máis que como unanimidade manifestada na vida, no traballo común: “Homes que buscan en
todo unir e realizar a súa vocación ecuménica e se encontran nunha sinxela fraternidade de vida”; pero tamén abertos ao mundo,
aos problemas da violencia e dos pobres, como manifestaba cada
ano na súa Carta de Taizé. Tense dado moito un mal ecumenismo;
o que el chama “diálogo ilusorio, destinado a estar dando voltas
ao infinito”, cada un buscando as súas propias “autoxustificacións
confesionais”11. Roger, expresa en qué debe consistir a verdadeira unidade: “A uniformidade crea a aparencia de unidade. Tece
un traxe superficial, e o Evanxeo vívese superficialmente. A unanimidade, en troques, esixe un acordo íntimo. Supón o pluralismo
das expresións persoais… A nosa vocación cristiá posúe un pivote
central, o Cristo Resucitado, e unhas referencias fortes arredor
das que se poden elaborar diversas formulacións, un pluralismo de
expresións” (Ibid. 26-29).
Trátase de recoñecer que todos os bautizados formamos parte
da única Igrexa de seguidores e seguidoras de Xesús Cristo; e que
as nosas diferenzas son expresión dunha riqueza histórica, existencial, espiritual e teolóxica que non se debe perder. Estas diferenzas, ao contrario do que se dixo moitas veces na Igrexa católica, e
noutras igrexas por reacción contra ela, non son o froito de avata11

R. Schuz, Unanimité dans le pluralisme, Press de Taizé 1966, 22, 20 y 30-31.
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res perversos que levaron a divisións; aínda que estas nos enfrontaran moi violentamente e, ás veces, persoas e grupos perderan o
rumbo no esencial. Estou moi de acordo coas teses de Christian
Duquoc verbo de que a multiplicidade das Igrexas cristiás é un valor positivo; en troques, a obsesión por unha ideoloxía da unidade
manifesta unha “ideoloxía de conquista a partir dun centro que
se cre factor de unificación”, e que, en realidade, é “o efecto da
vontade hexemónica e do desexo de acentuar a presión do centro
para manter a unidade empírica superando os límites tolerables”12.
A pluralidade das Igrexas históricas é unha riqueza que testemuña
a chegada do Reino de Deus; pero elas non son o Reino, son algo
perecedoiro, de aí o seu carácter provisional, que expresa a posibilidade de innovación, de creación continua.
En fin, convén ter en conta algo bastante claro que ás veces se
esquece, e nos lembra Raimon Panikkar: “A imaxe do único pastor
e o único rabaño da linguaxe cristiá é unha imaxe escatolóxica que
non se debe aplicar na historia”13. En efecto, o único pastor non
é o Papa de Roma, e o único rabaño non é o da Igrexa Católica.
Pola contra, onde obra o Espírito hai diversidade, mesmo eclesial,
como di lúcidamente Oscar Cullman; que chega a afirmar que “os
intentos de uniformidade eclesial son un pecado contra o Espírito
Santo”14. Para este recoñecido teólogo e biblista, a Igrexa unha
repousa sobre a diversidade, non sobre a uniformidade; e os principios do Novo Testamento sobre a unidade impedirían aceptar a
fusión das Igrexas, que é contraria á natureza mesma da unidade.
Hoxe xa non queremos que os irmáns doutras confesións cristiás
sexan coma nós (católicos romanos); senón que o que desexamos
realmente é que vivan libremente, co seu particular estilo, o seguimento de Xesús Cristo, e que nos axuden a nós a vivilo co noso estilo e tradición. En definitiva, que saibamos camiñar xuntos sendo
diferentes. É a busca da harmonía e a comuñón na diferenza e a
12 Ch. Duquoc, Iglesias Provisionales. Ensayo de Eclesiología ecuménica, Cristiandad,
Madrid 1986, 166.
13 R. Panikkar, La nueva inocencia, Verbo Divino, Estella 1993.
14 O. Cullman, L’unité par la diversité, Cerf, Paris 1986, 21.
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diversidade, que logo aplicarei tamén ao diálogo interrelixioso: as
nosas diferenzas enriquécennos.
Finalmente, a pesar das dificultades –particularmente en España–, cómpre dicir que o diálogo ecuménico é xa un diálogo vivido a
nivel práctico como un feito real, aínda que en proceso; moito máis
aló do que teoricamente se teña conseguido e vaian conseguindo os
encontros e diálogos a nivel teórico ou institucional/organizativo.
Tamén as institucións son mediacións necesarias para o encontro,
así coma os diálogos doutrinais; pero o ecumenismo non pode refuxiarse nos acordos entre institucións e os encontros teolóxicos, nin
desculparse dicindo que estes non avanzan o que sería desexable.
O verdadeiro ecumenismo ten que vivirse máis desde o presente cotián en relación con outros irmáns e irmás, que desde a mirada a un
acordo acerca do pasado, para acoller ao irmán e a irmá coas súas
diferenzas. En fin, sempre deberemos ser moi conscientes de que
ao remate “xulgarásenos polo Amor”, como escribiu xenialmente S.
Xoán da Cruz, non polas nosas distintas etiquetas cristiáns.
2.2.2. O diálogo interrelixioso: Máis aló do exclusivismo e o inclusivismo, crecer conxuntamente a través dunha palabra e unha
experiencia relixiosa compartida.
Respecto do diálogo coas demais relixións, a cincuenta anos
do Vaticano II vemos que xa non se trata só de toleralas, nin sequera soamente de recoñecer valores salvíficos nelas, como se
fosen camiños imperfectos; porque o noso é o único verdadeiro.
O diálogo interrelixioso non é unha estratexia para sobrevivir en
tempos de forzada pluralidade, senón unha actitude existencial,
como di J. Melloni: “crecer conxuntamente a través dunha palabra
compartida”15. En definitiva, o diálogo interrelixioso é unha necesidade. Nin a Igrexa nin o cristianismo son autosuficientes; necesitamos dos outros, ao mesmo tempo que temos algo moi valioso
que compartir con eles. Ou sexa, non é que eles estean aí, e nós
xa facemos abondo con respectalos; senón que necesitámolos para
ser nós: eles teñen algo que nos falta a nós, e viceversa.
15

J. Melloni, Hacia un tiempo de síntesis, Fragmenta, Barcelona 2011, 61.
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Son coñecidos os distintos e contrapostos modelos de diálogo
interrelixioso que se teñen realizado desde os anos 60. A Comisión
Teolóxica Internacional fala das dúas posturas que había fundamentalmente na teoloxía católica anterior ao Vaticano II16, que intentaban saír do exclusivismo no que viviu a Igrexa durante séculos
(só existe Revelación real e salvación no cristianismo): a) A teoría
do cumprimento (J. Daniélou e H. de Lubac); que pensa que as relixións conteñen valores positivos, pero non teñen valor salvífico...
Só en Cristo e na súa Igrexa acadan o seu cumprimento último e
definitivo. b) A que afirma que a oferta da graza chega a todos os
homes; é a teoría dos cristiáns anónimos (K. Rahner), que afirma
respectar e valorar todo o moito, bo e santo que hai noutras relixións, recoñecendo que a salvación vai moito máis aló dos límites
da Igrexa, e que se salvan moitos fóra dela. Pero logo déronse máis
posturas, que poden sintetizarse en17:
• Paradigma exclusivista: Cristo contra as relixións, o eclesiocentrismo; a Igrexa é a única institución de salvación. A tese tradicional de católicos e protestantes, que quedou descualificado no
Concilio Vaticano II.
• Paradigma inclusivista: Cristo nas relixións, o cristocentrismo
(K. Rahner e, de xeito diferente, J. Dupuis). O documento da CTI
sitúaa como a postura máis común entre os teólogos católicos, pois
“procura conciliar a vontade salvífica universal de Deus co feito de
que todo home se realiza como tal dentro dunha tradición cultural,
que ten na relixión respectiva a súa expresión máis elevada e fundamentación última” (n. 11).
• Paradigma pluralista: Cristo por riba das relixións ou coas relixións. Unha postura que admite distintas variantes: o teocentrismo cunha cristoloxía normativa (H. Küng e en certo sentido R.
16 CTI, El cristianismo y las religiones (1996) 1.1, en Documentos (1969-1996). Veinticinco años de servicio a la teología de la Iglesia, BAC, Madrid 2000.
17 Cf. o Doc. da CTI, e numeroso lugares; particularmente están ben sintetizadas en
P. Knitter,”La teología católica de las religiones en la encrucijada”, Concilium 203 (1986),
128-139. Ver no meu libro La búsqueda de la armonía en la diversidad máis extenso e a
bibliografia referente a cada postura.
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Panikkar) ou o teocentrismo cunha cristoloxía non normativa (J.
Hick e o seu proxecto de pasar ao paradigma teocéntrico).
Como todas as clasificacións, a pesar da súa pertinencia, non
deixa de ser discutible; porque se ben son etiquetas que serven para
orientar, tamén corren o risco de caricaturizar e descualificar doadamente. Por outra banda, a postura pluralista é moi variada e asume diversas correntes, con algunhas posturas mesmo contrapostas.
Unhas acentúan o aspecto práxico das relixións, subliñando o que
as une nas causas da xustiza. Outras están máis centradas no aspecto soteriolóxico, a transformación e liberación persoal e colectiva.
Outras destacan máis o aspecto místico e especulativo, poñendo o
seu acento na sabedoría común presente en tódalas relixións. En
fin, hai posturas pluralistas na teoloxía cristiá que non coinciden na
súa interpretación de Xesús Cristo; por exemplo, son contrapostas a
cristoloxía final de John Hick e a cristofanía de Raimon Panikkar18,
aínda que ambos coincidiran nun volume coordinado polo primeiro
The Myth of Christian Uniqueness. Para Hick e outros, Xesús Cristo
non é a encarnación de Deus; por tanto, debe rexeitarse a idea de
encarnación que implica a preexistencia divina de Cristo e a total
interacción do divino e do humano en Cristo; consecuentemente,
debe rexeitarse tamén a idea da Trindade divina. En cambio, para
Panikkar e outros o cristianismo non ten sentido sen a encarnación
e a perspectiva trinitaria; Xesús é o Cristo, verdadeira e realmente
Deus; o mediador universal, aínda que non é monopolio dos cristiáns; é o mysterium coniuntionis do divino, o humano e o cósmico,
presente de modo oculto en todas as relixións, porque o evento
crístico non é propiedade exclusiva do cristianismo.
Creo que somos maioría hoxe os cristiáns –coa excepción de algúns redutos integristas– e os crentes das outras grandes relixións
que temos superado o exclusivismo. Durante séculos, o cristianismo e cada relixión maioritaria creron ser o centro do mundo; a
18 J. Hick, The metaphor of God incarnate. Christology in a pluralistic age, London 1993.
R. Panikkar, La plenitud del hombre. Una cristofanía, Siruela, Madrid 1999, 2004; e anteriormente El Cristo desconocido del hinduísmo (1970 e 1994); Salvation in Christ. Concreteness and Universality. The Supername, Santa Barbara-California 1972 e La Trinidad,
Barcelona 1989/ Siruela, Madrid 1998, 1999.
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súa interpretación era a correcta, a única posuidora da verdade e
a salvación. Esa presunción xustificou imposicións relixiosas, culturais e políticas, lexitimou conquistas, sometementos e escravitude, xerou opresión, sufrimento, violencia e morte. Pero foi un
verdadeiro espellismo; un magno e perverso erro que case chegou
a exterminar pobos e culturas. Hoxe os cristiáns xa non queremos
buscar aos irmáns/as das outras relixións para convertelos á nosa,
nin polas malas nin polas boas; senón que, desde a nosa verdade,
imos ao seu encontro para compartir a Boa Nova de Xesús Cristo
Liberador e aprender da súa verdade; dialogar/aprender mutuamente, para aproximarnos xuntos á verdade total, que é máis que a
miña verdade e a túa verdade.
O modelo do inclusivismo representou un salto de xigante coa
súa actitude acolledora cara as outras relixións; as relacións interrelixiosas empezaron a ser consideradas en moitos sectores onde non
foran sequera planeadas. Pero, moitos vemos hoxe que se trata dunha comprensión das relixións na que a cristiá se considera unha relixión superior ás demais, incluíndo a estas no seu proxecto salvífico
concreto. Küng considerouno unha forma de “conquistar mediante
un abrazo”; e Knitter, dixo que introduce aos non cristiáns na Igrexa
pola porta de atrás. Panikkar dicía que el estaba disposto a aceptar
que os budistas puidesen ser cristiáns anónimos, se estes recoñecían
que eran budistas anónimos. En fin, J.Mª Vigil chega a dicir: “O
inclusivismo é un exclusivismo que non despreza ás outras relixións,
pero que se reserva en exclusiva aínda a Verdade (…) A cultura occidental cristiá pode seguir sendo relixiosamente lexitimada como
superior, e esta superioridade (…) conducirá inconscientemente a
calquera tipo de dominación, imperialismo ou neocolonialismo”19.
Por iso, creo profundamente que cómpre dicir xa que todas as
relixións son verdadeiras20; cada unha é un modo de configurar
unhas crenzas, ritos e moral encamiñados cara á salvación/liberación. As relixións non son iguais, pero, aínda que diferentes, todas
19 J.Mª Vigil, Teología del pluralismo religioso, El Almendro, Córdoba 2005, 70.
20 Así o teñen feito A. Torres Queiruga (Diálogo das relixións e autocomprensión cristiá,
SEPT, Vigo 2005) e moitos teólogos máis.
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son camiños lexítimos de encontro co inesgotable Misterio salvador, que se manifesta xenerosamente; cada persoa e pobo reciben
segundo a súa capacidade e modo ser. E cómpre precisar que relatividade das crenzas particulares non é o mesmo que relativismo,
non da todo igual; hai unha Verdade obxectiva, á que chegamos
parcialmente desde cada relixión e confesión. As pretensións de
absoluticidade, de captación total do Absoluto por parte de calquera relixión, son unha ilusión. Os mesmos cristiáns, aínda tendo
a Cristo coma o Salvador/Liberador, imos descubrindo lentamente na nosa historia, o misterio insondable do seu tesouro. Se nos
tiveramos parado en etapas históricas pasadas, a pesar de ter o
Evanxeo, teriamos unha visión máis pobre da súa mensaxe e da salvación que temos hoxe; ou mesmo unha caricatura, como a veces
se fixo do Deus de Xesús Cristo nas mesmas Igrexas.
Atopámonos nun momento crucial da historia, ante unha vasta revolución intelectual e existencial, na que, a pesar de todo, a
relixiosidade/espiritualidade non desaparecerá nunca. As relixións
xurdiron en ámbitos culturais diferentes, viviron bastante illadas e
daban á súa verdade local un valor absoluto, universal, para todos
e para sempre. Para máis inri, puxeron máis acento na teoría e
nas afirmacións dogmáticas que na experiencia e a espiritualidade.
Hoxe, polo contrario, cada vez repetimos máis que esta experiencia
espiritual persoal é o verdadeiramente importante, o eixo central
da relixión; até o punto de que algúns chegan a dicir que as relixións, tan só son mapas para adentrarse no Misterio da Realidade, e desaparecerán. Pero moitos pensamos que non é así; deberán
cambiar e transmutaranse, pero seguirán existindo. Sabemos que
a realidade non é monolítica, non se pode reducir a un sistema
único de crenzas, a unha visión única, a unha relixión, como se
pretendeu no pasado. Cómpre que se produza unha interpenetración, unha fecundidade recíproca de todas as culturas e relixións,
buscando a harmonía na diferenza, consonte coa harmonía invisible que vive a realidade dentro da súa diferenza.
Victorino Pérez Prieto
Teólogo
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Entrevista con Tritul Rimpoché
Ramón Cao Martínez

Unha suave tarde desta primavera –exactamente o día de mércores
santo– Encrucillada achegouse ao Mosteiro Budista de Ventoselo
de Beariz, Santo Amaro (Ourense). Grazas aos bos oficios do vigués Constantino Barreiro, tivemos a oportunidade de charlar co
Lama Tritul Rimpoché1, que nos atendeu con grande amabilidade
e sumo interese. Mentres compartiamos unha cunca de té, formulámoslle algunhas cuestións que podían ser de interese para os
que len a nosa revista. As respostas escritas –que agora reproducimos– non dan unha idea da sinxeleza, a proximidade e a serena
cordialidade que emanaban da atenta presenza deste novo mestre.
Moitas grazas, Tritul Rimpoché, pola súa xenerosa acollida e aquel
anaco de deliciosa conversación.

“Un mosteiro budista no corazón do Ribeiro”. Partamos da estrañeza
que puido suscitar esta noticia. Que sentido ten a presenza dun enclave de Budismo Tibetano neste canto da Galicia profunda? Por que ou
para que se decidiu vostede a vir desde tan lonxe a este remoto lugar? E,
máis en xeral, a que obedece este “desembarco budista” en Occidente?
Galicia sempre foi unha terra moi especial, moi mística e, á vez,
moi espiritual. Ademais, é unha terra moi bendicida por unha das
figuras máis importantes da crenza cristiá, que é Santiago Apóstolo. Sempre nos atraeu moito Galicia pola súa natureza abundante,
a beleza das súas paisaxes, e polo carácter amable das súas xentes.
1 S.E. Gaden Nyari Tritul Rimpoché é un Lama tibetano, residente en Sevilla. Tritul Rimpoché naceu en 1977 nun campamento de refuxiados tibetanos ao sur da India, a onde os seus
pais chegaran desde o Tíbet, fuxindo da invasión chinesa. En 1980 foi formalmente recoñecido por S.S. o XIV Dalai Lama como a terceira reencarnación do 89 Gaden Tripha. Seguindo
o costume, incorporouse ao mosteiro de Ganden Shartse, onde realizou os seus estudos sobre
filosofía budista. Dende o ano 2004 é o mestre residente do Centro Budista Tibetano Chakrasamvara de Sevilla, onde imparte regularmente ensinanzas en español sobre a filosofía budista, realizando tamén cursos monográficos; ademais dá ensinanza noutros centros budistas de
España e Portugal. Na actualidade, está comprometido –xuntamente co venerable Gueshe
Tenzin Tamding– no desenvolvemento do incipiente mosteiro budista de Santo Amaro.
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Ademais encaixan moi ben a cultura tibetana e a galega, ambas as
dúas teñen como base a familia e as relacións familiares.
Hai varias razóns para que eu viñese a Galicia. Por un lado hai
razóns persoais e por outro está a razón de querer axudar ou servir aos demais. A razón persoal é que no ano 1959 a nosa propia
terra, Tíbet, foi invadida e dende entón hai un goberno contrario
a calquera tipo de relixiosidade. Entón, moitos tibetanos víronse
obrigados a emigrar á India e a outros países estranxeiros, aqueles
que lles permitían manter os seus costumes e realizar o seu desenvolvemento espiritual. Por esta razón buscamos un lugar que
reunise unhas condicións apropiadas. Un amigo e discípulo galego –Constantino Barreiro e a súa familia– faláronlle de Santo
Amaro ao venerable Gueshe Tenzin Tamding, director espiritual
do mosteiro, e a min mesmo, polo que viñemos a coñecelo. Aquí
atopámonos cun lugar tranquilo, pacífico, con moi boas xentes que
enseguida nos acolleron e co que fixeron que nos sentísemos coma
na casa. Foi un amor á primeira vista.
Na tradición budista temos tamén costume, igual que no cristianismo dos mosteiros de clausura, arredados do mundo material,
para poder desenvolver a súa espiritualidade. Ademais o lugar onde
estamos, co mosteiro de Oseira preto, fai que nos sintamos máis
acompañados polos nosos irmáns doutra tradición.
En canto á razón non persoal, esta refírese ao ensino budista, que
é un ensino moi humano, no sentido de preocuparse un por ser humano, sen ter en conta ningún outro elemento, e por iso é moi importante que se conserve. Igual que as outras crenzas, entre as que está
o cristianismo, e que tamén tratan de favorecer ao ser humano. Por
iso, sendo practicantes considerámonos responsables de contribuír
ao benestar da sociedade humana, por iso aquí temos o proxecto de
construír un mosteiro universitario laico para facilitar o estudo das
ensinanzas budistas a aquelas persoas que teñan interese en facelo,
tanto galegos como de calquera outra parte de España. Hoxe en día o
estilo de vida que levamos, afástanos cada vez máis da natureza, e iso
repercute na nosa saúde, por iso o lugar onde estamos é un sitio onde
se conserva a natureza e axuda a manter un estado sereno, calmo e
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menos alterado polas axitacións da vida material. Tamén temos o
proxecto de construír un Centro de retiros para facilitarlles a aquelas
persoas que o queiran, facelo nun lugar onde poderen afastarse por
un tempo do ruído, a polución e o estrés da vida cotiá.
Que implantación ten hoxe o budismo en Galicia? Teñen algunha
estrutura organizativa? Que presenza teñen as diferentes tendencias
budistas? A situación do budismo en Galicia é similar á doutros
lugares de España?
O budismo leva moitos anos establecido en Galicia e dáme a impresión de que moitos galegos se senten a gusto con esta tradición,
e nós tamén o estamos de atopármonos aquí por ser unha terra
onde se respecta tanto a espiritualidade. A práctica do budismo realízase a un nivel moi persoal, porque se basea na autodisciplina, a
ética, a reflexión e a meditación; por iso non adoitamos ter grandes
estruturas organizativas.
Hai dúas escolas principais: a escola hinaiana e a escola mahaiana. A primeira está enfocada sobre todo a buscar a liberación
individual, mentres que a mahaiana se enfoca máis ao amor e a
bondade e busca a liberación para poder axudar aos demais. O
mosteiro de Santo Amaro, que bautizamos co nome de Chu Sup
Tsang, que poderiamos traducir como “Fonte inesgotable de sabedoría”, está encadrado dentro da tradición mahaiana.
A situación do budismo tanto en Galicia coma no resto de España é moi similar, o pobo español é moi espiritual grazas á tradición
cristiá, que está moi arraigada e que lle transmitiu uns valores éticos moi similares aos que tamén propón o budismo.
Cal é, ao seu xuízo, o núcleo central da mensaxe budista? A tradición á que vostede pertence ten algún matiz específico?
O budismo ensina como ser felices e como alcanzar a felicidade
última, porque iso é o que, sobre todo, preocupa a calquera ser
humano. Segundo a nosa tradición, a felicidade defínese como un
estado libre de violencia. Isto relaciónao S.S. o Dalai Lama con
dous conceptos: pensamento e comportamento.
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O pensamento está referido á idea de interdependencia, é dicir,
que todos somos interdependentes e, por iso, a miña propia felicidade depende dos demais. Polo tanto, debo atender e preocuparme polos demais. O comportamento está referido á idea de “non
violencia”, porque agredir aos demais é agredirse a un mesmo; por
iso, sempre o comportamento debe ser non violento. En xeral, no
budismo non hai moitos matices que diferencien as diversas tradicións, porque estas baséanse no sentido común e na lóxica.
Que cre vostede que unha comunidade como a súa –ou, en xeral, o budismo– pode achegar a unha sociedade coma a nosa, tradicionalmente
católica, pero hoxe en gran parte descristianizada e secularizada?
Dende o meu punto de vista, o budismo pode achegar bastante á tradición católica porque entre budismo e cristianismo non
hai contradicións relevantes, porque as dúas tradicións falan da
importancia do amor e ambas as dúas teñen igual preocupación
pola sociedade humana. Ademais, moitos dos meus amigos católicos coméntanme que, despois de coñeceren o ensino budista, este
axúdalles a comprender mellor a súa propia tradición e, entón,
senten máis devoción por ela.
Achégalles a vostedes algo o contacto con esta sociedade e co que
nela queda de cristianismo?
Esta sociedade acolleume coma se fose alguén da súa familia, por
iso nunca me sentín estraño nin botei en falta a miña carencia de
patria. Ademais as ensinanzas cristiás tamén me achegan moito para
desenvolver a miña propia tradición. As ensinanzas de Xesús sobre o
amor e a devoción. Dise que o cristianismo resalta moito a dor, o pecado, etc.; pero isto a min axúdame moito a comprender o primeiro
ensino de Buda Sakyamuni sobre a Nobre Verdade do Sufrimento.
Ve vostede algunha afinidade e posible converxencia entre budismo
e cristianismo? Pode ser enriquecedor o contacto e o diálogo entre
ambas as dúas crenzas? En caso afirmativo, en que debería consistir
ese encontro?
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Hai moitos puntos en común entre budismo e cristianismo,
porque a súa base ética é semellante, nos dez mandamentos do
cristianismo fálase de non matar, non roubar, etc., que é o mesmo
que se di no budismo. Ademais, as dúas tradicións veñen de dous
grandes mestres: Buda e Xesús de Nazaret. O diálogo entre estas
dúas tradicións sería moi enriquecedor para ambas as dúas e achegaría moito á nosa sociedade actual. Sería bo buscarmos os puntos
de encontro entre as dúas tradicións e podermos conversar acerca
deles, para que os seguidores de cada unha poidan aprender o mellor de ambas as dúas tradicións.
Na súa opinión, un crente e practicante cristián podería ao mesmo
tempo considerarse budista?
Por suposto que un crente e practicante cristián podería considerarse budista ao mesmo tempo, teño moitos amigos que se consideran de ambas as dúas tradicións, porque ambas as dúas se enfocan na natureza humana, no amor e en como ser mellor persoa.
Ramón Cao Martínez
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Os musulmáns na Galicia actual
Dr. Raede Abu-Afash Hannia

1.- Os inicios da comunidade musulmá en Galicia
Aqueles primeiros estudantes universitarios musulmáns, chegados a Santiago de Compostela dende Siria, Palestina, Xordania ou
o Líbano nos anos sesenta e setenta para accederen a unhas carreiras que por diferentes motivos non lles foi posible realizar nos seus
países de orixe, especialmente Medicina, atópanse cun territorio
sen case ningunha tradición nin poboación islámicas, a excepción
dalgúns inmigrantes magrebís que se dedicaban ao comercio, ben
en venda ambulante ou en pequenos postos nas feiras galegas, ou
outros casos contados.
Ante as súas necesidades espirituais de practicar os seus rituais
e tradicións relixiosas, especialmente as oracións dos venres, empezan a xuntarse nos seus propios cuartos ou pisos, converténdose
estes no embrión das mesquitas en Galicia.
Co paso do tempo, e ante o crecemento gradual da poboación
islámica, ditos estudantes e traballadores foron adaptando pisos
ou locais como pequenos centros islámicos, que contiñan salas
de oración, ou mesquitas, pero que servían tamén como lugares
de reunión para compartir o Iftar ou almorzo despois dos días de
xaxún do Ramadán (saum) ou como pequenas escolas de árabe
para as segundas xeracións. Neste sentido, a Asociación Musulmá
en Galicia, con sede en Santiago, foi, como era de esperar, a pioneira, e durante moitos anos os musulmáns residentes nas diferentes cidades galegas asistiamos, cando nos era posible, á devandita
mesquita para cumprirmos a oración do venres (yumua).
Máis adiante naceu a mesquita de Arteixo, ante o aumento da
poboación marroquí nesta localidade, e durante moitos anos foron
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as dúas únicas mesquitas en Galicia. Xa no século XXI, o número
dos inmigrantes musulmáns, sexan traballadores ou estudantes,
foi aumentando de forma exponencial, e ademais xa empezou a
haber un número importante de musulmáns galegos de nacemento. Todo iso motivou a necesidade de abrir novas mesquitas, dada
a gran distancia que pode haber entre as diferentes provincias e
localidades galegas. Así pois, foron aparecendo as mesquitas da
Coruña, Pontevedra,Vigo, etc.

2.- Datos sobre a poboación musulmá en Galicia
A poboación islámica en Galicia, segundo datos de rexistros da
Administración xeral do Estado e dos rexistros da Unión de Comunidades Islámicas de España1, en decembro de 2013 alcanzou
a cifra estimada de 15.500; dos cales 5.847 residen na Coruña,
2.783 en Lugo, 5.506 en Pontevedra e 1.364 en Ourense. Do total
de Galicia, 12.856 son estranxeiros e 2.644 son españois (de nacemento ou nacionalizados).
Por nacionalidades, a comunidade marroquí supón case a metade do total (6.944), seguida por españois (2.644) e senegaleses
(2.608). Entre os demais, hainos alxerianos, nixerianos, tunesinos,
sirios, exipcios, palestinos, paquistanís, iranianos, etc...
En Galicia existen vinte mesquitas en: Santiago, A Coruña, Arteixo, Pontevedra, Vigo, Lugo, Ourense, Vilaboa, Tui, Foz, Lugo,
Paredes, Ferrol, Ordes, etc...

3.- O Centro Islámico da Coruña, Mesquita da Paz
Dende o Centro Islámico da Coruña, Mesquita da Paz, esforzámonos, dende hai xa uns cantos anos, non só en ofrecer un lugar de culto aos moitos musulmáns da cidade e as súas bisbarras,
tendo o centro aberto para as cinco oracións do día e celebrando
1 Os datos estatísticos baséanse na publicación de Unión de Comunidades Islámicas
en España [UCIDE], titulada Estudo demográfico da poboación musulmá, con data do
31/12/2013.
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as principais festas musulmás, senón ademais en ser un nexo coa
sociedade galega da que formamos parte. Traballamos activamente
para facilitar a integración cultural e social dos inmigrantes musulmáns en Galicia. Procuramos tender pontes e colaborar con
outras confesións ou asociacións culturais e sociais que traballan
por e para o entendemento e o respecto mutuo. Desenvolvemos
actividades de docencia de idiomas, publicacións periódicas, ocio
cultural e intercultural, e apoiamos economicamente, dentro das
nosas posibilidades, a familias sen recursos. Poñemos especial interese na participación activa de mulleres musulmás, mozos e nenos. Así pois, estivemos e estamos abertos aos diferentes medios
de comunicación, participando e formando parte en entrevistas,
debates e documentais. Colaboramos coa Universidade da Coruña
a través da Facultade de Socioloxía, que acaba de elaborar un estudo sobre as minorías relixiosas en Galicia.
Coa idea de rexeitamento ao extremismo cego, convencidos de
que o diálogo e o respecto entre relixións e confesións é o camiño
elixido, estamos a desenvolver a creación dunha mesa redonda,
para finais deste ano 2014, con representantes de diferentes correntes relixiosas. Esperamos que co tempo se converta nunha
cita periódica de interese neste ámbito, e dende aquí invítoos a
asistir e a apoiar.
Para rematar, envío os meus agradecementos a Victorino por
esta oportunidade de falar dos musulmáns en Galicia.
Dr. Raede Abu-Afash Hannia
Mesquita da Paz - A Coruña
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O oficio de sociólogo de
Bernardo G. Cendán
Xenaro Pérez López

Este pequeno traballo é unha modesta homenaxe a Bernardo
G. Cendán, dun compañeiro e amigo, no segundo cabodano do
seu pasamento. Xa contamos con dous libros que nos aproximaron máis a súa personalidade, o seu traballo e obra escrita: Unha
alborada nova, na que unha serie de amigos resaltan o seu perfil
como crente relixioso, como poeta, como compromiso con Galicia
e como persoa de gran humanidade. Un segundo libro titulado
Cartas a Antón, recolle as 212 misivas a un Antón real ou imaxinario que foron lidas na Radio Cope de Vilalba-Lugo. Mais quedou
case na sombra a segunda vocación de Bernardo: a Socioloxía,
como ferramenta de traballo para entender e comprender a realidade social e persoal en que vivimos. Nunha aproximación xenérica podemos afirmar que Bernardo cultivou a Socioloxía teórica e
práctica nunha tripla dirección:
Socioloxía relixiosa ou da relixión: nos estudos clásicos chamábanlle Socioloxía relixiosa; mais nos estudos internacionais foi
impoñéndose o título de Socioloxía da relixión, que estuda a relixiosidade e as relixións en todas as culturas do planeta. Os traballos de tipo sociolóxico de Bernardo están nesa liña de buscar
certas xeneralizacións tomadas da Socioloxía da relixión, aplicadas
ás cuestións locais de Galicia. Atopamos ese vieiro explorado nuns
once artigos publicados por Bernardo na Revista Encrucillada e
noutras colaboracións.
Socioloxía da mentalidade popular: convencionalmente chámolle deste xeito ó contido das 212 Cartas a Antón que Bernardo leu
na Radio Cope, desde 2002 a 2011, dirixidas a un imaxinario ou
real campesiño chamado Antón do Chamoselo que vivía nunha
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aldea preto de Vilalba. Ao ler esas cartas, tiven a impresión de que
se trataba dun exercicio pedagóxico, con fondo sociolóxico, no que
se contrastaban dous tipos ideais de mentalidade que semana tras
semana foi construíndo Bernardo: unha mentalidade campesiña
tradicional algo renovada e unha mentalidade urbana e modernizada que defende determinados valores de dignidade persoal e
colectiva de Galicia.
Socioloxía da empresa: foi o traballo profesional que como sociólogo exerceu Bernardo na Escola de Empresariais de Lugo e
na Facultade de Humanidades de Santiago. Dese labor aínda non
dispoñemos de documentación, mais un amigo está organizando o
arquivo do que deixou escrito. Das conversas ocasionais que tiven
con Bernardo, percibín que o epicentro do seu ensino académico
era a organización da empresa e do traballo. Para dicir algo en firme, temos que esperar a coñecer os seus escritos.
Nesta breve exposición veremos só unha referencia dos traballos
de Socioloxía da Relixión de Bernardo publicados na Revista Encrucillada e dúas colaboracións máis. As Cartas a Antón merecen
un comentario máis específico noutro momento.
A formación en Socioloxía, científica e racionalista como a doutras ciencias, crea uns hábitos mentais para a actividade intelectual e emocional que sedimentan nunha mentalidade profesional
cando se practica intensamente e durante un tempo prolongado.
Creo que Bernardo percorreu todo ese camiño. Tivemos unha
relación de compañeiros durante uns oito anos no Seminario de
Mondoñedo e posteriormente volvémonos a reencontrar en Ferrol
no ano 1975. Bernardo estudara Socioloxía en París e eu en Lovaina (Bélxica), polo que tiñamos unha proximidade de linguaxe
e inquedanzas comúns. Durante un ano puidemos contrastar os
nosos coñecementos, as nosas respectivas experiencias europeas e
os nosos proxectos e ilusións.
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1.- Diálogos e proxectos
Aquel ano de 1975 de estancia en Ferrol foi decisivo na miña
vida e posiblemente tamén na de Bernardo. Conversamos sobre os
preparativos “sociolóxicos” do Concilio Pastoral de Galicia. Bernardo coñecía ben as enquisas previas, e o seu olfacto sociolóxico
non lle daba boas perspectivas, tanto na participación coma na
aplicación práctica das conclusións de cada sesión xeral.
No segundo tema de conversa verbalizamos a nosa respectiva
experiencia universitaria e estancia cos emigrantes en Francia, Bélxica e outros países europeos. Naqueles anos os bispos españois,
entre eles Mons. Araúxo, escribían pastorais sobre a emigración,
con sisudas reflexións humanistas e relixiosas aderezadas cunha
serie de estatísticas oficiais. Nosoutros, partindo de experiencias
máis concretas, pensabamos que se podía chegar máis lonxe nos
problemas da vida real dos emigrantes, tales como o primeiro acomodo nos países de destino, dificultades burocráticas de permisos
e poucos dereitos, traballos marxinais e duros da economía europea, paciente adaptación laboral, estancia e cuarto-vivenda definidas como provisionais para facelas máis levadías, mandar os cartos
a España cambiándoos a pesetas ou retelos na moeda do país, xuntarse ou non coa muller e fillos, vivir á marxe da poboación do país
de acollida ou integrarse nela, retornar ou non, que profesión buscar ao volver, en que investir os aforros, etcétera. Cada cuestión
daba para un tratado que nunca se chegou a escribir por completo.
Logo fitamos os programas de Cáritas a todos os niveis. Había
proxectos atraentes e mesmo novidosos, como o Preescolar na Casa
ou o Servizo Psiquiátrico de Ferrol; mais o desafío práctico estaba
en superar, nas Cáritas parroquiais e incluso nas diocesanas, unha
inercia case exclusivamente asistencial. A cuestión era non só que
facer, senón como facelo. Concluímos que había que repensar as
Cáritas para dar canas de pescar, non só algúns peixes; había que
organizar aos destinatarios para valerse por si mesmos, sen abandonar aos grupos que pouco poden facer por si, eses “pobres de
Iahvé” dos que tanto fala a Biblia.
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E por último, concluímos de que había tres modos de construír
unha Socioloxía para andar pola casa de Galicia e da Igrexa galega:
a). Describir situacións concretas da vida galega nunha linguaxe
sinxela pero rigorosa, sen caer no simple anecdotario.
b). Crear unhas achegas intermedias que lograsen unha visión
de conxunto, estando atentos aos novos fenómenos sociais.
c). Recoller as teorías sociolóxicas máis axeitadas e aplicables
ao noso contexto galego, como a Socioloxía do desenvolvemento
comunitario, da educación, da organización, etcétera.
E aquí remata a lembranza daquel ano ferrolán. Os trinta anos
posteriores estivemos en contacto, intercambiando informacións,
perspectivas, experiencias e véndonos de vez en cando. Os seus
traballos de Socioloxía da Relixión quedaron recollidos basicamente nos artigos publicados na revista Encrucillada e noutras colaboracións. Esa será a mostra para unha achega, mesmo elemental, do
bo facer sociolóxico de Bernardo.

2.- A Socioloxía da relixión de Bernardo G. Cendán
A mostra de Socioloxía da Relixión que nos deixou escrita Bernardo, está sintetizada en 11 artigos publicados na Revista Encrucillada, e dúas colaboracións noutros libros:
1981.- Revista Encrucillada (Nº 23, 1981, páx.237-245): A romaxe de crentes galegos. Unhas consideracións sociolóxicas. Visto
o éxito das primeiras romaxes, indaga as motivacións profundas
daquel movemento: crenzas relixiosas e galeguidade?
1982.- Revista Encrucillada (Nº 27, 1982, páx.139-152): Hai
dez anos, en Ferrol... Como evolucionou a Igrexa ferrolá despois de
dez anos dos sucesos? Bernardo fai patente a tensión en Ferrol entre
relixiosidade profética e relixión de hábitos adaptativos e satisfactorios. É posible conxugar ambas tendencias?
1985.- El clero español, ayer y hoy, artigo de Bernardo G. Cendán, páxinas 293 – 303 do libro Catolicismo en España. Análisis
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sociológico. Instituto de Sociología Aplicada de Madrid. Neste traballo de 1985 fixo Bernardo un balance cuantitativo do clero secular español comparándoo co francés e portugués en 1970 e 1980:
número de sacerdotes, idades, nº de habitantes por sacerdote, nº
de abandonos de curas. A regresión estatística era imparable. Crise
de identidade e modelos de curas? Elementos chave desa crise?
1987.- Revista Encrucillada (Nº 51, 1987, páx. 7-18): Mocidade galega. Datos da situación. Este traballo ten dúas partes: unha
perspectiva teórica que trata de delimitar e definir a noción de
mocidade xa daquela moi elástico, e outra que achega os datos da
situación española e galega, na que aparecen múltiples dificultades económicas, culturais e relixiosas da mocidade. Reflicten conviccións interiorizadas ou conxunturais?
1988.- Revista Encrucillada (Nº 60, 1988, páx. 53-67 ): A igrexa
coma organización. Confronta a idea de Igrexa como institución
social coa idea de Igrexa como organización funcional ao servizo
dos seus membros e orientada cara a uns obxectivos específicos.
Pasar de ser dunha á outra é un proceso difícil pero necesario.
Categorías dos que non son practicantes? Resultados do ensino da
relixión nos colexios públicos? Camiñamos cara a unha relixiosidade de seitas á carta? A indiferenza poderá ser unha relixión estable?
1996.- Revista Encrucillada (Nº 100, 1996, páx. 43-83): Os desafíos da realidade. Con motivo da publicación do número 100 da
Revista Encrucillada, en novembro-decembro de 1996, co titular
en portada de A Igrexa galega no posconcilio, Bernardo deunos
unha visión complexa do que era a realidade galega vista desde a
idea de modernidade e modernización. Ante un atraso evidente,
¿Como pode e debe cooperar a igrexa con outras forzas da sociedade galega nesta tarefa de saír do atraso?
2000.- López Muñoz, D. e García Cendán, B. (2000): Receptividade do galego na liturxia: estudo de opinión e actitudes sobre unha
eventual introdución do idioma galego como vehículo ordinario da
liturxia en Galicia. (Consello da Cultura Galega, 96 páx.). Neste
informe os autores tratan de discernir, mediante 1.800 entrevistas
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persoais, a estima da relixión, da Igrexa e a valoración da presenza
ou escaseza da lingua galega na liturxia. O resultado desta pescuda
constata unha certa dispersión de opinións, mesmo que a maioría
mostra aprecio polo galego na vida da Igrexa e da liturxia.
2001.- Revista Encrucillada (Nº 121, páx. 6-23): A Igrexa galega
no novo milenio. No amencer do novo milenio reflexiona sobre os
medos e as esperanzas da Igrexa, tomando como material de base
as Roldas da Igrexa da propia revista Encrucillada de cinco anos,
1995-2000. Dinos que encontrou baleiros non cubertos, posiblemente por non ser noticiables aquelas actividades que non supoñían innovación na vida cotiá da maioría das parroquias.
2002.- Revista Encrucillada (Nº 126, páx. 9-30): Un laicado
na Igrexa galega. Con motivo dos 25 anos da Revista Encrucillada Bernardo volve a reflexionar sobre o laicado na Igrexa. Volve a
repensar a Igrexa como Institución social burocratizada ou como
organización funcional na que o laicado teña un papel decisivo e
proporcional a súa importancia. Sinala serios desaxustes na participación e no compromiso dos laicos debidos a estrutura e identidades e hábitos estáticos.
2003.- Revista Encrucillada (Nº 131, páx. 26-40): Crise da Liturxia na crise da Igrexa galega. Neste traballo Bernardo G. Cendán e Arximiro L. Rivas reflexionan sobre a crise específica da
liturxia dentro da crise máis ampla da Igrexa Galega: situación
da liturxia da misa dominical e outros ritos relixiosos. Constatan o empobrecemento de moitos ritos e o cambio acelerado de
modelos de persoas practicantes: do practicamente clásico ao
practicante peregrino pouco delimitado.Será posible, na sociedade globalizada da información, soster as pequenas comunidades
sen que sexan fagocitadas polos contornos indiferentes ou laicos
máis amplos?
2004.- Revista Encrucillada (Nº 140, páx. 27-45): Reflexións sobre a Igrexa española. No ano 2004, uns meses despois da subida
ao poder do Partido Socialista, Bernardo fixo un breve reconto das
forzas de segura lealdade con que contaba a Igrexa española fronte
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a unhas supostas agresións do novo goberno. Nesa lista de leais
firmes estaban un centenar de bispos, uns 19 mil curas, uns 16
mil relixiosos e unhas 50 mil monxas. Había moitos laicos e laicas
como clientes que se declaran católicos, mais resulta difícil coñecer o seu grao de lealdade á Igrexa. Calculábase nun 30% o núcleo
duro do catolicismo español.
2006.- Revista Encrucillada (Nº 147, páx. 39-53):As enquisas.
Investigacións socio-relixiosas previas a o Concilio Pastoral de Galicia. O Concilio Pastoral de Galicia foi precedido por varias enquisas: unha de 4.700 entrevistas persoais a laicos de toda Galicia,
outra enquisa a 2.800 párrocos diocesanos mandándolles por correo un amplo cuestionario; e un terceiro cuestionario específico
dirixido a comunidades de relixiosos residentes en Galicia. Bernardo descubriu algunhas carencias e tamén unha abundante achega
de datos sobre a sociedade galega.
2007.- Revista Encrucillada (Nº 151, páx. 25-38): Aproximación sociolóxica ao mundo xuvenil. No ano 2006 publicouse o informe Jóvenes Españoles 2005, e os datos desacougaron a moitas
institucións, entre elas ás igrexas. Bernardo resumiu as principais
características daquela xuventude: precariedade laboral, ausencia
de tradicións, intensa individualización, carpe diem de consumo,
desinterese pola relixión e política, aprecio pola familia e pola amizade, ignorancia relixiosa e fe cega na ciencia, etc. Están pechados
todas as canles de socialización relixiosa da mocidade? Como está
influíndo a actual crise económica, política e ética na mocidade?
Consecuencias da desafección política e relixiosa?

3.- Consideracións resumidas
Dada a imposibilidade de comentar nesta breve achega todas as
cuestións abordadas por Bernardo nos trinta e tantos anos transcorridos, é obrigado limitarse a unhas consideracións xerais. O percorrido polos principais problemas da sociedade galega, da Igrexa
galega e española e da xuventude española e galega, foi deixando
unha cadea de cuestións que se foron acumulando. Aquí só re40
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collerei algúns interrogantes que se desprenden directamente dos
traballos de Bernardo.
• En cada momento Bernardo apoiábase na mellor bibliografía
da Socioloxía da relixión e das organizacións da que foi profesor. O
seu percorrido pola realidade galega dalgún xeito é unha crónica
continuada daquela sociedade, en especial da Igrexa e da mocidade. Nas súas análises deixou constancia de moitas regresións estatísticas, mais tamén fixo moitas propostas concretas, deu resposta
a moitas cuestións e suscitou outras preguntas que hoxe seguen
abertas.
• As cuestións centrais tratadas por Bernardo xorden destas
pescudas: relación entre crenzas relixiosas e galeguidade? Relixiosidade profética e relixión de hábitos sociais adaptativos? Elementos implícitos na crise de identidade dos curas? Condutas conxunturais ou conviccións interiorizadas da mocidade? Tipoloxías de
practicantes e non practicantes? Desaxustes entre modernidade,
sociedade e Igrexa galega? Valoración da lingua propia na Igrexa
galega? Que Igrexa galega aparece nas “Roldas” da revista Encrucillada? Que laicado hai na institución-organización da Igrexa galega? Tipo de practicantes relixiosos e empobrecemento da liturxia?
Lealdades á Igrexa institución ante supostas agresións políticas?
Valoración das enquisas previas o Concilio Pastoral de Galicia?
Características da mocidade e canles de socialización?
• Máis aló destas pescudas explícitas, o sociólogo Bernardo
suscitou de paso algunhas outras interrogantes implícitas: que
foi da fractura posconciliar entre algúns grupos e os cumios da
institución eclesiástica? As minorías cognitivas avanzaron no coñecemento das cuestións éticas e relixiosas, mais acumulouse na
poboación española un alto grao de incultura relixiosa, moral e
política; que fallos houbo no ensino público da ética, da política e
da relixión? Non hai posibles canles axeitadas para a socialización
ético-relixiosa da mocidade? Estas e outras cuestións subxacentes
están a espera de estudos máis detallados.
Xenaro Pérez López
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Oración con Díaz Castro
Manuel Regal Ledo

Seguindo o fío poético do autor homenaxeado nas Letras Galegas 2014, Manuel Regal Ledo, membro do Consello de Encrucillada, compuxo esta oración que vos queremos compartir.
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 é un estalido de gloria na lus.
X.Mª Díaz Castro, Nimbos

Foi o comezo do tempo un berro de sede dende a lus.
Grazas, meu Deus,
luz, enerxía, calor,
corazón, seo e aperta,
transparencia orixinal
na que todos, todas temos asento
desde o comezo dos tempos.
Grazas por nos faceres berro de sede,
á túa semellanza, á túa medida,
cunca de barro aberta á luz,
xemido pobre, urxente,
na busca do teu rostro.
Moreas e moreas de sedes,
da cinza ata a estrela,
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buscando luz, acougo, comuñón total
en ti.
A vocación do mundo é subir antre cadavres
por un camiño de sede e lusquefús.
Pero que longo e que costento
o camiño a andar, meu Deus!
Subir, baixar, subir
entre cinza, cadáveres, derrotas,
levados/as pola forza,
polo consolo amargo da sede que nos mantén
en ti.
Chamados/as por ti
a creármonos constantemente
coma persoas, coma pobo,
soñando fraternidades,
a proba de caídas e desesperos,
perdoadas, incorporadas
en ti.
No luscofusco,
a cabalo entre o temor das tebras
e a esperanza do día,
sentíndonos, laiándonos, felicitándonos
de ser ínfimos vagalumes
á espera da alborada eterna
en ti.
A espranza do mundo é o amor consumido de sede
na consumación da crus.
Bendito, meu Deus,
mil veces bendito,
por non nos abandonar na orfandade,
por espallar polo mundo a mancheas
o gozo e a forza do amor
–inocencia, xustiza, beleza, solidariedade–,
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por sementalo con xeito artesán
na diminuta parcela de cada ser
de todos os seres,
de cada un, cada unha de nós.
Bendito, meu Deus,
mil veces bendito,
por Xesús de Nazarét, o teu fillo ben amado,
amor consumido de sede
na consumación da cruz
a onde o levara a paixón por ti, pola xustiza.
Solidariedade extrema,
aperta ao mundo desde un corpo marxinal.
Bendito, meu Deus,
mil veces bendito,
porque en Xesús hai esperanza,
a súa cruz abriu camiños
máis aló das derrotas de todos os egoísmos;
el é noso: camiño aberto,
carne da nosa carne, vida da nosa vida,
o seu amor consumido de sede,
ata a consumación da cruz,
por ti tamén,
por ti, pola xustiza.
A fin suprema do tempo é un estalido de gloria na lus
O tempo
que abre e abriga as nosas vidas,
que as enche de historias e de nomes,
nacera, meu Deus, na luz,
laparada eterna que sostén
a preciosa fraxilidade das nosas torcidas.
E a fin do tempo será,
por graza e esplendidez túa, meu Deus,
resurrección,
o estoupido de gloria na luz,
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na nosa luz fundida na túa.
O fogar de todos os camiñantes,
a meta de todas as carreiras,
a patria de todos os exiliados,
a aperta de todas as marxinadas
Estoupido de luz
na inocencia recuperada,
na xustiza dignificada,
no amor desmesurado,
na beleza nunca imaxinada,
na comuñón total,
na unidade total,
en ti, meu Deus,
alfa e omega.
Manuel Regal Ledo
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Os presos na historia:
Biblia e Igrexa
Xaquín Campo Freire

“Acordádevos dos presos coma se vós mesmos estivesedes encarcerados” (Heb 13, 3). A Igrexa, desde as súas orixes, cos seus discípulos directamente vinculados ao encarceramento e ao martirio,
sempre se mantivo fiel aos pés de todas as cruces e, en particular,
ao servizo das persoas privadas de liberdade. A Igrexa primitiva foi
unha Igrexa perseguida e mesmo encarcerada. Por iso, a realidade
das prisións e a necesidade de auxiliar espiritual e materialmente
ás persoas privadas de liberdade está no código xenético da Igrexa.
As mesmas orixes da Igrexa aparecen vinculadas moi significativamente ao feito cárcere. Non só porque houbese antecesores
ilustres presos como Xosé, o fillo de Xacobe. O mesmo Cristo e
os primeiros apóstolos foron encarcerados. A prisión é un lugar
de encontro co irmán sufrinte onde se revela Deus escondido na
miseria humana. Por iso facemos un achegamento ao cárcere: A
igrexa e os seus presos egrexios.
O primeiro libro da Biblia, o libro da Xénese, é o primeiro que
nos fala de prisións. Experiencias de éxodo, persecucións, catividade e exilio cunha especial sensibilidade. Por iso o tema da privación de liberdade é recorrente. Deus aparece frecuentemente
como liberador, facendo xustiza aos oprimidos e dando liberdade
aos cativos (Sal 146,7; Sal 68,7). O go’el. E o Mesías esperado tamén se presenta como anunciador de liberación aos encarcerados
(Is 61,1-2), empeñado en sacar aos presos do cárcere e do calabozo
aos que habitan na tebra (Is 42,7). A axuda que comprace a Deus
é: “abrir as prisións inxustas e desaferrollar os cepos” (Is 58,6). Os
grandes personaxes da historia da Salvación pasan polo encarceramento (Xosé, Sansón, Xeremías, Xoán o Bautista, Xesús Cristo,
Paulo, Pedro, e tantos e tantos mártires cristiáns de onte, de hoxe
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e de sempre, que viviron encarcerados en toda sorte de Gulags,
checas, celas, albuxes, calabozos, campos de reeducación, etc.).
A acción da Igrexa coas persoas encarceradas, desde o inicio, é
continuadora das palabras e dos xestos do mesmo Cristo que comeza
a súa vida adorado por pastores de mala reputación, desenvolve a súa
vida pública en malas compañías e culmina morrendo entre ladróns.
Foi Xosé o primeiro personaxe bíblico encarcerado. Despois del
veñen varios na Biblia con experiencia de privación de liberdade
por causa do anuncio do Reino de Deus: Xeremías (un reincidente).
Xoán Baptista. Pedro. Paulo (un reincidente ou convertido(?): “Para
min vivir é Cristo”. A primeira prisión, en Filipos; a segunda, en Xerusalén; a terceira, en Cesarea; e a cuarta, en Roma. Pero o principal
preso e condenado á morte foi Xesús, o Cristo. “A Igrexa recoñece
nos pobres e en todos os que sofren a imaxe do seu Fundador e abrazando a todos os aflixidos esfórzase por aliviar as súas necesidades e
servir neles a Cristo” (LG 8). Todos souberon sempre que “o Señor
non rexeita nunca aos seus presos” (Sal 69,34) e “acolle o xemido
dos encarcerados” (Sal 102,21) que claman: “eu chamo ao Señor de
viva voz, pois son un desgraciado: sácame do cárcere” (Sal 142,3-8).
Propiamente, podemos ver como o Xesús histórico vincula o seu
ministerio á “liberación dos cativos” (Lc 4,18 ss.). E ata no último
instante da cruz exerce co bo ladrón o ministerio reconciliador desta
pastoral. El, que non dubidou en actuar nas marxes da sociedade,
non deixou de chamar ao fondo do corazón de cada ser humano sabendo sempre que cada un é moito máis que o seu comportamento
por errado que fose. Para a Igrexa son normativas as súas palabras
de perdón e liberación integral aos pecadores, a súa compaixón para
cos feridos da vida e a súa escandalosa amizade con publicanos e pecadores. De parte de Deus, brindou aos pobres a máis esperanzadora
das benaventuranzas e canonizou persoalmente a un perigoso delincuente condenado á morte. Que Xesús pasase “polo mundo facendo
o ben, e curando aos oprimidos polo diaño porque Deus estaba con
El” (Feit 10, 37), constitúe unha referencia inescusable no quefacer
da Igrexa no medio penitenciario. O mesmo Cristo, perdoa á muller
adúltera (Xn 8, 1-11), collida nun flagrante delito de difícil defensa
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xurídica e cuestiona o papel dos xuíces sen misericordia, atados ás
leis humanas e relixiosas, que descoñecían que a compaixón é a
única medida dunha lei que pretenda ser xusta. “Salus animarum,
suprema lex” (CIC 1752) A Palabra de Deus chega a dicirnos que
“a misericordia soborda o xuízo” (Sant 2, 11-12). Pois Deus quere
salvar a todos os seus fillos, especialmente a aqueles que, téndose
afastado del, buscan o camiño do retorno. O Bo Pastor segue continuamente o rastro das ovellas desencarreiradas e mira con infinita
compaixón ás que “andan sen o pastor que as atenda” (Mt 9,36).
A Pastoral Penitenciaria é a presenza da Igrexa que serve fraternalmente aos máis pobres entre os pobres, os encarcerados. É
un acompañamento solidario aos presos axudándolles a descubrir
como viviren libres, con dignidade, no respecto dos seus dereitos
no cárcere. Entre os avances máis significativos está concibirse a si
mesma como unha acción pastoral. Iso implica que o seu destinatario é o ser humano completo en todas as súas necesidades (espirituais, materiais, sociais, xurídicas). Cristo veu anunciar a liberdade
dos presos (Lc 4,19). O Papa Xoán Paulo II no cárcere de Rebbibia, comentando este mesmo texto preguntábase en público: “Estas
palabras deben relacionarse coas estruturas dos cárceres na súa
acepción máis inmediata, coma se Xesús Cristo viñese eliminar as
prisións e todas as demais formas de detención?” A resposta sería:
Non! Pois o Papa sorprende contestando en alta voz: “en certo sentido, tamén é así”. Na Mensaxe do final do seu Pontificado,1 clave
para a Pastoral Penitenciaría da Igrexa, amplía esa resposta sinalando con auténtica forza profética os aspectos críticos: “Non hai que
facer escravos aos que Deus fixo libres, non hai que encerrar aos
que Deus fixo para que se movesen libremente por todos os confíns
do mundo.” Por iso, bebendo desas fontes, a Pastoral Penitenciaría
é consciente de que visitar e liberar aos presos (Mt 25, 36; Lc 4,18)
é a expresión do amor de Deus, clara manifestación da súa propia
esencia (Deus caritas est, 25). O ser humano é o camiño da Igrexa,
(Redemptor hominis 14), porque o seu rostro sufrinte evoca o rostro
mesmo de Cristo. Unha das preguntas que no xuízo final pecharán
1
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o ciclo da historia –formulada a crentes e a non crentes–, é contundente: “E visitáchesme cando estiven preso?” (cf. Mt 24,45). Outra
ben similar inaugura a narración da historia da salvación despois do
primeiro crime: “que fixeches do teu irmán?” (Xen 4,10).
O mundo das prisións é un ámbito pouco coñecido. E, porén, é
unha das múltiples e máis significativas presenzas da Igrexa Católica nas marxes da sociedade. A Igrexa non só se preocupou de atender aos seus. Sempre descubriu que toda persoa encarcerada, polo
feito de selo, constituía unha interpelación desde o rostro sufrinte
do Cristo preso. Por iso, desde as súas orixes veu atendendo non
só aos perseguidos por seren relixiosos, senón a todos os privados
de liberdade sen facer distinción, porque a misión da Igrexa nos
cárceres constitúe unha auténtica acción pastoral de misericordia,
esperanza, xustiza e liberdade.
A Igrexa Católica, a través da Pastoral Penitenciaria, nas Dioceses, coordinada con outras instancias eclesiais, mantén en todo o
mundo de xeito eficaz e discreto multitude de centros de acollida
e desenvolve miles de programas nun intento de humanizar o sistema penal e penitenciario, procurando que todo ese tempo sexa
tamén un tempo de Deus.
Ignoramos case todo da situación en que malviven moitos dos
nosos irmáns e irmás. O “efecto preventivo da ignorancia” (Popitz) prodúcese tanto con respecto ás nosas prisións, cada vez máis
invisibilizadas e afastadas dos núcleos urbanos, como da propia
acción da Igrexa, descoñecida as máis das veces ao interior da propia comunidade cristiá. Os principais problemas que afectan aos
cárceres no mundo enteiro son o amoreamento, a falta de respecto
aos dereitos humanos, a precariedade de recursos, a circunstancia
de que o persoal non está suficientemente capacitado e a aparición
de novos perfís nos internos: drogodependentes, enfermos mentais
e físicos (SIDA) e, cada vez máis, moitos anciáns e discapacitados.
No tocante a etioloxía do delito ou das serias contraindicacións
morais do cárcere e do seu abuso son importantes as reflexións que
a Comisión Episcopal de Pastoral Social da CEE facía no seu profético documento “As comunidades cristiás e as prisións” (1986)
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sinalando como a inxustiza social é “a primeira delincuencia, sendo a causa de moitísima delincuencia”, sen esquecerse doutros
factores como a presentación de falsos ideais de vida centrados no
materialismo, o diñeiro fácil, a ausencia de valores morais, a perda
dunha cultura do respecto á vida e á dignidade do outro, a inestabilidade familiar, a precariedade laboral, a falta de vínculos duradeiros que provoca desafiliación existencial, a competitividade,
etc., que acaban conducindo, por impotencia (as máis das veces)
ou por prepotencia, á prisión, auténtica “fábrica del llanto y telar
de lágrimas” (Miguel Hernández).
Como di Xoán Paulo II “nalgúns casos, os problemas que crea,
parecen ser maiores dos que intenta resolver”. De feito, está convertida nunha institución para marxinados, marxinada e remarxinadora, auténtica escola de irresponsabilidade e criminóxena por
natureza: unha institución antievanxélica, pois significa a negación dos principios fundamentais do evanxeo, como a solidariedade, o amor, a liberdade, a misericordia e o perdón; por iso debe ser
substituída por penas alternativas máis humanas e eficaces.
Bibliografía
De Santos Martín, L., Fundamentos bíblicos de la Pastoral Penitenciaria,
Instituto Superior de Pastoral, Curso Máster 2014, Madrid.
García Maestro, J.P., Eclesiología Pastoral: Una Iglesia cristocéntrica y samaritana, Instituto Superior de Pastoral, Curso Máster 2014, Madrid.
Martín Nieto, “Reflexiones desde la Biblia sobre las prisiones”: Corintios
XIII, 27-28 (1983)100-143
Pikaza, X., Dios preso, Sígueme, Salamanca, 2005
Sesma León, J., Segovia Bernabé, J.L., Pastoral penitenciaria: Pastoral de
Justicia y Libertad. Naturaleza y evolución histórica, Instituto Superior
de Pastoral, Curso Máster 2014, Madrid.

Xaquín Campo Freire
Pastoral penitenciaria

Encrucillada 188, maio-xuño 2014

51
295

Documento

Non te peches á túa propia carne
Frei Santiago Agrelo

Tánxer, 7 de febreiro de 2014
Aos fieis laicos, ás persoas consagradas e aos
presbíteros da Igrexa de Tánxer: Paz e ben.
Non fai falta que ninguén o interprete, pois está dito para que o
entendan mesmo os nenos: “Parte o teu pan co famento, hospeda
os pobres sen teito, viste o que vai espido”. E despois do mandato
ao alcance de todos, por se fixese falta, engádese a razón que o
sostén: “Non te peches á túa propia carne”. O famento, o pobre
sen teito, o nu, son “a nosa propia carne”!
Non te peches á túa propia carne: Este único coñecemento abondaría para que fose outra a política das fronteiras, outra a lóxica
dos nosos razoamentos, outro o motivo das nosas manifestacións,
outra a matriz das nosas preocupacións, das nosas aspiracións, das
nosas queixas, das nosas opcións.
Non te peches á túa propia carne: Se entras polo camiño desta
sabedoría, “romperá a túa luz como a aurora, diante de ti irá a xustiza, detrás irá a gloria do Señor, brillará a túa luz nas tebras, a túa
escuridade volverase mediodía”.
Non te peches á túa propia carne, e o pan que compartes co famento, farase luz para o indixente, como é luz para ti o que, coa
súa vida nas mans como un pan, dixo: “Isto é o meu corpo, que se
entrega por vós”.
Non te peches á túa propia carne: Senta os pobres á mesa da túa
vida, e ti serás para eles a luz coa que Deus os ilumina.
E a cantos unha e outra vez me recordan que a Igrexa non é unha
ONG, unha e outra vez recordarei que os pobres son “a nosa propia carne”, e que o meu pan é o seu propio pan, e que a Igrexa é a
súa propia casa.»

Esa era, queridos, a mensaxe que tiña preparado para achegarme con vós ao misterio da palabra que oiremos proclamada na
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liturxia do V domingo do tempo ordinario; pero os acontecementos
reclaman transformar a suavidade da exhortación en denuncia do
que é inaceptable.

O inaceptable:
É inaceptable que a vida dun ser humano teña menos valor que
unha suposta seguridade ou impermeabilidade das fronteiras dun
estado.
É inaceptable que unha decisión política vaia enchendo de sepulturas un camiño que os pobres percorren coa forza dunha esperanza.
É inaceptable que mercadorías e capitais gocen de máis dereitos
que os pobres para entrar nun país.
É inaceptable que as políticas migratorias dos chamados países desenvolvidos, ignoren aos empobrecidos da terra, vulneren
os seus dereitos fundamentais, e se convertan no caldo de cultivo
necesario para que se multiplique nos camiños dos emigrantes o
poder das mafias que os explotan.
É inaceptable que se reclamen fronteiras impermeables para os
pacíficos da terra, e se toleren permeables para os cartos da corrupción, para o turismo sexual, para a trata de persoas, para o
comercio de armas.
É inaceptable que unha política inhumana de fronteiras obrigue
ás forzas da orde a cargar a vida enteira coa memoria de mortes
que nunca quixeron causar.
É inaceptable que o mundo político non teña unha palabra crible que dar e unha man firme que ofrecer aos excluídos dunha
vida digna.
É inaceptable que aos mortos nas fronteiras se lles faga culpables, primeiro da súa miseria, e logo da súa morte. Eles non son
agresores: foron agredidos desde que os seus corazóns empezaron
a latir ao sur do Sahara, ata que se paran para sempre, antes na
nosa indiferenza que nas nosas fronteiras.
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É inaceptable que o negreiro de onte perdure nos gobernos que
hoxe volven a encadear a liberdade dos africanos, supeditándoa
aos mesmos intereses e ao mesmo poder opresor.

Dende a impotencia á esperanza:
Queridos: perante o drama de sufrimentos e morte no que o
poder converteu os camiños dos emigrantes, é difícil que apartemos do noso corazón sentimentos de frustración, de impotencia,
de tristura, de indignación. Pero o noso compromiso coa vida dos
pobres non nace deses sentimentos, senón dun amor incondicional, un amor fiel, que a todos se nos manifestou, e que a todos nos
reuniu para sempre no único corpo de Cristo.
“Non te cerres á túa propia carne”: non te cerres ao sufrimento
de Cristo.
Neste camiño o poder non pode seguirnos. A el só lle pedimos
que sexa xusto. A nós o amor pídenos dar mesmo a vida polo ben
dos demais.
E son moitas as cousas que, ata dar a vida, podemos facer: Temos a forza do amor e da oración, unha forza que é quen de mover
o mundo. Podemos facer que os emigrantes non estean sos no seu
camiño, e podemos deixar sos a quen, gobernos ou mafias, lles están roubando a vida. Podemos compartir co emigrante o noso pouco de leña, o noso pouco de auga, a última fariña das nosas artesas,
o último aceite da nosa aceiteira. Podémoslles dar voz para que se
escoite o seu berro, podemos chamar ás portas de cada conciencia
para que a sociedade reclame unha nova política de fronteiras, e,
coa teima dos discípulos de Xesús, podemos lembrar a cada home
que é a súa propia carne, tamén a de Cristo, a que, día a día, é
condenada a morte nas fronteiras do sur de Europa.
Queridos: non me deixedes sen a vosa oración.
Frei Santiago Agrelo
Arcebispo de Tánxer
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Unha Europa sen opinión pública
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Cando o todo é máis
comprensible que a parte
Empezarei por recordar outra vez que ese acontecemento
mundial ao que lle chamamos
Europa –ou, con máis precisión, Unión Europea– ao que
nos imos afacendo paseniño e
que, por ter un enorme éxito
–dicía Weiler1–, xa nos atrevemos a criticar con certo morbo
e desprezo, está definindo, e vai
decidir se Deus quere, o futuro de moitas xeracións do Vello
Continente que por primeira
vez esperan rematar a súa vida
sen pasar varios anos cavando
trincheiras e foxas comúns. E
esa é a razón pola que os acontecementos clave da historia da
UE teñen unha faciana diversa
que se albisca de maneira singular desde cada pobo e desde
cada territorio, e que pode ser
interpretada como a esencia
1 Weiler, J. H. H. (2003): Una Europa
cristiana. Ensayo exploratorio. Madrid: Ediciones Encuentro, p. 161.

mesma do que somos ou do que
ansiamos ser. Por iso a crónica
galega de maio fala en Europa,
porque sen ela non podemos
entender o noso mundo e porque, se non facemos pasar por
ela tódolos noso procesos políticos, económicos e sociais, podemos chegar a non entender
nada de canto nos afecta. Velaí,
pois, unha crónica monocorde.

2.- Un diagnóstico alternativo
sobre as eleccións do 25 de maio
A opinión pública é a resultante dinámica dun modelo
mediático aplicado ás axendas
social e política e interpretado de acordo co nivel de cultura política dos cidadáns. E
iso é tanto como dicir que, se
ben é certo que unha análise
rigorosa e puntual da opinión
pública permite coñecer con
exactitude as preferencias, as
desafeccións e incluso as curiosidades normais ou morbosas
dunha sociedade na súa conEncrucillada 188, maio-xuño 2014
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creta conxuntura, tamén é moi
posible –e bastante frecuente–
atopar opinións públicas que,
por un ou varios factores que
en cada caso hai que descubrir,
debuxen a súa realidade dun
xeito imperfecto ou abertamente trabucado, e que, dende esa
situación, contribúan, dunha
maneira importante e difícil de
superar, a aumentar os problemas da gobernanza ou a solución dos desaxustes que afectan
a esa mesma sociedade.
Sempre houbo puristas da
democracia que, confundido
os procesos de lexitimación cos
do exercicio do poder institucional, pensan que os votantes
–igual que se di dos clientes–
sempre teñen razón, e que por
iso ha de reputarse como sacrilexio calquera aproximación
crítica a un resultado electoral.
E tampouco faltan gobernantes
e expertos que, convencidos de
que a demagoxia é a expresión
máis requintada da habilidade
política, aconsellan manexar o
leme do país coma se fose un
viraventos, poñendo rumbo sur
se a brisa vén do norte, e poñendo rumbo norte se a brisa
vén do sur. É o que Burdieu denominou, con agudeza inefable,
a demolatría, unha adoración
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mística do pobo que tanto serve
para fuxir da responsabilidade
ética que implica toda decisión,
como para xustificar calquera
aventura irreflexiva, maldita ou
disparatada sen máis requisito
nin responsabilidade ca o de
conducir a opinión pública a
ese abismo ideolóxico.
Os perigos deste proceso xa
foron descubertos polo propio
Aristóteles, que, aínda que recoñecía as vantaxes prácticas
do sistema democrático –o goberno de todos– non dubidou
en consideralo unha degradación conceptual da aristocracia
–o goberno dos mellores ou dos
que máis saben– ao decatarse
do perigo que existe de que as
decisións democráticas poidan
estar dominadas por fulgores da
ignorancia ou da manipulación
intencionada que poña a sociedade ao borde do abismo. E para
testificar que a Aristóteles non
lle faltaba razón –aínda que a
democracia siga sendo a única
forma de poder moral, humana,
civilizada, sostible e eficaz que
existe– a historia dos dous últimos séculos abunda en acontecementos aberrantes que, se
ben foron responsabilidade de
ditadores entolecidos ou de
gobernantes alucinados, foron
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desencadeados mediante movementos espirais da opinión pública que lles deron lexitimade
xurídica e facticia e non foron
capaces de percibir ou de evitar
tan tráxicos e vergoñentos cataclismos. Se baixamos un pouquiño o diapasón e xulgamos
simplemente aquelas decisións
de goberno que, apoiadas por
electorados masivos, meteron a
moitos países en vereas económicas e sociais disparatadas e
moi penosas, e que eran perfectamente previsibles, a cantidade e diversidade dos casos que
pode analizar a ciencia política
roza o infinito, e ponnos sobre
o aviso de que o exercicio institucional do poder precisa de
fontes, criterios e controis que
de ningún modo se esgotan nin
quedan superados polos efectos
cambiantes dos procesos de lexitimación democrática.
Dicindo isto dun xeito máis
claro, se cabe, son moitas as
ocasións nas que os resultados
electorais detectan protuberancias morbosas da opinión
pública, defectos de enfoque
ou de información que deben
ser paliados e corrixidos, e demandas ou camiños de progresión que deben evitarse a toda

costa, xa que, de non facelo así,
estaríamos utilizando as afeccións e desafeccións do pobo
como perigosos instrumentos
de desgoberno. As eleccións
democráticas teñen efectos
precisos e necesarios que están
protexidos pola lei, polos costumes e pola praxe política, e sobre diso nada hai que dicir nin
que evitar. Pero as eleccións
tamén poden ter moitos efectos
indirectos que teñen que ser
avaliados, e que, lonxe de determinar exactamente o que se
debe facer para explotar tódalas
consecuencias dos resultados,
son moitas as ocasións nas que
tales consecuencias poden e
deben ser evitadas, na medida
en que lexitimación e acertos
non son sempre camiños paralelos. Así que digámolo xa: se en
Europa se detectan gromos evidentes de xenofobia e racismo,
non hai que darlles polo pau a
eses grupos egoístas e insolidarios, senón que, ademais de
atender con eficacia aos antídotos políticos, hai que combatelos, se necesario for, coa lei das
maiorías na man. Se xorde un
antieuropeísmo morboso, como
o da UKIP ou Le Pen, non debemos sucumbir a un complexo
de ilexitimidade que nos leve a
Encrucillada 188, maio-xuño 2014
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comprendelos e integralos nas
nosas axendas, senón que, tras
afirmar as conviccións e obxectivos das maiorías, debemos
identificar perfectamente os
seus ideais desviados e reducilos ao seu simple dereito democrático e electoral. E, se nesas
mesmas eleccións aparecen
utopías imposibles de xestionar,
demandas desinformadas que
poñen en perigo os programas
de estabilidade ou converten
en disfuncionais as políticas
sistémicas aplicadas, debemos
ser conscientes dos riscos que
supoñen para o proxecto común e, lonxe de deixármonos
aconsellar polo populismo ou
por interpretacións optimistas
do seu alcance, debemos evitar, na canle das maiorías, que
repercutan de forma negativa e
irreversible na viabilidade dos
proxectos comúns que están en
proceso de realización.
Xa que logo, e en directa relación cos resultados das eleccións
europeas do 25 de maio, debemos ter claras as seguintes ideas
relativas ao conxunto da UE:
a) Que, malia ter votado soamente o 43,1 % dos cidadáns chamados ás urnas e
de estarmos diante dunhas
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eleccións consideradas como
terreo abonado para o voto
de castigo, 515 dos 751 deputados electos forman parte de forzas que, ademais de
ser europeístas, teñen amosado un potencial de coalición extraordinario en orde
á construción da UE e dos
acordes básicos que permiten gobernala. Dito grupo,
68,5 %, está formado polos
214 escanos do EPP (populares democristiáns), os 191
do S&D (socialdemócratas),
os 64 de ADLE (liberais), os
46 de ECR (conservadores).
b) Que os 236 deputados restantes distan moito de ser homoxéneos na súa ideoloxía,
nas súas estratexias e na súa
posición diante da UE.
c) Os 56 escanos da EFA (verdes), que teñen fortes diferenzas de enfoque coas
maiorías tradicionais, son,
sen embargo, europeístas.
d) Os 24 deputados da UKIP de
Nigel Farage, que son declaradamente euroescépticos e
independentistas, non asumen o extremismo ideolóxico
dos 25 deputados da Fronte
Nacional (FN) de Le Pen nin
se afastan substancialmen-
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te do modelo económico da
UE, polo que teñen amosado unha oposición aberta á
formación dun grupo parlamentario antieuropeísta que
una ámbolos dous radicalismos. Tamén a AfD (Alternativa para Alemaña) de Bernd
Lucke, que, situada fronte
aos programas europeos de
axuda contra da crise, obtivo
7 escanos e un 7,1 % dos votos, parece ficar moi lonxe do
radicalismo do FN francés. E
o mesmo poderiamos dicir do
Partido Popular Danés, que
ocupará 3 dos 13 escanos de
Dinamarca, pero que descarta a unión estratéxica cos
ultradereitistas antieuropeos
e, máis concretamente, coa
Fronte Nacional de Le Pen.
e) Os 3 deputados filonazis de
Amencer Dourado (9,3 % do
electorado grego) carecen
de conexión estratéxica coa
práctica totalidade da extrema dereita europea, incluída
a FN francesa, se ben é certo
que a súa presenza en Grecia
representa un síntoma de degradación democrática que
debe terse en conta. A única
conexión natural de Amencer
Dourado podería ser cos neo-

nazis alemáns do NPD, que,
pendentes da súa posible
ilegalización polo Tribunal
Constitucional de Karlsruhe,
obtiveron 1 escano co 1 %
dos votos do seu país.
f) A Syriza grega de Alexis Tsipras (6 deputados) e outros
grupos da esquerda europea
–incluídos os 6 deputados da
Izquierda Plural española,
que inclúe a Anova de Beiras– e os 5 deputados de Podemos, tamén distan moito
de formar una fronte política
homoxénea, que –máis alá
da súa conexión coa indignación– puidese funcionar
como una alternativa política. O éxito conxunto do grupo GUE/NGL (esquerda plural, outra Europa é posible)
resúmese en pasar dos 35
escanos que obtivo en 2009
aos 46 que obtivo en 2014, e
tódalas elucubracións de radicalización que queiran facerse pola esquerda hai que
sacalas de aí.
g) Tamén hai que ter en conta que, sen tratar de esgotar
aquí as posibilidades dunha
análise especializada, todo
este panorama que imos valorar de seguido, modificaríaEncrucillada 188, maio-xuño 2014
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se rotundamente –para mellor– se as eleccións se fixesen para o conxunto federal
das nacións europeas ou se
traspuxésemos as votacións
a un sistema normal no que
ningún país recorrese á estraña manía das circunscricións
únicas.
Con todo o dito, e sendo
consciente de que vou saír fóra
do rego que segue o comentario
xeral –cheo de inercias e moi
tópico– na maioría dos países, e
facendo valer as interpretacións
cualitativas –determinadas polo
funcionamento dos parlamentos e pola capacidade de estruturar maiorías efectivas de goberno–, opóñome á idea de que
estamos en grave risco de radicalización do parlamento europeo, e de que, aínda que é certo
que estas eleccións camiñaron
claramente cara a un parlamento máis fragmentado, nin
sequera asoma no horizonte un
posible cambio substancial das
políticas europeas. Xa que logo,
os problemas de nivel europeo
que presentan estas eleccións
afectan especialmente a Reino
Unido e Francia, por motivos
moi distintos que comentamos
brevemente.
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1) O problema do Reino Unido
é o seu intento –poderoso e
nada construtivo– de modificar o concepto da UE, espazo que, lonxe de querer
abandonar –cousa que sería
unha boa solución– pretende transformar outra vez nun
mercado común, con moita
apertura para as actividades
económicas e só os acordos
imprescindibles no eido da
política. Esta idea, que implica a súa actuación como un
submarino moi activo da economía do dólar, non poderá
realizarse coa radicalidade
coa que a UKIP ou mesmo
o Partido Conservador desexan, pero si suporá unha
rémora moi penosa para os
procesos políticos da Unión
e para a economía da Eurozona. E de aí podemos deducir que, lonxe de estarmos
diante dun problema novo,
que a UKIP presentara nestas eleccións, estamos diante da actitude de obstrución
permanente ao progreso da
UE articulada dende o Reino Unido e que a UKIP só
intenta trasladar, como unha
vantaxe oportunista, á estrutura de partidos –e por tanto
á política interna– do Reino

Unha Europa sen opinión pública

Unido. E neste senso cabe
esperar que este resultado,
moi molesto para a política
interior do Reino Unido, faga
reflexionar sobre a súa situación e estratexia aos partidos
tradicionais, ou se conforme
finalmente como unha erupción puntual que non teña
continuidade nas illas nin repercusións especiais na política da UE.
2) O caso de Francia tamén é
complicado para a UE porque, dada a debilidade do
socialismo francés e do seu
líder Hollande, e a crise puntual de fragmentación de desprestixio que mostra a dereita
francesa, non cabe esperar
que se restableza o correcto
funcionamento do eixo franco-alemán que tanto necesita
a UE e que hoxe está substituído por unha preeminencia alemá que, se ben é certo que funciona con notable
precisión e éxito, resulta un
bocado moi guloso para os
populismos e radicalismos da
esquerda e da dereita, e unha
fonte de fácil e demagóxico
desprestixio para a idea e as
estruturas nun país xenófobo e antieuropeo; pero todos

temos medo –e facemos moi
ben en telo– de que Francia
deveña ingobernable por mor
do gran fracaso da esquerda
e da crise –esperemos que
conxuntural– da dereita.
Francia leva moito tempo serrando de maneira autónoma
e bastante basta contra as políticas xerais da UE e abrindo
un escenario de crise económica que, de producirse, sería
gravísimo para todos. E esa é
a razón pola que perdeu tanta
influencia e protagonismo na
UE e pola que ese exabrupto
que é a FN de Le Pen chegase a ser, conxunturalmente, o
primeiro partido de Francia.
Outros dous países –Grecia e Bélxica– presentan serios
desaxustes internos que, sen
poñer en risco o proceso xeral
da Unión, aínda que si en evidente dificultade, poden xerar
crises nacionais de enorme envergadura.
1) Grecia, que ten a súa economía substancialmente desfeita e que non pode aspirar
a ser rescatada con fortes
quitas de débeda sen poñer da súa parte un intento
de homologación cos países
da UE, non deu garantías
Encrucillada 188, maio-xuño 2014
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de non confiarlle un futuro
goberno á extrema esquerda –fragmentada e bastante
antisistémica– da Syriza. E
non debemos ter dúbida de
que, se tal cousa sucedese e
Grecia rachase coas políticas
económicas que caben na UE
con todo realismo, o colapso
económico de Grecia sería
inevitable e a subseguinte
crise social e política podería
poñer en perigo incluso a súa
estabilidade democrática.
2) Bélxica, que apenas ten ningún problema económico
relevante, presenta un panorama rexional radicalizado que –a expensas de poder
rachala e anulala como país
e de presentarlle a Europa
un enorme e vello problema
que entre todos tratamos de
superar mediante a súa internacionalización coa UE e
a OTAN– xa está producindo unha estrutural dificultade para ser gobernada, ao
traducir o que debería ser a
confrontación ideolóxica que
é natural e esencial nas democracias, nunha confrontación ou fractura territorial
que dificilmente se compadece co nivel político, social,
económico e cultural que lle
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atribuímos a este estratéxico
país, que non esquezamos
que tamén é coñecido co terrible nome de “campo de batalla de Europa Occidental”.

3.- Unha crise política, cultural
e económica
España, que, a pesar da forte derrota dos grandes partidos
resolta nunha fragmentación
inoperante e sen alternativas
razoables, mantivo con donaire
encomiable a súa centralidade
ideolóxica, pode servirnos de
exemplo para lembrar que o risco de frustrarmos a construción
da UE non está na loita entre
dous modelos propostos sobre a
unión continental, un, o actual,
que podemos chamar liberal e
de benestar, e outro, hipotético,
ao que –cando o haxa– poderiamos denominar social-populista. Porque, aínda que eu prefiro
o primeiro e teño máis confianza na súa viabilidade e eficacia,
a UE podería subsistir baixo o
segundo se se conformase sobre un programa completo e
coherente. Pero o que pode
suceder, ou o que para algúns
presaxian estas eleccións, non é
iso, senón un modelo actual debilitado, contra o que empurra
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unha galaxia de forzas minoritarias de imposible cohesión –
dende a extrema dereita á extrema esquerda e dende forzas con
ambición de ser europeas ata
outras que propoñen unha regresión nacionalista ao Estado–
que poden facer case imposible
o proxecto actual, pero que non
teñen nin capacidade nin ganas
de construír unha alternativa.
E aí debemos esperar polos
futuros electores, aos que cabe
pedirlles que, se bloquean esta
porta, abran outra, pero que en
ningún caso nos deixen nesa
terra de ninguén que rodeaba
tódolos Estados e intereses des-

te apertado continente, na que
sempre empezaron –ata mesmo
antes de onte– tódolos desastres.
Porque aos pobos gústalles moito matar as moscas a canonazos,
e iso é o que estamos facendo se
para mostrar o noso cabreo contra o goberno da crise –feito de
axustes e recortes– optamos por
agretar o sistema e facelo inoperante. Cara aí xa van Grecia e,
con tódolos respectos, Francia.
E cara aí podemos ir nós tamén
se no derradeiro tramo da crise
temos que formar un goberno
cun resultado coma o que ensaiamos o 25 de maio.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Cincuenta e un anos despois
Xoán Bernárdez Vilar

Cincuenta e un anos poden,
en realidade, non ser demasiados, aínda que, en certos casos,
poderíanse considerar bastantes. Depende nada máis da magnitude coa que os comparemos.
Así, o lendario Aquiles, que tivo
a estraña posibilidade de poder
escoller, preferiu vivir moito
menos que ese medio século ao
que nos acabamos de referir, a
cambio de gozar de sona eterna.
Por outra banda o seu descendente Alexandre de Macedonia
(356-323 a. C.), que viviu nada
máis que 33 anos, foi quen,
nese tempo, de conquistar –ou
quizais sería máis oportuno dicir, de arrasar– medio mundo,
e morreu no intre no que se
dispuña a facer o mesmo coa
outra metade do mesmo, apoderándose de Carthago, Roma,
e da costa atlántica occidental
de Europa. Ambos son dous
dos moitos exemplos do que
un ser humano pode conseguir
nun tempo no que outros non
fomos quen de acadar nada salientable. Así mesmo, en menos
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que eses cincuenta e un anos,
e cinguíndonos tan só ao eido
cultural relativamente recente,
mencionemos por exemplo, ao
prolífico autor irlandés Oscar
Wilde (1854-1900), falecido
aos 46 anos, ou o famoso debuxante americano, Alex Raymond (1909-1956), creador de
sagas tan relevantes como as
de Flash Gordon, Jungle Jim,
Axente Secreto X-9 ou Rip Kirby, que, despois de sobrevivir á
súa participación nos combates
no Pacífico da II Guerra Mundial, pereceu aos 47 nun simple
accidente de coche.
Exposta así a relatividade das
cousas, expliquemos xa que os
cincuenta e un anos aos que
nos referimos no encabezamento deste comentario refírense á
efemérides que, dende o 17 de
maio de 1963, e por disposición
da RAG, se ven conmemorando o Día das Letras Galegas,
en lembranza do 17 de maio de
1863, data na que Rosalía de
Castro dedicou a Fernán Caba-
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llero o seu libro Cantares Gallegos. Son cincuenta e un anos
de ininterrompidas conmemoracións, non demasiados aínda,
pero que todos queremos que
medren e se perpetúen.
O 17 de maio deste ano 2014,
estivo dedicado a lembrar á obra
do poeta, políglota e tradutor
Xosé María Díaz Castro (Guitiriz, 1914 - Lugo, 1990). E se
ben que os actos principais tiveron lugar na súa vila natal, coa
presenza tanto da RAG coma
doutras autoridades, a realidade
é que a conmemoración chegou
a todos os currunchos do país,
e mesmo ao exterior do mesmo:

pensemos en mellorala de cara
ao futuro. Pensemos, por exemplo, que non sería preferible
que o Día das Letras, en vez de
ser festivo, co comercio pechado, fora xornada laboral, coas
librarías abertas e con postos
na rúa a vender libros, ademais,
claro está de todas as demais
celebracións. Pensémolo.

1.- As letras

Actos académicos, seminarios, mesas redondas, recuperación de traballos da súa autoría, publicación das súas obras
completas, lecturas públicas
das mesmas, proxección de documentais, quedadas literarias,
concertos, ofrendas florais, presentacións de libros, ou manifestacións a prol do idioma. Todo
isto, e máis, houbo tanto nas datas próximas ao Día das Letras
como, aínda que en menor medida, ao longo de todo este ano.

Avalada pola RAG, ven de se
publicar a primeira tradución
ao galego das Leis do Xadrez, co
que se pretende facilitar a incorporación ás aulas deste deporte
intelectual coma unha materia
máis. Miguel A. Fernández-Martínez, membro da asociación de
xadrez Trebellos e Educación,
foi o autor desta versión, e o filólogo Anxo X. Rajó o seu editor.
Sorprende, sen embargo, que a
peza comunmente chamada cabalo, –ignoramos os fundamentos da decisión– pase agora a se
denominar cabaleiro, e que o alfil, que, a través do árabe, procede do persa pil, co significado de
elefante, se transforme en bispo.

Van xa cincuenta e un anos,
e a celebración ten forza. Semella estar enraizada xa. Mais

O 10 de abril cumpríronse
tamén os primeiros cincuenta
anos de Grial, Revista Galega de
Encrucillada 188, maio-xuño 2014
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Cultura. Pertencente ao grupo
da Editorial Galaxia, de Vigo, a
mesma principiara a ser publicada no ano 1963, con periodicidade trimestral, baixo a dirección de Francisco Fernández
del Riego (Vilanova de Lourenzá, 1913 - Vigo, 2010), e Ramón
Piñeiro López (Láncara, 1915
- Compostela, 1990). Grial nacera para substituír á publicación Cadernos Grial, xurdida
en 1951 e prohibida axiña. Cinguíndonos, sen embargo, nada
máis que á revista cuxo aniversario hoxe celebramos, e para
que se saiba da súa auténtica
importancia, digamos que nos
200 números que foron publicados colaboraron as figuras
máis sobranceiras da nosa cultura. En honor a todos eles así
como a cantos fixeron posible
a súa permanencia celebrouse
na fundación Novacaixagalicia,
en Santiago de Compostela, un
acto cultural.
Na mesma data foron presentados en Vigo o segundo
número da revista literaria
Elipse, e o poemario Espelho
de mim mesma, de Cruz Martínez, ambos editados por Círculo Ediçôes, Editorial poética
galego-portuguesa.
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Coa colaboración do Foro
Enrique Peinador e das empresas que empregan nas súas
actividades a nosa fala, a Real
Academia Galega desenvolveu
na Fundación Mondariz Balneario, un importante acto público. Nel, os días 11 e 12 de
abril, houbo intervencións de
representantes tanto da cultura coma das empresas. Os actos remataron cunha ofrenda
literaria realizada polos poetas
Salvador García-Bodaño (Teis,
Vigo, 1935), e Fina Casalderrey
(Xeve, Pontevedra, 1951).
A primeira Feira do Libro
que en Galicia se celebrou este
ano foi a de Santiago, e fíxoo a
partir do 22 de abril. Despois
do seu peche foi seguida por todas as demais do país.
O día 23 de abril, Día Internacional do Libro, anunciouse
a posta en funcionamento do
novo proxecto editorial Belagua. Creado en Vigo por Edurne Baines, e dedicado a autores
novos, este novo selo pretende
ter proxección en toda Galicia.
Entre o 24 de abril e o 12
de maio vinte editoriais galegas
estiveron presentes na XL Feria Internacional del Libro, de
Bos Aires.

Cincuenta e un anos despois

Cadrando co seu nomeamento coma Presidente da mesma,
no salón de actos da RAG, na
Coruña, foi presentado o 28 de
abril A idea na palabra. Textos e
documentos recuperados de Manuel Lugrís Freire. Lugrís Freire
(Sada,1863, A Coruña, 1940),
e emigrante en Cuba en 1883,
fora fundador nesta illa caribeña do xornal A Gaita Galega
(1885-1889). Retornado máis
tarde a Galicia foi tamén cofundador da RAG, das Irmandades
da Fala, así coma intenso activista a prol da nosa cultura.

2.- Audiovisual
Antón Seoane, un dos referentes da nosa música nos
derradeiros corenta anos, ven
de publicar o disco-libro De
Voces Ceibes a Milladoiro. Trátase dunha auténtica viaxe no
tempo, especialmente referida
ao período 1973-1978, á que
acompaña un CD que recolle
as cantigas máis emblemáticas
do mesmo.
Coma parte dunha xira por
diversas localidades do país
do cantautor Amancio Prada
(Dehesa, Ponferrada, 1949),
o Consello da Cultura Gale-

ga presentou o 16 de maio un
audio-libro que recolle os Seis
poemas galegos que Federico
García Lorca (Granada, 18981936), lle dedicou a Rosalía
Castro e a Galicia.
Entre os días 23 de maio e
o 2 de xuño, tivo lugar a XLII
Semana de Música do Corpus
de Lugo. O festival repartiu as
súas actuacións entres as rúas
do casco histórico da cidade, o
seu Círculo das Artes, a Igrexa
de Santiago A Nova, a Capela
das Artes, a Capela de Santa
María, e o Cemiterio de San
Froilán, con acceso libre, en todos estes lugares ata completar
o seu aforo. Entre outras foron
ofrecidas arias de Ópera, obras
de Bach, Mozart, Dvorak, Rosinski, Beethoven, Schuman,
Mendelssohn, Liszt, Werther,
ou Vivaldi, con actuacións de
Lucus Ensemble, Orquestra
Barroca, e Ars Combinatoria.
O pasado Día das Letras Galegas a Fundación Rosalía de
Castro inaugurou na horta da
Casa da Matanza, no Padrón,
un busto da poetisa que a nomea, coma recoñecemento polo
feito de ser en honor a unha das
súas publicacións que se elixira
o 17 de maio coma data desEncrucillada 188, maio-xuño 2014

67
311

Xoán Bernárdez Vilar

ta conmemoración. A peza de
bronce, labrada polo sistema de
cera perdida, foi realizada por
Cuqui Piñeiro (Goián, 1960).
Licenciada en Xeografía e Historia, na modalidade de Arte
Moderno e Contemporáneo,
Cuqui Piñeiro fixera a súa tese
sobre a obra do seu pai, o escultor Xoán Piñeiro (O Hío, 1920
- O Porriño, 1980).
A Agrupación O Galo de Santiago, organizou o 18 de maio o
Día da Bretaña 2014. Nesa data
celebrou a conmemoración de
San Erwan, ou Saint Ives, San
Xoán en galego. O acto consistiu nun Fest-noz, ou encontro
con danzas e música.

3.- Cine e Teatro
A X Edición do Festival Play
Doc de Tui desenvolveuse entre
os días 2 e 6 de abril nesta cidade fronteiriza. Coa asistencia de
máis de sete mil espectadores e
cunha oferta de documentais
absolutamente vangardistas e
con variadas propostas, pódese
concluír que o Festival está xa
plenamente consolidado.
Aínda recentes os últimos
triunfos do cine galego en certames tan destacados coma
68
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Cannes, Rotterdam ou Locarno, protagonizados polos filmes: Todos vós sodes capitáns
de Óliver Laxe (París, 1982),
O quinto evanxeo de Gaspar
Hauser, de Alberto Gracia, (Ferrol, 1928), ou Costa da Morte,
de Lois Patiño (Vigo, 1983),
así coma Vikingland, de Xurxo
Chirro (A Garda, 1973), estreada en Marsella. Podémosvos
anunciar agora as seguintes e
novas tentativas da nosa industria cinematográfica:
Principiou en Panxón, Nigrán, outros puntos da ría viguesa, e A Guarda, o rodaxe
de A praia dos afogados, produción de Alén Films, que dirixe
Gerardo Herrero, con Carlos
Rodríguez coma produtor. Está
baseada na novela do mesmo
título da que é autor o guionista, e xornalista Domingo Villar
(Vigo, 1971). As obras de Domingo Villar, especialista do xénero negro, foron traducidas xa
a nove idiomas, o que deberá de
facilitar un éxito para o protagonista das mesmas, o incombustible Inspector Leo Caldas.
Así mesmo atópase tamén
en marcha o proxecto de levar
á pantalla o relato que a finais
do século IV escribiu a relixio-
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sa que os códices denominan:
Echeria, Etheria, Eiheriai ou
Egeria, autora da primeira obra
que se coñece, escrita por unha
muller, e a primeira, ademais,
que relata unha peregrinaxe a
Terra Santa. O xornalista Luís
Menéndez, noutrora realizador
para a TVG da serie Terras de
Merlín, vai ser o director desde
cobizoso documental, en galego, castelán e inglés, para o cal
se está a documentar nas numerosas obras que sobre Egeria se publicaron nos últimos
cen anos. Coma peculiaridade
do seu proxecto digamos que
a protagonista vai ser unha rapaza dos nosos días que visita
os lugares que Egeria describiu
no seu xa famoso Itinerarium.
A este respecto tomámonos
tamén o atrevemento de comentar que, estimulados polos
contidos desta obra, no ano
1989, nós mesmos repetimos
o percorrido que a nosa peregrina realizara na súa primeira
visita a Exipto –a única da que,
ata aquel intre, aínda ninguén
se ocupara–, extraordinaria experiencia sobre a que, despois,
publicamos un pequeno traballo, ilustrado cun mapa e fotografías tomadas nos lugares por
ela visitados.

Nas instalacións de Andel
do libro galego e portugués, en
Vigo, foron presentados o 16 de
maio Os Contos de Joselín. Primeiros documentos sonoros do
teatro galego (1929-1954). No
acto interviñeron Ramom Pinheiro (aCentral Folque, editor),
Laura Tato (investigadora da
Universidade da Coruña, e autora desta compilación), e Tono
Delgado, sobriño de Joselín. Joselín –José Rodríguez Vicente
(Vigo, 1895- Bos Aires, 1958)–,
actor, comunicador e alcalde
de Baiona (1927-1930), foi un
home estreitamente relacionado coa cultura que nos deixou
nada menos que 23 narracións
gravadas en discos, que, pola
súa calidade, deleitaron a toda
unha xeración.
O 24 de maio pasado rematou o XI Festival de Cine de
Cans, O Porriño. Non faltaron nel, coma de costume, os
“chimpíns”, os “jalpóns”, a colocación de estrelas no Torreiro
da Fama, neste caso a de Karra
Elejalde, nin, por suposto, o
coloquio na Leira con Morris
e Manquiña. Os premios concedidos foron para: Ser e voltar
de Xacio Baño, no apartado de
imaxe real, Jamón, de Iria LóEncrucillada 188, maio-xuño 2014
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pez, en mellor animación e mellor banda sonora, 3-1=0, de
Juan Galiñanes, Premio dos veciños de Cans, en base á interpretación de Déborah Vukusic.
Javier Gutiérrez acadou o de
interpretación masculina, en
Tupper, a mellor dirección foi
para Omar Rabuñal, por Koan e
o mellor guión para Hogar, Hogar, de Carlos Alonso. Ao final,
na Festa Colofón, estreouse o
Himno do Festival, composto
polo mestre e compositor Rogelio Groba (Ponteareas, 1930).

4.- Etnografía
Son poucas, afortunadamente, as culturas que non contan
cos seus propios mitos. En realidade a estes poderiámolos definir coma o xeito que os antigos pobos adoitaron para transmitiren as súas peculiaridades,
a súa idiosincrasia, e mesmo
a súa historia. E se ben que
existen quen pensen que Galicia poida non telos, traballos
aportados por antigos autores
gregos –Ora Maritima, Strabón
de Amasia–, así como a epigrafía, e numerosas inscricións
daquel tempo, ou documentos
e autores latinos posteriores,
conseguiron tamén salvar do
70
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esquecemento unha abondosa información acerca da nosa
cosmogonía, do noso imaxinario, así coma da maioría dos
nosos mitos e da nosa pretérita
teoloxía. Non podemos menos
que nos congratular, polo tanto, pola recente publicación de
Vento e Chuvia. Mitoloxía da
antiga Gallaecia, cobizosa e documentada obra que sistematiza literariamente canto sobre
esta materia se veu investigando ata o día de hoxe, abrindo ao
mesmo tempo novos camiños.
Autor da mesma é o Doutor en
Ciencias da Información, Manuel Gago Mariño (Palmeira,
Ribeira, 1976), quen, para a
realizar, contou tanto cos magníficos deseños de Manel Cráneo (A Coruña, 1973), coma
co relevante posfacio coa que a
complementa o catedrático de
Historia Antiga da USC, Marco
V. García Quintela (Penagos,
Cantabria, 1958).

5.- Novas en xeral
O 5 de abril estreouse en Redondela, no seu Centro de Interpretación da Batalla de Rande –outubro de 1702– o programa de visitas teatralizadas nas
que varios actores dramatizaron
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ante o público determinados
feitos relacionados co xa case
lendario combate.
Tres días despois, no salón
de actos da RAG, na Coruña, o
profesor e escritor Pepe Carballude Blanco (A Estrada, 1956)
fixo entrega á Academia de importante documentación procedente do autor, escritor e político Antón Villar Ponte (Viveiro,
1881 - A Coruña, 1936), recibida a través da súa nora, Esperanza Casal. Entre ela figuran
certificados de nacemento dos
fillos deste autor, así coma o
manuscrito de Donosiña: drama
en tres autos e un prólogo. Villar
Ponte, emigrante de mozo en
Cuba, volvera ao país en 1916,
onde participou activamente na
fundación das Irmandades da
Fala. Así mesmo fora deputado
en 1931, na Segunda República, e volvera a ser reelixido en
1936 polo Partido Galeguista,
aínda que morreu antes de poder tomar posesión da súa acta.
Na mesma data foi recibida
tamén, nesta ocasión na Fundación Penzol, de Vigo, a colección arquivística do médico,
humanista e divulgador Antonio
Pérez Prado (Bos Aires, 19262009, aínda que bautizado en

Begondo, Lugo). Pérez Prado,
autor ademais do libro Los gallegos y Buenos Aires é guionista do
filme arxentino Castelao (1980),
residiu algún tempo tanto nos
Estados Unidos coma nos Países Baixos. O acto contou coa
presenza da súa filla Aixa PérezPrado. Fixo a biografía do donante o xornalista Xan Carballa
Alonso (Vigo, 1960). Coma colofón foi proxectado o xa mencionado documental Castelao.
O domingo 18 de maio celebrouse o Día Internacional
dos Museos. Con este motivo,
tanto nesa data como na que a
precedeu, nos Museos, Centros
de Arte, Pinacotecas e demais
entidades comparables, da nosa
Comunidade,
celebráronse
actos tanto musicais coma de
danza, obradoiros, exhibicións
de cestería e, sobre todo, visitas
guiadas aos mesmos, nesta ocasión completamente gratuítas.
Na véspera do Día das Letras
Galegas foi activada a páxina
http://www.dominio.gal que vai
permitir que a nosa cultura circule con maiores posibilidades
na rede. 114 entidades de todos os sectores, organizacións,
asociacións culturais incluídas,
participaron neste logro. SeEncrucillada 188, maio-xuño 2014
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gundo as estimacións das que se
falou no acto os portais pioneiros deste dominio “.gal” principiarán a funcionar o 25 de xullo
próximo. Considérase tamén
que aportará ao país importantes beneficios económicos.

6.- Premios
A escritora, e xornalista Yolanda Castaño (Compostela,
1977), recibiu o 9 de abril, na
Coruña, o Premio de Poesía
Novacaixagalicia,
convocado
polo centro Pen de Galicia, na
súa XI edición. Yolanda Castaño leva acadado xa varios galardóns semellantes e publicadas
numerosas obras.
O 22 do mesmo mes foille
concedido o Premio Trasalba,
na súa XXXII edición, ao escritor Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947). O Premio, que ten
a consideración de honorífico,
aínda que non por iso sexa menos importante que outros, seralle entregado a finais de xuño
próximo.
Tres días despois recibiron,
en Logroño, tanto a documentalista Anxos Sumai (Catoira,
1960), como a novelista Berta
Dávila (Compostela, 1987), o
72
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Premio Nacional da Crítica en
lingua galega, polas súas obras
A lús da colleita e Raíz da fenda.
A licenciada en Filosofía e
Ciencias da Educación, Mª
Carmen Caramés (Santa Comba, 1966) foi a gañadora o pasado 3 de maio da XVII edición do
Premio de Poesía Johán Carballeira, que patrocina o Concello
de Bueu. A obra merecedora do
galardón foi Dos días escuros, e
nela a autora retrata unha situación tan difícil coma os malos tratos. Mª Carmen Caramés
obtivo xa, nos últimos anos, outros premios literarios.
Na mesma data, e na súa Gala
das Letras, a Asociación de Escritores en Lingua Galega, fixo
entrega, nesta ocasión no Teatro Principal de Pontevedra, dos
seus premios anuais tanto a autores, como a actores, proxectos
e institucións, que veñen traballando pola promoción e a divulgación da nosa cultura. Anxos
Sumai, Berta Dávila, Sarabela
Teatro, Achádego Teatro, a Asociación de Actores e Actrices de
Galicia, a editorial Laiovento, o
proxecto Casahamlet, a Asociación Cultural O Facho, as deputacións de Lugo e A Coruña, e
os Concellos de Narón e Tui, así

Cincuenta e un anos despois

coma Xabier Ponte Docampo,
Carme Vidal, Ramón Nicolás,
María Alonso Seisdedos, Xabier
Queipo, Antón Viale, Eva Almazán, Rebeca Baceiro e a edición
das obras completas de Roberto
Vidal Bolaño foron os destinatarios dos seus galardóns. Para o
escritor vasco Bernardo Atxaga
(Asteaso, Guipúscoa, 1951) foi
a distinción de Escritor Galego
Universal polo seu testemuño
de compromiso ético.
Na edición número cincuenta dos Premios Pedrón, fallados
o pasado 19 de maio na Casa
de Rosalía, o de Ouro recaeu
no Museo do Pobo Galego, de
Compostela, mentres que o de
Honra foi para a arqueóloga
portuguesa Teresa Soeiro. Actuou de mantedor do acto o escritor e expresidente da R.A.G.
Xosé Luís Méndez Ferrín.

7.- Varia
A localidade de Redondela,
no fondo da ría viguesa, o lugar visitado o 18 de febreiro de
1868 polo fantástico Nautilus,
aquel protosubmariño creado polo xenio de Jules Verne,
segue a tirar de talento e capacidade nas súas iniciativas.

Así, no pasado mes de abril
celebrou o X Festival de Curtametraxes cinematográficas, ao
longo do cal foron proxectados
os filmes participantes, tanto
nos locais axeitados, coma –os
fóra de concurso– en bares e
pubs, mentres que as principais
bandas sonoras dos mesmos
eran interpretadas nos xardíns
da vila. Así mesmo, no mes de
maio seguinte o seu XV Festival
de Títeres revolucionou de novo
os hábitos dos veciños.
Para pechar as actividades
dos últimos meses, tan fecundos que nos impide recoller en
tan cativo espazo, coma o que
contamos, sequera as principais actividades, non podemos
menos que significar as entidades que, coma auténticas ONG
da Cultura, e segundo os datos
que puidemos recoller, souberon amosar a súa principalía
neste período: O Instituto de
Estudos Miñoranos, de Gondomar, a Agrupación Cultural
O Galo, de Compostela, e a
Agrupación Cultural O Facho,
da Coruña, aínda que temos a
sorte de poder dicir que existen
tamén outras que, nesta actividade, están a medrar apresa.
Xoán Bernárdez Vilar
Encrucillada 188, maio-xuño 2014
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Parabéns e dramas
con Díaz Castro
Empezo esta crónica o Día
das Letras Galegas, dedicado
este ano ao poeta de Guitiriz
Xosé María Díaz Castro. Xa no
número anterior da nosa revista a súa persoa e a súa obra
foron sabiamente comentadas
por Afonso Blanco Torrado e
por Andrés Torres Queiruga.
Non vou completar eu as súas
sabias achegas, pero si ofrecer,
unha vez máis, unha brevísima
homenaxe a un poeta galego,
crente, cristián, laico, que nos
transmitiu, sobre todo na súa
obra estrela Nimbos, todo un
ideario de vida cristiá denso,
sólido, apaixonado, presentado
a maiores cunha construción
literaria exquisita, sustentada
en palabras, imaxes, símbolos
vinculados ao mundo rural con
especial fermosura e afecto. En
tempos nos que –parece– queremos reivindicar a voz, a figu74
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ra, o papel do laicado nas comunidades cristiás, na Igrexa,
bo sería que nos deixasemos impresionar pola fondura e sinxeleza dos seus convencementos
cristiáns e pola súa capacidade
de expresar esa experiencia. En
tempos, ademais, nos que todos, todas, repetimos ata a fartura iso de que “os homes e mulleres cristiás do século XXI ou
serán místicas ou non serán”,
non estará de máis que miremos con ollada cordial e con
oído de discípulo/a a este poeta
que soubo vivir para si mesmo
e expresar para as demais persoas esa veta mística –mística
de ollos e mans abertas– que
salvará, logo, a nosa identidade cristiá. Parabéns para todos
os galegos e galegas, para todos
os/as cidadán/ás do mundo pola
graza de Díaz Castro!
Precisamente algo que caracteriza a comprensión que
Díaz Castro ten das “cousas”
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(persoas, acontecementos, tempos..., vida) é o seu carácter
dramático, pero non nun sentido tremendista, senón realista, mesmo positivo; as cousas
todas teñen o seu drama: estar
esperanzadamente asentadas
na luz e temerosamente ameazadas polas tebras, nunha tensión moitas veces ben dolorosa
por certo. A vida persoal e social está chea de feitos que nos
confirman nesta percepción do
poeta. Por exemplo, o que está
acontecendo en Siria. Hai uns
días nada máis, un grupo de
Maristas asentados na cidade
de Alepo, Siria, 2 millóns de habitantes, alzaba a voz para que
fixesemos correr a información
de que os rebeldes os deixaran sen pinga de auga desde
había xa 10 días, coa inxenua
ilusión de que o coñecemento
de tal cousa había de alterar
os nosos ánimos e mobilizar os
nosos medios para que tal brutalidade chegase axiña á súa
fin. Pero non haberá resposta.
Como non a haberá para as tamén brutalidades do réxime no
poder –xa en noticias cada vez
máis curtas e ocasionais–, que
non recea en masacrar o seu
pobo. Non son noticia que interese especialmente. No xogo

de comenencias, intereses e
equilibrios dos señores da guerra e da paz quedou decidido
que a súa sorte será a sorte do
vencedor sobre o vencido, caia
quen caia.
E cousa semellante poderiamos afirmar de situacións como
as vividas polos/as inmigrantes
subsaharianos/as nos seus intentos de entrar en Europa por
España, ou polas 200 mociñas
secuestradas en Nixeria, ás que
cada un, cada unha de nós,
engadiriamos, seguro, máis
acontecementos que, segundo
di Díaz Castro, neste mundo
“van derregando a traxedia de
Deus”. De aí a importancia de
manter viva a “sede infinita de
pureza absoluta, esta sede de
xustiza que nos queima, esta
sede de beleza...”.

2.- Políticos e política
Van aló tres meses da morte case simultánea de dous
políticos que, a máis de políticos, quixeron ser tales e vivir
o conxunto da súa vida coma
persoas cristiás: o vasco nacionalista Iñaki Azkuna, alcalde de
Bilbao, e o expresidente do goberno español Adolfo Suárez.
Encrucillada 188, maio-xuño 2014
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Non é do caso entrar a valorar
agora o seu labor político, cousa xa feita no seu momento con
máis ou menos acerto. Quero
subliñar unicamente a súa condición de persoas de fe cristiá,
que, no que puideron, intentaron conformar a súa vida ás esixencias da súa fe. Iñaki Azkuna
tiña manifestado, referíndose
a Xesús Cristo: “Ese –sinalaba unha imaxe de Xesús– saíu
buscarme, atopoume e chamoume. E desde aquela nin El
me deixou a min, nin eu a El”.
Ambos, Iñaki e Adolfo, viron
claro que, conforme tamén sinala o Papa Francisco na E.G.
205, recuperando palabras de
Bieito XVI, a caridade “non é
só o principio das micro-relacións, como nas amizades, a familia, o pequeno grupo, senón
tamén das macro-relacións,
como as relacións sociais, económicas e políticas”. É evidente que na práctica cristiá adoecemos dunha comprensión da
caridade moi de curto alcance.
Compartimos a queixa, a crítica feroz contra os políticos do
momento, que tendemos a xeneralizar inxustamente, pero,
usando imaxes de Díaz Castro,
contentámonos con ver os bois
arando desde os cadullos da te76
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rra, evitando implicarnos para
facer a política que todos, todas, lles esiximos aos demais.
Non é este precisamente un
momento especial, crítico, no
que a fe cristiá nos está pedindo esta inmersión na realidade, na forma de compromisos
políticos a fondo, traballados,
madurados no remol da experiencia cristiá vivida en grupos,
en comunidades vivas? O Papa
Francisco pide a Deus “que
medre o número de políticos
capaces...”, porque “a política,
tan denigrada, é unha altísima
vocación, é unha das formas
máis preciosas da caridade”
(E.G. 205), e critica que “calquera comunidade da Igrexa,
na medida en que pretenda
subsistir tranquila sen se ocupar creativamente e cooperar
con eficiencia para que os pobres vivan con dignidade e para
incluír a todos, tamén correrá o
risco da disolución, aínda que
fale de temas sociais ou critique os gobernos. Facilmente
terminará sumida na mundanidade espiritual, disimulada
con prácticas relixiosas, con
reunións infecundas ou con
discursos baleiros” (E.G. 207).
Palabras para tomar moi en serio desde logo.
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3.- Voces para escoitar
E, postos/as a ler con lingua de iniciado e a escoitar
con oídos de discípulo/a, como
desexaba o profeta Isaías, non
estará de máis reparar no informe do ano 2014 de FOESSA
(Fomento de Estudos Sociais e
Socioloxía Aplicada), organismo impulsado por Cáritas desde 1965, que periodicamente
vén ofrecendo informes serios,
meritorios, que dan a coñecer
a situación social de España do
modo máis obxectivo e continuado posible. Este é xa o oitavo informe, e leva por título
“Precariedade e cohesión social”. O informe, aínda que elaborado a partir de datos sacados de estatísticas oficiais, non
gustou nada ao Goberno español; e non gustou nada, porque
vén a concluír que a situación
non mellora, que a fractura social aumenta, que a clase media
camiña cara á exclusión, que
as medidas de axuste, aínda
que satisfagan algo as demandas da macroeconomía, son un
fracaso para o común do pobo,
que o descontento vai a máis,
que a pobreza, tanto a referente a persoas maiores como a
referente a poboación infantil

vai a máis tamén, situándose
esta, cun incremento que vai
do 15,6% en 2011, ao 19,4 en
2012, no segundo lugar pola
cola, só superada neste aspecto
por Romanía.Todo o mundo faríamos moi ben se, no canto de
matar o mensaxeiro, puxésemos
en solfa as posicións adquiridas
e, desde arriba e desde abaixo,
desde quen manda ata quen
obedece ou pasa, apertásemos,
cada un desde o seu lado, para
que a situación rebentase para
ben. Parabéns por Cáritas, que,
a maiores de practicar a caridade nas necesarias distancias
curtas, pensa, comparte o seu
pensamento, e sinala tamén as
estruturas sociais e políticas
causantes da crise que padecemos. Unha vez máis Cáritas
reivindícase como unha das
instancias eclesiais máis valoradas e cribles.
E outro grupo eclesial que
está contribuíndo a unha análise adecuada e a unha toma
de postura consecuente é a
HOAC. Hai quince días ofreceunos unhas estupendas reflexións en relación coas elección europeas. Despois dun
encabezamento titulado “Pola
Europa social, a xustiza e a
Encrucillada 188, maio-xuño 2014
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dignidade das persoas”, aborda primeiro as razóns para non
sucumbir á ameaza da abstención (moitas cousas dependen
da UE, tennos achegado cousas
moi boas, o novo parlamento
elixido vai gozar de moitas máis
competencias sobre temas que
nos afectarán); despois fálanos
de que debemos ter en conta
de cara ás eleccións, para concluír comentando que é o que
nos xogamos nestas eleccións
os traballadores e as traballadoras da UE. E a isto engádelle
o manifesto dos traballadores
cristiás europeos (MTCE), titulado Traballo, pan e dignidade.
A xente quere e merece unha
Europa mellor. Un documento
que nos parece sensato, claro, sinxelo, directo que apunta
ás verdadeiras carencias desta
Unión Europea que parece estar perdendo o corazón do seu
proxecto unitario, cando deixa
que os mercados e as finanzas
se poñan á fronte do seu pensamento e da súa acción.
Sempre nos pareceu, e así
o repetimos cando podemos,
que voces de grupos cristiáns
especializados como é a HOAC
deberían acabar constituíndose
na voz case oficial da Igrexa,
78
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que de boa gana, se cre na
adultez e na transcendencia do
laicado, como tanto se afirma,
habería delegar neles a súa palabra, ou remitirse a eles nas
súas notas, renunciando a pretender sabelo todo.
Pola súa banda o Comité executivo da Comisión Episcopal
Española no tema das eleccións
remítenos ao documento elaborado para o caso pola Comisión
dos Episcopados da Comunidade Europea (COMECE), que,
sen deixar de apuntar aos asuntos tratados xa pola HOAC,
abre outras cuestións tamén relacionadas co goberno europeo:
respecto polos estados-nacións
que a forman, atención aos movementos migratorios, coidado
da natureza, ecoloxía, liberdade
relixiosa con posibilidade de expresión pública, reivindicación
do domingo como día non laborable. En fin, que as queixas
abondan, que as palabras non
faltan, que as ideas están postas
enriba da mesa. Soamente falta
ver onde queremos poñer tamén o noso voto, cousa que xa
teremos moi sabida cando este
escrito chegue ás mans da lectora, do lector. Que todo sexa
para ben da xente última, como
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a Xesús de Nazaret lle gustaba
sempre e tanto desexar.

4.- As luces e sombras
das canonizacións
O domingo 27 de abril non se
borrará doadamente da memoria eclesial. Dous Papas, Xoán
XXIII e Xoán Paulo II, eran
canonizados nunha cerimonia
presidida polo Papa Francisco,
na que estaba presente tamén
un cuarto Papa, o Papa emérito Bieito XVI. Longo é o percorrido que se debe facer para
chegar a unha canonización:
primeiro a declaración de Servo de Deus (Xoán XXIII xa en
1965; Xoán Paulo II o mesmo
ano da súa morte, 2005, para o
que Bieito XVI non agardou os
5 anos pedidos pola lexislación
eclesiástica); despois, previo o
recoñecemento das “virtudes
heroicas”, pasaría a Venerable
(Xoán XXIII en 1999, Xoán
Paulo II en 2009); en terceiro
lugar chegaría a Beatificación,
é dicir, declaralos Beatos; significa que son modelos de vida
para a comunidade cristiá e que
o santo en cuestión ten capacidade de exercer de intermediario pola xente ante Deus, e para
iso, como proba, esíxeselle un

milagre; Xoán XXIII é declarado
Beato en 2000; Xoán Paulo II
en 2011. E, por último, a canonización, para o que se pide un
segundo milagre, cousa que si
puido acreditar Xoán Paulo II, e
da que foi eximido Xoán XXIII.
E así chegaron ambos ao 27 de
abril, a esa “gran festa da fe”
como foi cualificada a xornada,
coa presenza de ducias de xefes
de estado, con centos de cardeais, arcebispos e bispos, con
milleiros de cregos, monxas,
centos de miles de fieis...
Teño un amigo crente, e
crente convencido, ao que tanta cerimonia lle pareceu aberrante. A min un chisco tamén.
Bo é que haxa homes e mulleres
crentes que se signifiquen polo
seu limpo seguimento de Xesús
e que nos sexan ofrecidos como
compañeiros, como guieiros no
camiño cristián. Debemos estar
ben contentos e agradecidos
por iso. Podémonos anunciar
parabéns, logo, por Xoán XXIII
e tamén por Xoán Paulo II, aínda que houbo moitas voces que,
por diferentes razóns, cuestionaron a oportunidade desta
segunda canonización; pero
realmente fai falta tanto aparato? Cantos recursos materiais e
Encrucillada 188, maio-xuño 2014
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humanos se gastan en declarar
santa a unha persoa? Cantos
cartos non fan falta para iso?
Non desconfía con razón quen
pensa que os que teñen medios
económicos acceden máis axiña ao santoral? Non quedan así
fóra do santoral oficial persoas
santas que, polo demais, si son
referentes sólidos para moitos
outros crentes? Non entran así
outros sobre os que se manteñen serias reservas? E a que vén
iso de esixir milagres? Hai que
acreditar que un ten poder de
intercesión ante Deus? Pero,
de que Deus, logo, estamos falando? Dun Deus que necesita
intermediarios potentes para
que se lle amoleza o corazón e
acceda a alterar as leis da natureza para beneficiar a uns e non
a outros? Que imaxe de Deus
estamos dando? E queixámonos despois de que a xente teña
grandes dificultades para crer?
Fai falta tanto rebumbio, tanta
cerimonia para declarar santas
a unhas persoas? Estas son as
marcas dunha Igrexa pobre ao
servizo dos pobres? Canta xente
pobre, marxinal, estaba en primeira fila, ou en segunda, ou en
terceira, na celebración da canonización? Il non haberá maneiras máis simples e evanxé80
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licas para recoñecer a graza
de Deus presente nas vidas de
certas persoas? Seguro que si,
seguro que si.

5.- Volver a Xesús
O día 14 de agosto tivo lugar
na Coruña unha conferencia
de Xosé Antón Pagola. Ante un
aforo abarrotado de 450 persoas retomou o tema ao que
unha e outra vez nos remite
como solución ao momento
presente da Igrexa no mundo
actual: a necesaria e imprescindible volta a Xesús. Volver a
Jesús titúlase o seu último libro,
e volver a Xesús é o seu retrouso obrigado, que agora ademais
o está convertendo Pagola na
oferta dunha metodoloxía concreta para grupos pequenos de
persoas crentes ou non, pero
atraídas pola figura de Xesús,
que queiran afondar no seu
coñecemento, coa perspectiva
de formar pequenas comunidades cristiás nas que desenvolver unha experiencia relixiosa
cristiá sólida; de non ser así,
comenta o autor, “é fácil que
vexamos como a fe se vai extinguindo pouco a pouco entre
nós e como o noso cristianismo
multisecular se vai diluíndo en
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formas relixiosas cada vez máis
decadentes e sectarias, e cada
vez máis arredadas do movemento de seguidores inspirado
e querido por Xesús”.
Non é a única oferta, por suposto, para unha experiencia
relixiosa cristiá renovada, pero
moito lle debemos e moi agradecidos/as lle podemos estar
a este home e ao traballo que
leva feito e que está facendo
para espertar o noso encantamento por Xesús e por unha
vida eclesial vinculada en firme
á súa palabra, á súa persoa, ao
seu estilo de vida. Supoño que
estarán ben apesaradas moitas
daquelas persoas, algunhas tamén xerárquicas, que no seu
día quixeron negarlle o pan e o
sal eclesial, e que fixeron canto
puideron, pensando que honraban a Deus, seguro, para que
desaparecese das referencias de
pensamento, de formación e de
praxe das persoas e comunidades cristiás, inflixíndolle penas
e pesares nunca merecidos. É
lexitimo o non estar de acordo,
o disentir; é lexítimo manifestar as nosas disensións, pero
xa non o é tanto condenar ao
ostracismo eclesial ás persoas
coas que disintamos, causando

sufrimentos inxustificados. No
campo social, político, a xente escasamente dimite ou pide
perdóns e desculpas por cousas semellantes, pero non sería
normal que na Igrexa alguén
que tal fai, xerarquía ou non,
recoñeza o seu erro, e resarza á
persoa maltratada cando menos
coa demanda do perdón?

6.- Un Encontro de Solidariedade
Rural, entre outros
Gustaríanos poder evocar
aquí as moitas actividades, xuntanzas, encontros que nun lado
e noutro, dentro das dioceses
galegas sen ir máis lonxe, se
levan a cabo na procura dunha presenza eclesial mellorada
no medio da sociedade que nos
toca vivir. Pensamos que se está
querendo dar unha resposta
aos retos presentes con sinceridade; outra cousa será que
despois acertemos nos diagnósticos, acertemos tamén nos remedios posibles e que as nosas
inversións de palabras e feitos
nos permitan de verdade avanzar. Queremos subliñar dúas
iniciativas sinxelas, orientadas
á infancia e mocidade, que, por
iso mesmo, nos parecen especialmente salientables. Nunhas
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comunidades cristiás envellecidas, cun clero tamén envellecido, sentirémonos posiblemente
moi tentados/as a despreocuparnos de accións que teñan
á xente nova como obxectivo;
sería un enorme erro, no que
estamos caendo. Por iso, acollemos con aplauso, por exemplo,
o intento renovado por parte da
diocese de Mondoñedo-Ferrol
de manter vivo o seu Campamento de Verán, e tamén a iniciativa interdiocesana da peregrinación ao Faro (Chantada)
os días 30 e 31 do presente
maio, ou os Campamentos que
anualmente leva a cabo a Asociación o Noso Lar da comarca
de Samos, Lugo. Outra cousa
serán despois os obxectivos, os
contidos, as dinámicas, os resultados de tales tarefas, pero
iso xa é responsabilidade de
quen a tan servizo se dispón.
E a estes diferentes encontros sumamos con gusto o Encontro de Solidariedade Rural,
levado a cabo o 5 de abril pasado en Santiago, promovido
polos grupos do Movemento
Rural Cristián en Galicia, e polas Comunidades de Relixiosas
no rural. Un encontro ao que
acudiron preto de 100 persoas
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interesadas polo rural galego,
tanto do ámbito civil como do
relixioso, onde se abordaron
cuestións vivas relativas á situación do campo –a primeira
vista en horas de decaemento
e abandono, ao que non están
achegando solucións acaídas
nin as institucións civís nin as
eclesiásticas–, e ás respostas
que desde os diferentes ámbitos se lle poderían dar, ou, en
casos, se lle están xa dando de
forma atinada e prometedora.
O encontro, por vontade das
persoas asistentes, está chamado a ter continuidade desde
un traballo organizado durante
o ano, que se coroe coa celebración anual dunha asemblea
semellante á tida este ano. Moi
seguramente, un dos asuntos
nos que entrar a fondo será o da
pastoral rural, para a que curiosamente as dioceses de Galicia,
tan rural ela, non dispoñen de
delegacións. Oxalá a cousa vaia
adiante con firmeza e eficacia!

7.- Vaia cousas de última hora!
Cando estabamos xa a piques
de facer o envío desta crónica,
chegáronnos algunhas noticias,
que, aínda que sexa moi brevemente, non queremos deixar de

Carta desde a banda da esperanza

ofrecer e comentar. Unha, algo
confusa aínda, fai referencia á
condena de excomuñón ditada
polo bispo de Innsbruk, Manfred Scheuer, contra Martha
Heizen e o seu marido Eheman
Gert, ambos representantes en
Austria do movemento Somos
Igrexa. Non son excomungados
por pertenceren ao movemento, senón, pola práctica de celebraren en privado, nas casas,
como os primeiros cristiáns e
cristiás, a memoria de Xesús
na Eucaristía, sen que medie
sacerdocio ningún máis ca o de
toda persoa cristiá bautizada.
E, mentres as 44 dioceses da
Igrexa Anglicana de Inglaterra
veñen de votar a favor do nomeamento de mulleres como
bispos, o bispo de Springfiel
(Illinois, EE.UU.), Thomas
John Paprocki, excomunga tamén a Mary F. Kelderman, casada, nai de familia, membro
do grupo denominado Roman
Catholic Womenpriest (mulleres sacerdotes católico-romanas), por participar nunha cerimonia na que “foi ordenada”
sacerdote. Dá pena ver que as
cousas teñan que chegar a estes
extremos, e se teñan que resolver con estas maneiras.

A ONU, despois de estudadas as consideracións feitas no
seu día polos representantes do
Vaticano, vén de declarar que o
Vaticano violou a Convención
sobre a Tortura nos casos relacionados cos abusos sexuais,
sempre que, tendo información
dos feitos, ignorou a acusación
ou se limitou a cambiar de lugar
e oficio ao clérigo correspondente (e entende que en moitos
casos as cousas foron así). E non
valen as alegacións de que, estando fóra do Vaticano, a Santa
Sé non ten xurisdición sobre as
persoas que tales delitos cometían, dado que si que hai unha
relación directa de dependencia
entre eses funcionarios e as autoridades do Vaticano. Deberá
–dinlle– suspender de funcións
inmediatamente a tales persoas,
denuncialas ás autoridades civís
para que tomen medidas xudiciais, e, no caso de delitos xa
cometidos, deberán ademais
reparar a todas as vítimas, aínda que o asunto non se levase
aos tribunais. Fiou fino a ONU
nesta ocasión –e fixo ben–, e iso
que está desprestixiada abondo
pola súa condescendencia e as
súas arbitrariedades á hora de
mediar noutro tipo de atropelos
individuais e colectivos.
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8.- E algo para ler de
cara ao verán
E máis nada. Quen queira
ler, aprender, pensar cousas
sobre o tema da relación, do
diálogo entre as diferentes relixións, entre elas a católica –
tema que cada vez máis se vai
introducindo na sensibilidade
de homes e mulleres crentes e
non crentes de hoxe–, que acceda ao libro de Victorino Pérez
Prieto titulado La búsqueda de
la harmonía en la diversidad. El
diálogo ecuménico e interreligioso desde el Concilio Vaticano
II. Un libro que axuda a andar
camiños que, con pasos adiante
e pasos atrás, sen dúbida teremos que ir andando as persoas
crentes, dado que por aí parece
que empuxa o Espírito de Deus,
sempre máis grande do que as
limitadas comprensións e expresións que del nos facemos.
Quen queira, en cambio,
deixar de autoreferenciarse e
deixarse conmover en donda
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e fonda humanidade, que lea
con vagar o breve e precioso libro de María Luísa Fernández
La mirada de Ángel, no que, en
27 cartas dirixidas ao seu fillo
Anxo, que padece autismo e
que está afectado polo síndrome de West, nos vai describindo
o proceso marabilloso de acompañamento, de aprendizaxe, de
valoración, dunha nai que é capaz de converter unha realidade
vital aparentemente destrutiva
nunha experiencia humanizada
e humanizadora, nun verdadeiro milagre (isto, isto si que é un
milagre!) do que o autor é o seu
fillo Anxo que coa súa ollada
fonda e afectuosa é capaz de virar en cento oitenta graos o signo das cousas e das vidas.
E xa falaremos na próxima
Crónica da viaxe do Papa Francisco a Xordania, Palestina e
Israel que iniciou esta mesma
mañá. Oxalá sexa viaxe frutuoso en paz e reconciliación.
Manuel Regal Ledo

Recensión

O padre Seixas desde dentro.
Unha aposta progresista, galeguista
e universalista
M. Cabada Castro, Ed. SEPT, Vigo, 2013

Este novo libro do xesuíta de
Sabucedo, agora residente en
Vigo, Manuel Cabada Castro,
ten unha inmediata e especial
significación que cómpre subliñar antes que nada. Nel amósanos en acto, na súa viva realización, unha realidade cada
vez menos presente na Igrexa
galega: a aposta persoal dun relixioso xesuíta que opta por vivir
o seu ministerio sinceramente
encarnado no cerne da cultura galega. Esta encarnación
toma forma nos tempos especialmente convulsos do tardofranquismo cunha implicación
exemplar nos movementos de
vangarda obreira. Sempre a
carón dos marxinados e cunha
clara conciencia de pioneiro, de
explorador, de innovador que
vai abrindo camiños que logo
outros percorrerán tras el. Galeguismo eclesial, irrefreable e
insistente pulo misioneiro, implicación social e transformación política son os eixos máis

visibles da presenza pública de
Xaime Seixas Subirá, SJ. tanto
en Galicia (na Coruña, en Santiago e, sobre todo, en Vigo)
coma na República Dominicana, terra de misión literalmente
soñada polo Padre Seixas, para
estar e vivir entre aqueles negros oriúndos da África escravizada e espoliada polo imperialismo occidental.
O acerto indubidable do libro
de Cabada, sempre tan preciso
e coidadoso no manexo da documentación e da bibliografía, consiste en achegarnos ao
transfondo existencial, á intimidade persoal, á interioridade
invisible que explica e anima
ese tipo de presenza pública tan
activa e singular. E aí non hai
máis que testemuños de oración en prosa e poesía. Mesmo
na súa correspondencia con
superiores e provinciais non
atopamos máis que esa busca permanente da vontade de
Deus. Busca que non se fai sen
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insistencia pola parte de Seixas
–que quere ir, si ou si, ao Caribe dos negros en evanxélica
misión– pero tamén aceptando
con paciencia e resignación as
limitacións das enfermidades e
as prioridades estratéxicas dos
provinciais. Tamén Galicia é
terra de misión. Cómpre subliñalo: tras da súa aposta polos
obreiros maltratados non hai
máis que as benaventuranzas
do Evanxeo. Tras do seu intenso e sinxelo galeguismo non hai
máis que fidelidade á encarnación da Palabra de Deus. Tras
da súa apertura aos negros escravizados non hai máis que a
realización dun soño infantil
–unha revelación interior–madurado posteriormente nas
oracións escritas en escondida
e íntima conversa con Deus.
Manuel Cabada achéganos ao
Padre Seixas desde dentro.
Haberá quen diga que a
poesía de Seixas non ten unha
alta calidade literaria; que o
seu galeguismo ten certos acenos folcloristas; que a teoloxía
das súas homilías non era tan
renovada e mesmo que a súa
concepción da misión era máis
tradicional do que parece. Tales
consideracións esquecen o máis
importante: a superación das li86
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mitacións da circunstancia son
as que, precisamente, fan máis
grande a obra dunha persoa. A
poesía de Seixas é a dun home
de acción; o seu galeguismo é
tan espontáneo como rexo; a
súa teoloxía ten a agudeza directa dos profetas sociais; a súa
concepción da misión é auténtica na súa opción preferencial
polos marxinados do momento. Cómpre non idealizar pero
tampouco caer no erro de xulgar a figura de Seixas con criterios anacrónicos. Haina que
coller, tal e como foi, en todos
os seus acertos dentro das súas
limitacións. É doado sinalar límites ollando o pasado; o difícil é acertar nas opcións vitais
no propio presente. Nese eido
Seixas é un auténtico mestre
que as vindeiras xeracións non
podemos esquecer.
O libro de Cabada loita, xa
que logo, contra o esquecemento. E tamén contra un prexuízo
amplamente estendido. Para
as novas xeracións, nacidas xa
en democracia cun Estatuto de
Autonomía estudado nos libros
da EXB, a Igrexa, como institución pública, é percibida, no
conxunto do Estado español,
como un axente político moi
activo vinculado á ideoloxía da
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dereita e, en Galicia, ademais
diso, como un claro factor de
desgaleguización, ao facer do
castelán lingua maiormente utilizada na liturxia e na evanxelización. Este libro de Cabada
–tan ben escrito e estruturado
como todos os del– dinos que
nin sempre foi así nin debe ser
así. Seixas foi o primeiro en celebrar oficialmente unha misa en
galego. Tivo un papel especial
na aparición e consolidación de
SEPT e contactou e animou a
toda unha xeración de activistas culturais e políticos sen os
cales non é posible comprender
o presente da sociedade galega.
Hai, pois, un camiño aberto por
grupos e personaxes senlleiros
da Igrexa galega no que, no fondo, se xoga hoxe a súa credibilidade externa e interna. Se apos-

tamos hoxe, como fixo Seixas
onte, por unha Igrexa que viva
ao lado dos marxinados, en galego e aberta ao mundo, talvez
as novas xeracións poidan ollar
mañá cunha mirada renovada o
que o Evanxeo anunciado por
esa Igrexa lles teña que dicir.
Todos estamos chamados a implicármonos nese proceso de
reactivación dos movementos
desenvolvidos nos tempos do
esquecido Concilio Pastoral de
Galicia. Porén, é mérito de Manuel Cabada Castro achegarnos minuciosamente á necesaria figura do Padre Seixas como
clave para comprender o que
naquel tempo aconteceu e para
enxergar mellor o momento histórico no que nos atopamos.
Pedro Castelao
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Historia de la teología moral
M. Vidal García. PS, Madrid (4 volúmenes)
II. La moral en el cristianismo antiguo (ss. I-VII), 2010, 826 págs;
III. Moral y espiritualidad en la cristiandad medieval (ss. VIII-XIV), 2011,
1016 págs; IV. La moral en la edad moderna (ss. XV-XVI), 2012: 1. Humanismo y reforma (1083 págs); 2. América: el “problema moral” (447 págs)

Marciano Vidal é sacerdote redentorista e un dos teólogos moralistas máis coñecidos
da renovación teolóxico-moral
iniciada tralo Concilio Vaticano II. Naceu en San Pedro de
Trones, formouse na Academia
Alfonsiana de Roma e durante
gran parte da súa vida foi profesor de Teoloxía moral na Universidade Pontificia Comillas
de Madrid, algo que combinou
co labor realizado no Instituto
Superior de Ciencias Morais e
a colaboración como invitado
en diversos centros teolóxicos,
entre eles na Alfonsiana. As
súas numerosas publicacións
son tamén ben coñecidas e co
seu manual en catro grosos volumes e traducido a diversos
idiomas titulado Moral de actitudes formáronse centos de persoas tanto en España coma en
América latina, ata o punto de
se converter durante un tempo
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en manual de diferentes seminarios e centros teolóxicos.
Desde a súa xubilación académica o prof. Vidal decidiuse a realizar un novo reto que
sempre o acompañou ao longo
da súa traxectoria, unha elaboración completa da historia da
teoloxía moral, da que xa leva
publicados catro extensos volumes que aquí presentamos
e que recollen desde o século
primeiro ao XVI, entre os cales
se inclúe un volume dedicado
á moral en América, no que se
analizan os problemas e achegas nacidos coa evanxelización
do novo mundo coñecido a finais do século XV.
Evidentemente é imposible
sintetizar aquí as contribucións
de cada un dos volumes publicados, pero si merece a pena
destacar a relevancia dunha
achega de semellantes características. O primeiro dato a ter

Historia de la teología moral

en conta é que Marciano Vidal
dedicou a maior parte da súa
vida ao estudo da moral cristiá,
no que a historia sempre tivo
un lugar preeminente. Por iso,
en cada un dos temas e problemas nos que se adentrou nas
súas publicacións e tamén na
docencia académica, sempre
dedicou unha parte considerable ao estudo das súas raíces e
a súa evolución histórica, o que
lle permitiu ir elaborando unha
enorme cantidade de material
bibliográfico e ir facendo una
elaboración persoal do conxunto da historia da teoloxía moral,
tal e como esta obra amosa.
Calquera que se encontre con
ela comprobará a inxente labor
de busca, traballo e reflexión
que está detrás de cada unha
das súas páxinas.
Pero, o máis importante para
os interesados, hai que dicir
que estamos ante unha obra
única e excepcional, cando menos por tres motivos que unicamente apuntamos. O inicial
é porque se trata da primeira
historia completa da teoloxía
moral, dado que ata o momento
tan só dispoñiamos de sínteses
ou estudos parciais e temáticos procedentes sobre todo

de Italia, Alemaña ou Estados
Unidos. Deste xeito prolonga
con amplitude o traballo que
hai anos comezaran Bernhard
Häring, Luis Vereecke ou Giuseppe Angelini e Ambrosio Valsecchi. O segundo é porque supera unha visión reducida que
durante un tempo considerou
a casuística dos séculos posteriores ao Concilio de Trento
como a época dourada da teoloxía moral, tal como aparece
no clásico manual de teoloxía
moral inspirado en santo Afonso de Aertnys, Damen e Visser,
pero que dalgún xeito percorre
moitas outras elaboracións por
ser a época dunha teoloxía moral independente desde a publicación das Institucións morais
do xesuíta Juan Azor en 1600.
E terceiro, porque é un intento de comprender a evolución
histórica da teoloxía moral en
relación con toda a sistemática
teolóxica, incluíndo especialmente a espiritualidade, pero
na que non faltan as conexións
con outras formas de expresión
moral e relixiosa como a literatura ou a arte.
En definitiva, trátase dunha
exposición completa e sistemática de toda a teoloxía moral,
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que probablemente será unha
obra de referencia única no
mundo. Tan só nos resta esperar as partes dedicadas á moral
bíblica e a toda a Modernidade,
que de seguro non tardarán en
saír publicadas. Non nos queda
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máis que felicitar e agradecer
ao profesor Marciano Vidal este
impagable esforzo e dedicación,
dos que moitos esperamos sacar bo proveito.
José M. Caamaño López

Recensión

Cartas a Antón
Bernardo García Cendán. Biblioteca de Estudos Chairegos, núm. 23.
Instituto de Estudos Chairegos, Vilalba 2014, 573 páx.

O pasado 10 de xaneiro de
2014, o Instituto de Estudos
Chairegos presentou na Casa
da Cultura de Vilalba o libro
Cartas a Antón, de Bernardo
García Cendán, nun ateigado salón de actos que deixaba
constancia viva da querenza social a unha persoa de enorme
grandeza humana e intelectual,
mais coa humildade dos pés
apegados á terra e ao País.
A publicación recolle 212
cartas que Bernardo concibiu
para a COPE de Vilalba e leu
nesta emisora, os venres, entre
o 10 de outubro de 2002 e o 18
de marzo de 2011, se ben nas
notas á edición xa se explica
con detalle que dúas delas figuran sen contido por non chegaren a aparecer fisicamente malia quedar testemuño escrito de
que tiñan existido.
Calquera lector que debulle
polo miúdo o seu contido, achará sen dúbida a pegada incon-

fundible do autor, o seu pensamento e a súa bondade sen límites. As Cartas deixan entrever
maiormente a análise profunda
da realidade cotiá da vida vilalbesa, mais tamén da sociedade
en xeral, dende a óptica sempre
do compromiso coas cousas e
as causas humanas, coa xustiza
e coa igualdade sociais. Tamén
a loita incansable na denuncia
das eivas dos poderes públicos,
escravos do capital e insensibles á desigualdade humana,
así como o reproche ao conformismo da cidadanía ante situacións indignantes.
Antón, o destinatario, vén
sendo un personaxe virtual,
ficticio, mais cunha certa base
real, quizais dalgunha maneira
o trasunto do propio Bernardo.
Cada carta ten a súa orixe nun
acontecemento cotián que lle
fora confiado por calquera de
quen tivemos a gozosa fortuna
de compartir con el parte da
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nosa vida. Receptor paciente de
historias, escoitaba sempre coa
máxima atención para se facer
eco das mesmas e transmitilas
posteriormente con esa retranca e sentido do humor que o
caracterizaban.
Nas cartas podemos atopar
múltiples presenzas: as relacións humanas, o espazo físico,
o amor á vida e ás persoas, o
valor da identidade e do idioma propios, a autoestima, a
esperanza, o respecto, a inxustiza social, a xenofobia, a degradación do medio ambiente, a
paixón pola vila e a súa tribo, a
preocupación pola saúde democrática no Concello e as desfeitas urbanísticas dos seus gobernantes (ben podía ser este un
texto de lectura obrigada para
os dirixentes municipais), a reivindicación de institucións que
contribúen a tecer a vida colectiva local (IESCHA, Masa Coral, Banda de Música, Hospital
Asilo, María Mediadora, Racing
Club Vilalbés…), etc.
Apropiándonos das súas propias palabras, podemos afirmar
que as Cartas veñen recoller “…
esa historia viva, íntima, intensa, esa que nunca escribirán os
historiadores porque está feita
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de cousas pequeniñas que a
eles se lles escapan: os contos,
as persoas, as anécdotas e os
nomes”.
E a carón de tantas presenzas, unha carencia notable que
servidor celebra mesmo con gratitude: a ausencia de dogmas.
En ningunha das misivas se
observará un razoamento dogmático nin impositivo. Bernardo
mantén o seu espírito crítico,
firme, contundente, mais sen
alzar a voz, sen sentenzas lapidarias. Amólao, xaora, a actitude
pasiva e conformista de Antón,
e por extensión da chamada sociedade civil, a falta de reacción
ante a inxustiza, a contribución
ao mantemento desa secular
maldición de “un paso adiante e
outro atrás” que ten impedido o
avance do noso país. Mais Bernardo pon final a moitas das cartas invitando á reflexión: “Non
che parece Antón…?”. Faino
para o destinatario e tamén para
a sociedade en xeral, dando a
entender que ninguén está en
posesión da verdade absoluta,
que cómpre relativizar, facer uso
do diálogo e da flexibilidade.
No aspecto espiritual, Bernardo leva a súa fervente crenza até a fin dos seus días, como

Cartas a Antón

demostra na carta de despedida
aos amigos, mais nunca traspasa os límites nas súas conversas co Antón, como tampouco
o facía na súa vida diaria. Que
lonxe este comportamento de
quen no seu propio funeral
quixo envialo inxustamente ao
purgatorio! Bernardo sabía moi
ben, como sociólogo e como
docente, que as imposicións
atentan contra a didáctica e a
pedagoxía máis elementais, que
as cousas non son porque si,
que acontecerán segundo nós
queiramos, que posúen un alicerce e que teñen que enraizar
dende a convicción e o razoamento persoais.
Adoitaba dicir o noso amigo
que “… a memoria é un xeito de
resurrección, que lle damos vida

a quen temos na memoria, de
xeito colectivo, como fillos dun
pobo, cando ese pobo lle pon
nome e imaxes para que a súa
memoria non se perda. Quen
de verdade fai pobo é o que nel
puxo a alma: os mestres, os que
facían teatro, os que lle aprendían aos máis novos a tocar un
instrumento, os que poñían
poesía –mala ou boa– no programa das festas, os que facían
as festas, e tamén os curas”.
Nestas Cartas queda tamén
asentado moito do que somos:
patria e matria, aprecio polo
pequeno espazo onde nacemos e medramos, e nelas está
a alma do noso amigo. Gran
Bernardo!
Chema Felpeto Enríquez
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O extraordinario mundo da
Ora Marítima
Xoán Bernárdez Vilar, Tórculo, Santiago de Compostela, 2013

Os antigos non compartían o
noso prexuízo sobre a absoluta
autonomía –auto referencialidade, gratuidade– do literario. Gustáballes, en cambio, o
acordo entre o uso e a contemplación, o útil e o deleitable, a
ensinanza e o pracer. De aí a
xenerosa hospitalidade coa que
baixo do manto do poético acollían os máis variados saberes.
Tal é o contexto no que Rufo
Festo Avieno escribe, arredor
do ano 400 d. C., Ora marítima
(=Costas mariñas), un poema
xeográfico de 713 versos en trímetros iámbicos. O texto segue
a ruta dun navío polo litoral do
occidente europeo desde un lugar das ribeiras atlánticas, pasando polas Columnas de Hércules, ata a cidade de Massilia,
a actual Marsella.
O autor, un prócer romano
da serodia antigüidade (exerce
importantes cargos –cuestor,
pretor, procónsul, prefecto,
cónsul– baixo dos emperadores
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Graciano, Valentiniano e Teodosio) móvese entre poesía e
cartografía, elaborando un texto que, sen renunciar á súa vontade estética, ten un propósito
xeográfico e topográfico. Así,
fornece copiosas noticias sobre
accidentes xeográficos, orientación destes e distancias entre
eles, vexetación, poboacións,
contactos comerciais, etc. Describe tamén os arredores dos
posibles puntos de escala do
navío cuxa derrota segue. Todo
iso, botando man de textos dos
séculos VI a IV a. C e intercalando outros posteriores e aínda
do seu propio tempo. Por desgraza, a descrición interrómpese cando o autor anuncia que
vai substituír os nomes antigos
que ata entón viña empregando, por outros da súa propia
época, que axuden a unha máis
doada comprensión.
O texto posúe innegable interese, máxime desde unha
perspectiva ibérica –e, segun-

O extraordinario mundo da Ora Marítima

do veremos, galega– xa que é
o primeiro documento que recolle o estadio antigo da nosa
península. Achega un notable
cúmulo de datos, algúns dos
primeiros da historia, sobre
a costa occidental europea,
tanto desde o punto de vista
económico (rutas comerciais)
como desde a información sobre topónimos antigos (cabos,
enseadas, cidades, pobos). A
obra –chegada ata nós con lagoas, cunha transmisión textual
ben problemática, e chea de
atrancos interpretativos– ten
suscitado numerosas edicións
e unha nutridísima bibliografía
de conclusións discrepantes en
numerosos puntos.
Pois ben, a desenlear varios
puntos desa enguedellada madeixa e a achegar este complexo
e interesante texto ao investigador –e ao simple curioso lector– dedícase o libro que hoxe
saudamos. Trátase da edición
–cun leve cambio no seu título– da tese de doutoramento en
Xeografía, Arte e Historia defendida non hai moito (o 11 de
xullo do 2011) polo seu autor.
Con que se atopa o lector
destas páxinas? En primeiro
termo –non sigo a secuencia

segundo a cal está ordenado
o libro– co texto latino da Ora
marítima. Para reproducilo,
Bernárdez Vilar realiza unha
fiel transcrición da edición
príncipe, que Victor Pisanus,
coa colaboración de Georgius
Valla, imprimiu en Venecia no
ano de 1488. Na marxe de dito
texto o autor propón as emendas de puntuación, ortografía e
léxico que xulga axeitadas e, ao
pé da páxina, as outras moitas
suxeridas polos diferentes investigadores. En segundo lugar,
ofrece –nunha excelente prosa
galega– a súa propia tradución
do texto, xenerosamente anotada. As notas achegan, entre outras cousas, pertinentes aclaracións e equivalencias a propósito dos abundantes topónimos
que van aparecendo ao longo
do texto. Ao tempo, remiten aos
diferentes lugares da análise da
Ora marítima que poden botar
luz sobre as pasaxes do poema
necesitados de esclarecemento.
En terceiro lugar, o autor leva a
cabo o pormenorizado estudo
ao que nos acabamos de referir.
Este desdóbrase en dous grupos de capítulos. No primeiro
deles amósase o contexto da
obra e unha visión de conxunto
da mesma. Así, Bernárdez Vilar
Encrucillada 188, maio-xuño 2014

95
339

Ramón Cao Martínez

atende, primeiro, ao autor e as
edicións e estudos que sobre
esta súa obra se foron realizando ao longo do tempo; examina
despois as diversas fontes das
que Avieno botou man e pondera as consecuencias que para
a comprensión do texto se derivan da heteroxeneidade cronolóxica de ditas fontes; describe
ademais o momento histórico
recollido no poema, que non
é o da escritura do mesmo,
senón, na súa maior parte, o
século VI a.C.; e, en fin, ofrécense unhas claves de interpretación de todo o conxunto. No
segundo grupo de capítulos estúdanse algúns puntos específicos de especial relevancia. Así:
o emprazamento do prominente monte Oestrymnio e do golfo
e das illas con aquel vencellados; a posible identificación da
Tartessos do sur da nosa península coa Tarsish bíblica, e o discutido asentamento da citada
Tartessos.
O libro, provisto dos apartados usuais neste tipo de estudos académicos (clarificadores
Limiar e Conclusións; extensa,
selecta e ordenada Bibliografía) conta ademais con catorce
mapas: uns reproducidos de
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autores antigos ou de estudosos da Ora marítima, outros
elaborados por Bernárdez Vilar
para amosarnos unha visión do
Occidente europeo, tal como
se desprende da Ora Maritima.
Engádanse as fotografías de lugares relacionados coa xeografía descrita, percorridos polo
autor, desde Escandinavia ata o
golfo de Ákaba.
Entre as moitas achegas do
estudo, subliñaremos polo seu
particular interese as contidas
no capítulo 2.III, no que se establece –ademais doutros– o
asentamento do “prominente
monte Oestrymnio”, do gran
golfo (“gran seo marítimo”) e a
das illas (“Illa Sagrada” e “Illa
dos Albións”) con aquel relacionadas. O autor rexeita a
identificación do promontorio
Oestrymnio con determinados
lugares da península armoricana (a actual Bretaña francesa)
ou do sur de Gran Bretaña, así
como a do Golfo Oestrymnio
cos asentamentos propostos;
tamén, a identificación da Illa
Sagrada e a de Albión, con Irlanda e Gran Bretaña, respectivamente. Unha ponderada
e moi atenta lectura do texto
–que non agacha en ningún

O extraordinario mundo da Ora Marítima

momento a complexidade das
cuestión examinadas– permite
ao autor desbotar pola ausencia
–ao seu xuízo– de razóns concluíntes ao respecto, as devanditas identificacións e fornecer
outras claves de lectura do texto. Fronte á que segue sendo,
malia os seus aspectos pouco
convincentes, a interpretación
clásica, Bernárdez Vilar, inclínase por unha liña interpretativa que conta –entre outros– cos
ilustres precedentes de F. Martins Sarmento (1880) e F. López
Cuevillas (1953). Así, o noso
autor sitúa os mencionados lugares en determinados puntos
do litoral galego. O cabo Fisterra (=“prominente monte”),
o seo que chega desde Fisterra
ata o cabo Silleiro (=“gran seo
marítimo”), Estaca de Bares
(=“Illa Sagrada”) e algunha
das illas próximas a este lugar
(=“Illa dos Albións”) serían as
correspondencias entre as denominacións actuais e os vellos
topónimos citados por Avieno.
Bernárdez Vilar basea estas
conclusións nun ben artellado
aparato argumental. Parte dun
moi aquilatado exame do texto,
que lle permite rexeitar as identificacións escasamente acor-

des co descrito na Ora marítima
e propor outras máis axustadas
aos datos do poema. Esta análise filolóxica combínase, ademais, con outras consideracións
lingüísticas (as etimoloxías dos
devanditos topónimos), con
datos arqueolóxicos, con razoamentos sobre as distancias entre diferentes puntos e o tempo
de navegación empregado para
percorrelas, etc.
Quen escribe estas liñas carece da competencia técnica
para avaliar as achegas que
para as disciplinas académicas
implicadas posúe a obra que
estamos a presentar: outros
ten feito e farán tal estimación.
Un cre –iso si– estar dotado
do espírito do curioso lector, e
a quen del participe quere dirixir esta invitación á lectura.
Lamenta un –máis alá da recoñecida escisión das dúas culturas (a científica e a humanística)– a esterilizante separación
entre o mundo académico e as
prácticas escritas que se desenvolven fóra da Alma Mater.
Por iso celebra e dá a benvida
a esta tese na súa saída pública. Nela, baixo do rigor e a aparente neutralidade da linguaxe
do estudoso, déixanse ver as
Encrucillada 188, maio-xuño 2014
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brasas da paixón e percíbese o
interese que levou o autor a navegar con pericia por un proceloso texto e a darnos cumprida
conta da súa aventura. Un confesa que, por unhas horas, creu
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revivir algo do pracer do neno
que seguía co dedo, nas páxinas dun gastado atlas, as rotas
das fabulosas viaxes dos libros
da súa infancia.
Ramón Cao Martínez

Recensión

Tres libros de mulleres
lidos ultimamente

Aleixandre, Dolores: Escondido centro: Viaje al interior de
25 palabras bíblicas. Sal Terrae
2013.156 páxs.Colección El
pozo de Siquén.
Máis por razóns de espazo
que de tempo, decídome reunir en poucas liñas unhas reflexións sobre estes tres libros
que veño de ler por diferentes
motivos. O de Dolores, compañeira e acreditada comunicadora, acompañoume durante
vintecinco días no momento
de reflexión-oración. Sempre
é fiel á súa especialización bíblica, e sempre sorprende na
súa expresión orixinal, cercana,
sinxela. Desta volta abre os capítulos cunha soa palabra bíblica como título: descanso, unirse, callar. estéril. Compañero…
ata vintecinco. Ás que engade
a tradución hebrea ou grega.
E a continuación as “Palabras
doutros viaxeiros-as” sobre o
tema. Desde Râbi´Al-Adawiyya
ata M.Shabestari pasando por
outros/as máis cercanas como

Mario Benedetti, Tomas Merton, Edith Stein, San Agustín,
Malraux, ou Pablo d´Ors.
Ó final consegue o que quere: instruírnos nas lecturas bíblicas, facernos reflexionar,
orar, aplicar á vida o que foi
alimento de tantas persoas que
así se relacionaron con Deus.
Graciñas, Alex.
VV.AA. Mujeres desde el vaticano II: memoria y esperanza.
Verbo Divino 2014. 156 páxs.
Colección Aletheia.
Mujeres desde el Vaticano II
escríbeno outras seis mulleres:
Dolores Aleixandre, Felisa Elizondo, Marifé Ramos, Teresa
Toldy, Pilar Wirtz e Pilar Yuste, e tamén dous varóns Rafael
Aguirre e Juan Antonio Estrada. A presentación, introdución e edición correspóndelle
a outra muller Silvia Martínez
Cano. Inicialmente foron intervencións expostas oralmente
nun contexto feminino. Todas
con estudos superiores civís e
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teolóxicos. E todos con vivencias moi fortes do Vaticano II
e sobre todo dos dez primeiros
anos de posconcilio cando estabamos convencidos que iamos
poder vivir en verdade a Igrexa
que quixo fundar Xesús.
José Antonio Estrada resitúanos nas claves teolóxicas para
entender o Concilio. Pilar Yuste
analiza os aportes da Gaudim
et spes, facendo fincapé na chamada ás mulleres. Rafael Aguirre, Pilar Wirtz, Felisa Elizondo e Marifé Ramos comparten
experiencias persoais nas que,
seguramente, moitos e moitas
verémonos reflectidas. Teresa
Toldy lánzanos a enfrontar os
desafíos da Igrexa no século
XXI, e chama ás mulleres á participación na transformación.
Dolores Aleixandre tramítenos
a súa fe nas sementes conciliares que debemos seguir espallando na nosa cultura e na
nosa sociedade.
Piñero, Antonio: Jesús y las
mujeres. Trotta 2014. 250 páxs.
E imos co terceiro libro: Jesús
y las mujeres. Antonio Piñero é
especialista en estudos bíblicos
e ten un número moi respec-
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table de publicacións que non
é o caso repetilas. Desta volta
céntrase xustamente no título
do libro: en Xesús e nas mulleres. E polo tanto na relación de
entrambos. Válese dos textos
evanxélicos xa sexa nos catro
aprobados pola Igrexa como
nos apócrifos. Os capítulos son
suxestivos dende os primeiros:
Que Xesús, que muller no Israel do século I. E segue coas
distintas relacións de Xesús na
infancia, no ministerio, nas parábolas. Ante o matrimonio, cal
foi a súa situación? Por último
dedícalle os tres últimos capítulos a María Magdalena. O capítulo de conclusións resulta moi
luminoso e sintético de toda a
obra, concedendo a cada nivel
de coñecemento a parte de verdade que lle corresponde: non
podemos sabelo todo, hai diferentes niveis de certezas. En
calquera caso abren camiños e
posibilidades de achegármonos
mellor a El e a elas.
Aporta unha bibliografía moi
completa. Un índice de autores antigos e outro de pasaxes
bíblicas.
Engracia Vidal Estévez

Recensión

Remontar o río
Helena Villar Janeiro. Tirar do fío (edición da autora), Santiago, 2013

Remontar o río, ir contracorrente, desandar o andado,
volver despois de ter pasado,
regresar ao inicio desde o final,
á orixe desde a desembocadura;
pero regresar coa consciencia
do camiño andado, coa sabedoría do navegante de moitas tempestades e calmas. Volver e buscarse; volver buscándose. Iso é
o que fai Helena Villar Janeiro
no seu novo poemario Remontar o río, o derradeiro segundo
ela mesma asegura. Non deixou
Helena de escribir poesía, que
ninguén se asuste, unha poeta
éo desde que nace ata que morre (de feito pronto publicará
un poemario infantil), pero está
agora noutro momento, noutro
tipo de poesía, máis breve, ás
veces mesmo orixinada por fotografías, polo que Remontar o
río podería ser o seu derradeiro
poemario ao uso.
Aínda que pouco ten de común este libro que naceu na
cabeza da autora remontando
un río, o Danubio, nunha viaxe

co seu esposo, o tamén escritor
Xesús Rábade Paredes. Inspirada por ese remonte de esclusas,
así foi enchendo e baleirando
lugares da memoria, avanzando
por ela e creando un poemario
íntimo. Un poemario que regresa río arriba sobre a súa propia
vida, desde a calma actual ata
os anos de mocidade e xuventude. Regresa e redescobre a memoria, analiza e revive.
Pero antes de entrar a falar
do poemario en si, permítanme
que fale do obxecto: do libro.
Un magnífico traballo de luxo.
Cincocentos exemplares nunha
edición limitada e numerada.
Doce metros de papel-río, mimosamente dobrado no chan á
man, na única imprenta que foi
capaz de facerlle fronte a este
traballo tan delicado e fóra do
habitual. Tapa acartonada, follas en acordeón, moi doadas
de ler, por certo, e un lazo que
o ata. De xeito que, para acceder ao corazón da obra, ao seu
interior, hai que desfacer ese
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lazo situado sobre o logotipo da
editorial “Tirar do fío”, o nome
coa que Helena a bautizou para
autopublicar este mimado poemario. Do mesmo xeito coidou
as ilustracións, encargadas a
Luz Darriba, que realizou un
traballo a tinta delicado, acaído, intenso. O colofón precioso
e o perfecto acompañamento
ao río, que Luz e Helena foron
maquinando xuntas. Un libroobxecto dunha enorme calidade artística.
Ler Remontar o río é decatarse inmediatamente de que é
unha obra rotunda, contundente, madura, unha obra que vén
para quedar, non para pasar e
marchar por entre as novidades
editoriais. Algo do que a propia
Helena Villar é consciente, esta
é unha das súas grandes obras.
Comeza o poemario e nada máis
abrir a primeira páxina nesa
postura que o propio libro obriga, e que non por diferente é
menos cómoda, atópase un coa
forza da dedicatoria que leva,
porque nin iso quedou ao azar.
Está coidadosamente dedicado
ao río da vida que non cesa, que
pasa e se renova pero que dalgunha maneira permanece na
esencia. E di: “A Helena a miña
avoa, a Helena a miña neta”.
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Velaí o río da vida, concentrado en dúas liñas de dedicatoria.
E trala dedicatoria o haiku que
abre o poemario, igual que outro o pechará nos ciclos que hai
dentro deste libro.
Non era a tarde
que o paxaro e a rosa
borran o tempo.

O tempo, borrado, lembrado e
traspasado, respectado e burlado
no poemario. A revisión que Helena fai desde as augas calmas
volvendo sobre as que foron.
E desfás o camiño
para volver andar riba da folla
e sentir vida cando pisas morte
mentres buscas o río
atenazando os medos de perderte.

A poeta que se perde para
buscarse, que nos leva nunha
viaxe intransitada, unha viaxe
poética profunda.
Es poeta e os versos, indomables,
asómanse e escapan
mais ti sábelos teus
porque veñen de sitios que habitaches
ou adiántanse a onde
habitarás un día.

Esa é a maxia do poeta, a
maxia reservada a só uns poucos capaces de facernos sentir
que a viaxe é propia. Utiliza a
autora indistintamente na es-

Remontar o río

crita a primeira e a segunda
persoa. E deste xeito consegue
unha especial relación co lector. O lector vive a viaxe da autora e a propia a un tempo, o
poemario convértese en noso,
dos lectores, e a viaxe e o río,
na nosa viaxe, nos nosos recordos. Aí está o camiño, o tempo e a música que Helena lle
arranca á vida con versos inspirados en Vivaldi e outros autores clásicos. Avanza o remonte
e xorde a mocidade, o amor, os
amantes, o erotismo, a aprendizaxe, o bo e malo vivido. A
dor, os contrastes. A chuvia. As
follas que caen do calendario.
E o souto como metáfora do
que nunca morre. Porque este
é un libro de vida, un libro de
vida plena e tamén de morte,
inevitable fin, pero sobre todo
de vivencias. Pasa o tempo cara

atrás pero dalgún xeito o agora é eterno e nel a esperanza.
A calma. Coma no comezo, no
final hai un haiku.
O río novo
non para de cantar
anque te achegues

E de novo na última páxina,
o río da vida nunha nota que di
así: “O poemario Remontar o
río acabouse de imprimir o 28
de setembro de 2013, aniversario da autora”. Unha vez máis
a sensación que embarga a esta
lectora de que é un libro preciso, precioso, maduro, redondo.
E non podo máis que engadir as
grazas a Helena Villar Janeiro
por tan fermoso río de vida que
nos deixa.
María Solar
Xornalista
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Bianchi, Enzo, Nuevos estilos de evangelización, Sal Terrae, Santander 2013. 110 páx.
ST Breve.
Só unha Igrexa evanxelizada
poderá ser unha Igrexa evanxelizadora. Partindo desta premisa, Enzo Bianchi, fundador e
prior da comunidade monástica de Bose analiza os estilos
que usamos na evanxelización,
e aposta por unha fe que sexa
convicción fonda e de grandeza
de alma, con capacidade para
saber escoitar con dozura, discernimento e respecto.

ción, indicando cinco vías para
que as persoas poidan atoparse
con Deus na era das comunicacións e nun contexto de secularización: a procura do sentido,
a beleza, a ciencia, a espiritualidade e as linguaxes do testemuño e a caridade. O autor é decano da Facultade de Teoloxía da
Universidade de Deusto.
Kasper, Walter, Jesús el Cristo, Sal Terrae, Santander 2013.
415 páx. Presencia teológica.

Vide, Vicente, Comunicar la
fe en la ciudad secular. Teología
de la comunicación, Sal Terrae,
Santander 2013. 159 páx. Presencia teológica.

Máis de 30 anos despois da
súa primeira edición, Sal Terrae
reedita este maxistral tratado
de cristoloxía como o volume
3 da obra completa de Walter
Kasper, nunha nova tradución
con prólogo do seu autor. Nesta mesma colección Sal Terrae
ten publicado recentemente El
evangelio de Jesucristo e La Misericordia. Clave del Evangelio y
de la vida cristiana dos que xa
demos conta nesta sección.

Este libro ofrece unha introdución á teoloxía da comunica-

O orixinal alemán: Jesus der
Christus. Walter Kasper . Ges-

O orixinal italiano: Nuovi stili di evangelizzazione editouno
San Paolo en Milán, en 2012.
A tradución é de José Pérez Escobar.
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Libros chegados

ammelte Schriften - Band 3 editouno George Augustin e Klaus
Krämer co Instituto Cardeal
Walter Kasper en Vallendar
(Alemaña) en 2012. A tradución é de José Manuel LozanoGotor Perona.
Jeanrond, Werner G., Teología del amor, Sal Terrae, Santander 2013. 350 páx. Presencia
teológica.
O autor, Werner Jeanrond,
foi o primeiro laico que ocupou
unha cátedra de teoloxía na U.
de Glasgow. Hoxé é profesor de
teoloxía na U. de Oxford. Nesta
obra combina a análise histórica coa hermenéutica da sospeita para propoñer unha nova
e renovadora teoloxía do amor
que non elude a encarnación
humana nin o desexo.
O orixinal inglés: A Theology of love editouno T&T Clark
International en Londres en
2010. A tradución é de Isidro
Arias Pérez.
González Buelta, Benjamín,
La pascua de los sentidos, Sal Terrae, Santander 2013. 206 páx.
El pozo de Siquem.
González Buelta, xesuíta coñecido e recoñecido pola súa
opción polos pobres e os seus

escritos sobre espiritualidade,
propón un camiño de encontro
con Deus apoiado nos salmos e
seguindo o ritmo dos exercicios
de Ignacio de Loiola.
Vitoria Cormenzana, F.J.,
Una teología arrodillada e indignada. Al servicio de la fe y la justicia, Sal Terrae, Santander 2013.
318 páx. Presencia teológica.
Fco. Javier Vitoria leva máis
de trinta anos traballando no
Centre d’Estudis «Cristianisme
i Justícia» da Fundación Lluís
Espinal de Cataluña. Neste
libro pretende sistematizar e
sintetizar o seu traballo de reflexión para avanzar cara a un
mundo máis humano e máis
xusto e unha Igrexa máis ao
servizo dos pobres, mostrando como debería configurar a
Igrexa a súa vocación de sacramento de fraternidade universal no século XXI.
Gómez Acebo, Isabel, Francisco. El pañero de Asís, Khaf,
Madrid 2013. 311 páx. Religión
Digital Libros.
A teóloga Isabel Gómez
Acebo achéganos á historia de
Francisco de Asís, na Italia do
século XIII na linguaxe das novelas de aventuras, achegando a
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vida e espiritualidade de Francisco á xente moza.

filósofos] ante Deus por Juan
Martín Velasco.

Rodríguez Soto, José Carlos, Dios y la guerra, Khaf, Madrid 2013. 150 páx. Expresar
religioso.

de Oliveira, Pe. Mario, Jesus segundo Joâo. O 4º Evangelho traduzido e anotado como
nunca o conhecemos. Seda Pub.
Porto, 2º ed. 2013. 205 páx.

O autor foi misioneiro comboniano con máis de 20 anos de
experiencia en Uganda durante
os anos máis difíciles da guerra,
que recolle neste libro de relatos duros, cheos de dramatismo
e crueza, pero sen perder a esperanza que el mesmo experimentou no medio do horror.
Instituto Superior de Pastoral UPSA, La crisis de Dios hoy,
Khaf, Madrid 2013. 231 páx.
Expresar teológico.
Ao longo do ano académico 2012-13 no Inst. Sup. de
Pastoral organizou un ciclo de
relatorios co tema A crise de
Deus hoxe. Este libro recolle
cinco destes traballos: Crise
de Deus hoxe: en que Deus cremos?, por Juan José Sánchez
Bernal, O Deus dos pobres, por
Luis González-Carvajal Santabárbara, Ciencia e relixión: Na
procura do necesario diálogo
por Agustín Udías Vallina, S.J.,
Dous filósofos ante Deus por
Manuel Fraijó Nieto e [Dous
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Evanxeo de Xoán traducido ao portugués he comentado polo P. Mario de Oliveira,
no que se busca descubrirnos
como seres humanos reiteradamente tentados polo poder, ao
tempo que se nos revela como
Xesús descobre ao Deus que
nunca ninguén viu, afastado de
todo poder, mesmo o disfrazado
de heroicidade. O seu autor é
o polémico párroco de Felgueiras, famoso polos seus “desencontros” coa PIDE, a policía
secreta salazarista.
Torralba, Francesc, ¿Por
qué Pierre Anthon debería bajar del ciruelo? Interioridad y
sentido, Khaf, Madrid 2013.
152 páx. Expresar religioso.
Partindo da trama da novela
de Janne Teller Nada, na que
un rapaz de 14 anos non quere
baixar dunha ameixeira porque
nada lle ten sentido, Francesc
Torralba, profesor da U. Ramón Llull, analiza un estado de

Libros chegados

ánimo colectivo, o nihilismo, e
propón o único antídoto posible: a busca interior de sentido.
Non eliximos existir, pero podemos elixir como facelo, como
encher de significado o noso
tempo elaborando un proxecto
de vida que teña valor para cada
uno, cada unha.
González-Anleo, Juan María, Consumidores consumidos. Juventud y cultura consumista. Expresar religioso, Khaf,
Madrid 2014. 230 páx. Expresar religioso.
Os mozos de hoxe son, por
riba de todo, consumistas e este
feito dita como se pensan a si
mesmos, como se relacionan
cos demais e como se proxectan
ao mundo. Este libro analiza

dende esta óptica os valores, os
sinais de identidade colectiva
ou as novas formas de acción
social da xuventude.
González-Balado, José Luis,
Playfoot Paige, Janet Nora, San
Juan XXIII. Modelo de pastor.
Expresar religioso, Khaf, Madrid 2014. 273 páx. Expresarte.
Esta parella aborda a biografía de Xoán XXIII contando coa
colaboración do secretario e
albacea de Xoán XXIII, Mons.
Loris F. Capovilla e co seu sobriño, Marco Roncalli. A biografía está chea de detalles persoais e emotivos, escrita dende
o corazón dun home que cambiou a igrexa.
Marisa Vidal Collazo
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O Concilio Galego
na reforma do Papa Francisco
Cincuenta anos despois do Concilio Vaticano II
(1962-1965), á luz da apertura que para a Igrexa
está a suponer o pontificado de Francisco I, repensaremos o Concilio Pastoral de Galicia (1968-1979)
Sábado 18 de outubro de 2014
Inicio: 10:00h
Remate: 19:00h
Lugar:
Auditorio Novacaixagalicia
Rúa Preguntoiro, 23
Santiago de Compostela

Reservade a data!!!

A Asociación de Cooperación Exterior Égueire
organiza a

Vi festa africana
o sábado 6 de xullo de 12 a 18h
no C.P.I. A Picota. (Mazaricos)
A partir das 12:00
Feira de artesanía africana, exposición fotográfica,
proxección dun documental cos proxectos que a
Asoc. Égueire promove en Costa de Marfil
Ás 14:00
Xantar con pratos marfileños
A música poñeraa Batuko Tabanca, grupo
caboverdiano de Burela

Agradecemos a todas as persoas que seguen apoiando
o proxecto de Encrucillada, lembren poñer ao día os
pagamentos das súas cotas de subscrición.
Encrucillada facémola entre todos.
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