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Guieiro

O 28 de marzo de 1515 naceu, en Ávila, filla de Alonso Sánchez de Cepeda e Beatriz de Ahumada, unha nena que logo será
mundialmente coñecida como Tareixa de Xesús. O 31 de xaneiro
de 1915 naceu, en Prades (Francia), un rapaz de pai neocelandés
e nai estadounidense chamado Thomas Merton. Neste ano 2015
cúmprense, xa que logo, cincocentos anos do nacemento da relixiosa castelá e cen do trapense estadounidense. Unha feliz coincidencia que Encrucillada aproveita para achegar aos seus lectores
a riqueza inesgotable da espiritualidade cristiá e a fondura da teoloxía mística. Cousa que completamos tamén cun estudo verbo do
Meister Eckhart.
Xosé Antón Miguélez Díaz afonda na figura de Tareixa de Xesús
a través dunha análise da súa última obra: Castillo interior, máis
coñecido como Las moradas. Diferenciando atinadamente entre o
nuclear e o secundario en Tareixa o autor sinala que todo proceso
de crecemento persoal é místico, xa que no camiño de facérmonos máis nós mesmos (o noso eu verdadeiro que supera ao noso
simple eu) alenta a forza do amor de Deus. Tareixa é unha boa
mostra disto no seu particular seguimento de Cristo. Non busca
o autor deste estudo o distanciamento metodolóxico do traballo
historiográfico, senón a inmersión converxente nunha aventura
vital ante Deus da que tira importantes consecuencias para a vida
espiritual de hoxe.
Ramón Cao estuda a figura de Thomas Merton (1915-1968).
Todo consiste en adestrarse para ser quen de percibir a imperceptible presenza de Deus. Onde? Aquí. Cando? Agora. Merton foi un
buscador incansable do Absoluto e a súa lectura axuda a afinar a
mirada para que todo se volva transparente. Preste o lector atención a esas tres peak experiences que tan atinadamente comenta
o profesor Cao. Vida cotiá e fondura insondable van aquí da man.
Almudena Otero Villena ocúpase de Eckhart de Hochheim, máis
coñecido coma Meister Eckhart. Ofrécenos un estudo dos seus sermóns en alemán no que pretende amosar que a linguaxe de Eckhart
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nesas predicacións tan suxestivas non pretende ser propiamente
representativa –ao xeito común da linguaxe ordinaria– senón que
pretende transcender todo carácter referencial para converterse, de
xeito sorprendente, nunha linguaxe catalizadora da experiencia que
quere provocar. Esta experiencia é a da divinización, a da unión
con Deus, a do nacemento do propio Deus en nós mesmos.
Francisco Díaz-FierroViqueira lembra a figura de Frei Rosendo
Salvado agora que se acaba de conmemorar o bicentenario do seu
nacemento (1814-2014). Este monxe bieito, misioneiro, bispo e
abade fundou en Australia a diocese de Nova Nursia tendo ideas e
iniciativas ben adiantadas á lóxica do seu tempo.
Publicamos tamén un traballo de Antonio Novo no que reflexiona sobre a economía galega á luz da Doutrina Social da Igrexa. É
un traballo cheo de intuicións breves, pero luminosas que axudan
a vivir e cuestionar a situación socioeconómica do noso país.
A xanela bíblica invítanos desta vez a detérmonos na poesía dos
salmos. Manolo Regal, bo coñecedor desa tradición literaria da
Biblia, mergúllanos na súa teoloxía non só amentándoa, senón tamén actualizándoa.
Paco Carballo, relixioso galego, finado hai pouco en Salamanca,
é lembrado aquí a través da pluma autorizada de tres membros da
familia de Encrucillada: Antón Gómez, Rubén Aramburu e Marisa
Vidal. O pobo galego perde, coa morte de Carballo, a un dos seus
máis constantes loitadores pola identidade de noso. Porén, a historia de Galicia gaña, co seu pasamento, un novo nome cuxo traballo
está destinado a permanecer fecundando novas angueiras.
As roldas de política, cultura e Igrexa, xunto cun par de interesantes recensións, completan un número que, coma todos os
anteriores, ven ilustrado da man de Soedade Pite.
Pedro Castelao
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Estudo

Mística de Santa Teresa para hoxe
á luz do seu libro As Moradas
Xosé A. Miguélez Díaz

Popularmente cando se fala da mística, e maiormente no caso
de Santa Teresa (1515-1582), téndese a asimilar esa verba cos
numerosos e variados fenómenos extraordinarios de arroubos, visións, locucións, éxtases ou raptos que ela viviu, e que describe
con eficacia, a miúdo por primeira vez na historia da espiritualidade católica. Pero para a santa de Ávila, eses fenómenos non son
centrais senón relativos1, son regalos de Deus para axudar a algúns
a avanzar no que ela considera realmente nuclear: a unión amorosa con Deus e o servizo ao próximo, polo camiño de identificar
totalmente a propia vontade coa vontade de Deus2.

1.- O nuclear e o relativo en Teresa
O que Teresa viviu, o que testemuña, o que apaixonadamente
anima a vivir, e aquilo para o que ofrece a guía da súa propia experiencia, é unha vida humana totalmente polarizada e unificada
por unha vontade de acollida e entrega, radical e total, do amor do
Deus de Xesús, e do amor a Deus e ao próximo. Por iso advirte desde o comezo: “Entendamos hijas mías que la perfección verdadera
es amor de Dios y del prójimo” (M I, 2, 17), e no remate, expresa
a correspondencia ao amor de Deus como a total dispoñibilidade:
1 Pois sabe, e ensina, que a outros fai Deus que cheguen á mesma fin sen ningún fenómeno extraordinario. Cando nas moradas cuartas fala de certa oración de recollemento, ás
que nunca a experimentaron dálles orientacións para dispoñerse a ela, pero lembrando que
o único importante é “amar mucho” (M IV 1, 7) sitúaas na actitude principal “suyas somos
hermanas; haga lo que quisiere de nosotras; llévenos por donde fuere servido” (M IV 2, 10).
Sobre o pluralismo dos camiños de Deus para cada un(ha) dinos “lleva el Señor a cada una
como ve que es menester” (M VI, 8, 10; Cf III, 2, 11; IV 1, 2; IV 2, 10; V, 1, 12; V 3, 4; VI
1, 7; VI 7, 9; VI 7, 12; VI 11, 1). No libro da Vida dío coa máxima sinxeleza: “por muchos
caminos y vías lleva Dios las almas” (Vida 22, 2).
2

M II, 8; Cf M II, 8; IV 3, 8; V, 1, 12; V, 2, 6; V, 2, 12; V 3, 5; V 4, 4; VI 3, 6 etc.
Encrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015
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¿Sabéis que es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a
quien, señalados con su hierro que es el de la cruz, porque ya ellos le
han dado su libertad, los pueda vender por esclavos a todo el mundo,
como El lo fue. (M VII, 4, 8)

Á luz do testemuñado por Santa Teresa, a cerna da mística non
son experiencias extraordinarias, pero fragmentarias, dunha persoa que dese as costas á vida cotiá, que buscase o encontro coa
divindade pola vía da abstracción deste mundo, e que atopase accesos ocultos ao mundo da Transcendencia, senón que todo se formula como un dinamismo de amor persoal, o que Deus nos ofrece
con paixón; un dinamismo que abrangue toda a existencia coas
súas circunstancias e relacións; unha forza amorosa unificadora
que en Teresa, progresivamente, foi logrando éxito, sobre todo por
don e graza da misericordia de Deus, como salientará ela incansablemente3, mais tamén pola súa resposta de acollida dócil desde a
fe, a esa proposta continuada de Deus. Á fin case o único consello,
de mil modos formulado, para andarmos ese camiño, vén ser: ollemos o amor de Deus manifestado en Xesucristo crucificado e correspondamos. Desde a fe inicial de que é posible ese encontro de
amor, “es posible en este destierro (…) amar una bondad tan buena
y una misericordia tan sin tasa” (M I, 1, 3), o espírito de camiño é o
abandono confiado (que implica xenerosidade e acción) en Deus,
nunha actitude de infancia espiritual4. Para facilitar esa condución de Deus, para a que o Señor está determinado e desexoso,
todo o que Teresa propón é axudar á liberación dos obstáculos
que hai en nós, pois non se trata de quitar algo de Deus5 (espírito
de conquista con protagonismo humano), senón de quitar de nós
para acoller o don6.
3 Faino a miúdo pero con especial énfase nas terceiras moradas, cando se experimenta xa o
triunfo sobre moitas ataduras dos malos costumes, e o perigo é caer na autocompracencia. Ela
lémbranos que esa vitoria “es misericordia del Señor” (M III, 1, 1; III, 2, 12), mercede súa “muy
grande” (M III, 1, 5). E dela mesma di “sólo puedo presumir de su misericordia” (M III, 1, 3).
4

Cf o texto xa citado de M IV 2, 10: “suyas somos…llévenos por donde fuere servido”.

5 Orientando a un espírito de conquista con principal protagonismo humano como non
poucas veces dan pé a pensar certas oracións litúrxicas.
6 Cf M V, 2, 5. Aínda na última morada segue falando que non poñamos obstáculos á
acción de Deus en nós Cf M VII, 1, 2 e 3; VII, 2, 8; VII, 3, 9.
6
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2.- Todo o proceso de crecemento é místico
Para este traballo concreteime case unicamente no libro de santa Teresa El Castillo interior, tamén coñecido como Las Moradas
(1577), que é o derradeiro dos seus grandes escritos, e a súa obra
máis madura7. Nela vai aparecendo a mística, a unión coa divindade, como un proceso de crecemento no amor, como a aventura de irse deixando amar progresivamente máis por Deus, e irse
deixando conducir por El en todo, e irse entregando cada vez con
máis determinación, e con menos obstáculos ao amor divino que
se manifesta na entrega total de Xesucristo até a cruz. Nese proceso todo é místico, porque todo aparece contemplado como unha
aventura apaixonante de amor, desde os primeiros pasos e as primeiras atraccións, até a culminación do que chama (en clave moi
feminina) o matrimonio espiritual, que supón a maior unión imaxinable, a identificación total da criatura en Deus sen confusión.
Fixémonos, a modo de cala, nalgunhas expresións e formulacións
significativas dese proceso relacional.
• Desde as primeiras páxinas da obra, o que pretende describir
(para as súas monxas e para outros lectores) é unha aventura de
alteridade amorosa8 na que até os fallos poden formar parte desa
aprendizaxe do amor, e os éxitos son acollidos como don amoroso
da “misericordia del Señor” (M III, 1, 1; III, 2, 12), como mercede
súa “muy grande” (M III, 1, 5).
• Teresa, falando das sete moradas ou graos da vida de oración,
non quere que teñamos unha perspectiva lineal, na que facilmente
se tende a pensar que Deus estaría no final e se comprendería a
chegada desde unha perspectiva ascética de escalada e autoconquista cara a ese cumio de Deus. Non lle gusta ese xeito de encarar a vida espiritual, porque para ela desde o principio estamos en
Deus e Deus en nós. Por iso valorará e estimulará a ascética, os
7 Para unha preciosa presentación da mística teresiana centrándose no libro da súa Vida,
ver Tereixa Ledo Regal, Carta a Teresa de Jesús, Encrucillada 118 (maio-xuño 2000) pp
20-34 logradísima introdución, ao mesmo tempo moi persoal e moi fiel, que recomendo
vivamente e valoro como mellor (aínda que diferente) que a que aquí presento.
8

M I, 1, 3; I, 2, 17-18.
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exercicios que nos axuden ao crecemento das virtudes, a ser máis
donos de nós mesmos e a capacitarnos para acoller mellor, pero
todo o vivirá como graza, todo posibilitado polo amor de Deus,
e para corresponder a ese amor (M V, 2, 6). Por iso advirte: “no
habéis de entender estas moradas una en pos de otra, como cosa en
hilada, sino poned los ojos en el centro, que es la pieza o palacio
adonde está el rey”(M I, 2, 8). Para ela Deus non está ao final ao
xeito de trofeo de conquista (como a mística prometeica tan dominante no mundo e na espiritualidade tende a formularse), senón
que “a todas partes de ella [del alma] se comunica este sol que está
en este palacio” (Ib) é dicir, en todos os momentos e estadios, desde
a primeira chamada e os primeiros pasos, tamén nos retrocesos (M
II, 9), Deus posibilita e acompaña, e por iso nos comezos anima a
considerar “como nunca se quita de con él este verdadero amador,
acompañándole, dándole vida y ser” (M II, 4) para ir facendo realidade o encontro coa presenza de Deus en nós, que é encontro con
nós mesmos: todo o proceso é visto como obra do amor e para o
amor, para un amor de total entrega aos irmáns ao modo da entrega de Xesucristo, un amor activo, un amor “no ocioso” (M V, 4, 10).
• Cando nas terceiras moradas mostra valoración pola meditación, non obstante, para crecer, chama ás que meditan a que
inicien un estilo máis relacional, máis propio da relación amorosa:
Empleadas en discurrir con el entendimiento y en meditación, y van
bien, porque no se les ha dado más, aunque acertarían en ocuparse
un rato en hacer actos y en alabanzas de Dios y holgarse de su bondad y que sea el que es, y en desear su honra y gloria. Y esto como
pudiere, porque despierta mucho la voluntad. Y estén con gran aviso
cuando el Señor les diere estotro no lo dejar por acabar la meditación que se tiene de costumbre (M IV, 1, 6).

• Nun tema polémico no seu tempo (e no noso) sobre o mellor
camiño para o recollemento, Teresa enfatiza que non é a autoconcentración que tenta baleirarse de pensamento senón o encontro
amoroso, recomendando comezar do modo máis humilde e persoal,
lo que habemos de hacer es pedir como pobres necesitados delante
de un grande y rico emperador, y luego bajar los ojos y esperar con
8
8
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humildad (…) cuando por sus secretos caminos parece que entendemos que nos oye, entonces es bien callar, pues nos ha dejado estar
cerca de El, y no será malo procurar no obrar con el entendimiento
si podemos (M IV, 3, 5).

• Teresa destaca pola súa afinadísima achega crítica para discernir os camiños de Deus na vida espiritual e de oración. E resulta
moi significativa a súa crítica á oración cando se toma como fin en
si mesma e non se ordena ao gran obxectivo da vida cristiá que é o
amor ao próximo do que nos di, “si entendiéseis lo que nos importa
esta virtud, no traeríais otro estudio” (M III, 10). Como fai o evanxeo, pon ese amor por riba dos gustos relixiosos, pono no seu cumio
e no seu día a día, e por iso sérvelle de gran peneira para depurar o
valor das oracións, e expresa con gran énfase esa prioridade:
Cuando veo yo almas muy diligentes a entender la oración que tienen
y muy encapotadas cuando están en ella, que parece no se osan bullir
ni menear el pensamiento porque no se les vaya un poquito de gusto
y devoción que han tenido, háceme ver cuan poco entienden del camino por donde ase alcanza la unión, y piensan que allí está todo el
negocio. Que no, hermanas, no; obras quiere el Señor y que si ves una
enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder
esa devoción y te compadezcas de ella, y si tiene algún dolor te duela
a ti; y si fuere menester, lo ayunes porque ella lo coma, no tanto por
ella, porque sabes que tu Señor quiere aquello. Esta es la verdadera
unión con su voluntad” (M V, 3, 11)9.

• A culminación do proceso que describe nas sétimas moradas,
proceso nunca pechado e sempre aberto (M VII, 4, 15), non é máis
que entender (como quen perde escamas que lle impedían ver ben)
e vivir dun modo novo, moito máis profundo, a mesma realidade
esencial do amor de Deus Trindade que, desde dentro de nós, búscanos e róganos acollida (M VII 3, 9) para regalarnos e pacificarnos
e para poder enviarnos a un amor de total entrega ao próximo como
o de Xesucristo. Tamén aquí se nos aprende como erro no camiño
espiritual buscar os regalos da oración por si mesmos, separándoos
da súa fin radical que é imitar a vida do Fillo e a súa xenerosida9

E continúa a crítica en M V 3, 12.
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de que por amor soporta sufrimento (M VII, 4, 4), imitar a súa
fecundidade no servizo (M VII, 4, 6-7). Advírtesenos que non hai
máis camiño espiritual que o de Xesús e o seu conxugar contemplación e servizo (M VII, 4, 12); desenmascárase o engano idealista
de contentarnos cos grandes desexos de ben que non están ao noso
alcance, desaproveitando as pequenas ocasións reais e próximas (M
VII, 4, 14). En fin, ensínasenos unha vez máis, que o único fundamento válido neste camiño é o amor “pues el Señor no mira tanto la
grandeza de las obras como el amor con que se hacen” (M VII, 4, 15).

3.- Algo de contexto teresiano10
A Teresa, neta de xudeu converso, tocoulle vivir tempos bravos,
pero non só como vítima pasiva senón en boa parte tamén loitando
por participar neles desde o don que se lle ofreceu. Ese don para
compartir foi, sobre todo, a súa traballadísima conversión aos trinta e nove anos, cando levaba xa vinte de monxa, conversión da que
fala sempre como obra toda da misericordia de Deus, pero á que
correspondeu con total xenerosidade. E a partir dela achegou o
don da reforma da orde do Carmelo que promoveu para monxas e
frades; ousada empresa nun século de fortísima marxinación para
as mulleres! Ambas conversións, tanto a súa persoal coma a da
súa orde, supuxéronlle enormes desconfianzas e incomprensións,
terribles inimizades, pesadísimos traballos e denuncias ás autoridades da súa orde e á terrible Inquisición.
O ambiente no que medrou e viviu Teresa, ademais de machista
e de fortes cambios, foi de loita dura, de conquista, de crise e confrontación, e de sospeita. A maioría dos seus nove irmáns varóns
dedicáronse ás armas ao servizo do Emperador Carlos, ben nas
guerras europeas cos franceses e cos turcos, ben na conquista de
América. A súa Avila natal foi un dos centros neurálxicos da rebelión dos Comuneiros de Castela que rematou coa execución dos
seus líderes Padilla, Bravo e Maldonado (1521). Viviu logo moi de
10 Para estes apuntamentos recollín achegas de José María Javierre, Teresa de Jesús, Sígueme, Salamanca 1982; e Efrén de la Madre de Dios y Otger Steggink, Tiempo y vida de
santa Teresa, BAC, Madrid 1996.
10
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preto nun horizonte épico ao que non foi insensible, pero ao que
lle deu unha gran impregnación evanxélica; levou unha vida afrontada con enorme valentía desde a máis grande humildade11.
A situación da Igrexa era penosa: facían cardeais e arcebispos a
rapaciños por intereses familiares e políticos, como o caso de Xoán
de Médicis que logo foi León X, sucesor de Papas pais de familia
e guerreiros como Alexandre VI o Papa Borgia, e Xulio II, o Papa
guerreiro e construtor. León X promoveu o incremento extraordinario da predicación para a recadación, a cambio de indulxencias,
en vistas á construción de San Pedro do Vaticano, que provocará a
indignación de Lutero e de moitos nobres alemáns.
Xa nacera Teresa cando Lutero expresou a súa protesta polos
abusos eclesiásticos coas súas 95 teses que espetou na porta da
igrexa de Witenberg en 1517, e que resultaría significativa para os
fortísimos conflitos relixiosos e militares que estouraron coa Reforma protestante. Había unha grande necesidade de reforma, na
cabeza e nos membros da Igrexa, pois dominaba a lasitude na xerarquía, en moitos conventos, no clero, e o pobo non atopaba abeiro nunha relixión que se confundía cos intereses políticos. Era a
relixión o principal aglutinante de cohesión para aqueles estados
modernos, aínda novos, que aspiraban a consolidarse e expandirse,
e reis ou príncipes, querían as súas sociedades relativamente monolíticas no ideolóxico; por iso a heterodoxia relixiosa non era unha
simple opción persoal coma nos nosos tempos, senón inevitablemente unha ameaza política axiña represaliada coa activa fogueira
da Inquisición en España, ou co sanguento conflito e represión dos
hugonotes en Francia. O avó paterno de Teresa, Xoán Sánchez,
rico comerciante toledano, xudeu, fora condenado pola Inquisición
por xudaizante, cando xa o pai da santa era un mociño; a condena
fora suave, seguramente porque o implacable tribunal estaba nos
seus inicios, pero é difícil que non quedase na tradición familiar a
alerta ante a súa omnipresente ameaza. Desde 1558 (tiña Teresa 43
anos), cunha medida orientada a controlar as doutrinas sospeitosas
11 Dous aspectos moi centrais en Teresa e moi salientados con textos e comentarios no
traballo de Tareixa Ledo Regal, art. cit. Nota 10.
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de protestantismo, decretárase pena de morte para os escritores,
editores ou traficantes de libros que non levasen a autorización real,
e un ano despois, coa actualización do Índice de Libros Prohibidos,
privóuselle a Teresa e a calquera lector de acceder a algunhas obras
de (San) Francisco de Borxa, de (San) Xoán de Avila, de Francisco
de Osuna, de Bernardino de Laredo, ou mesmo do arcebispo de
Toledo Bartolomé de Carranza, entre outros. Algúns eran libros de
cabeceira para Teresa. E precisamente ese sospeitoso Francisco de
Borxa, hoxe canonizado, fora quen amparara e defendera a Teresa
das primeiras e tenaces sospeitas non só de heterodoxia, senón peor
aínda, de engano demoníaco12: Teresa, ousando andar camiños novos e protagonizando episodios extraordinarios entraba no centro
das sospeitas, e se o seu avogado salvador aparecía agora parcialmente sospeitoso, e en interdito, que lle cabía agardar a ela?
Cando Teresa empezou a andar o seu propio camiño de total
abandono nas mans de Deus, e a internarse polos vieiros inexplorados dalgúns fenómenos colaterais á súa mística, iso mesmo levouna
a entrar en terribles sospeitas de endemoñada por parte mesmo dos
máis achegados. Decidida a que a súa andadura e experiencia fose
en obediencia indeclinable a Deus, valente e persoal, Teresa nunca
foi individualista, e buscou por iso sempre a autorización eclesial,
someténdose ao seu ditame a través do que para ela eran autoridades: confesores, teólogos e inquisidores. Foi a súa unha obediencia
firme, pero nin pasiva nin submisa. Esa aposta pola eclesialidade
concreta, e a norma que se autoimpuxo de non gardar secretos
aos seus confesores, trouxo a Teresa mil calvarios por parte deles e
dalgún confidente que, ademais de non entendela (era demasiado
novidosa e ousada!), e de ollala con dura sospeita de ‘alumbrada’,
ou endemoñada, non respectaron abondo o carácter confidencial
das súas comunicacións e expuxérona á burla e á sospeita pública. A cambio, ela nunca perdeu a firmeza do seu camiño, e á fin
a súa aposta, non inxenua13, fixo posible que chegase a nós o seu
12 No seu tempo (1546) foi soado o proceso e a condena inquisitorial a Magdalena de
la Cruz, abadesa das clarisas de Córdoba, escura protagonista de grandes prodixios, que
acabou disparando as alarmas cara a fraudes relixiosas e pactos co demo.
13 Sabe dar queixas de certos temerosos confesores. Cf Vida 25, 14; 28, 14; 28, 18.
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testemuño e o seu maxisterio purificado; de feito, case todo o que
escribiu foi por obediencia a peticións que acollía como mandatos, e as resistencias acabaron fortalecéndoa nas súas conviccións,
fíxoa avisada e gran coñecedora das moitas limitacións dos graves
varóns, e das paixóns humanas.
Hai que considerar o contexto da situación da muller no s. XVI,
moi sometida aos varóns (pais, esposos ou superiores relixiosos,
tamén varóns), certamente opresivos aínda no caso dos máis bos,
coma seus pais; sometemento que, con outros máis, ela coñeceu
tamén entre a aristocracia, o que lle fixo valorar a liberdade que
ofrecía o convento e o incomparable esposo que atopaba en Cristo,
de quen percibía o seu trato misericordioso e deferente coas mulleres (Camino de Perfección 3, 7), e así o soubo transmitir ás súas
monxas. A súa época era de escaseza de varóns por ausencia, inscritos moitos na milicia e na conquista e colonización de América,
o que achegou máis demanda na vida relixiosa feminina. Ela deu
queixas da prepotencia obtusa de certos varóns (“no hay virtud de
mujer que no tengan por sospechosa” denuncia (CE 4, 1 - Camino
de Perfección, Autógrafo do Escorial), e creu sempre no valor das
mulleres, e en concreto das relixiosas ás que convoca á mística da
reforma: toda a súa vida foi expresión diso, que así expresou coa
súa praxe e coas súas palabras: “si ellas hacen lo que es en si, el
Señor las hará tan varoniles que espanten a los hombres” (Ib 7, 8)
sen por iso deixar de percibir as limitacións individuais de moitas
delas, e incluso dalgúns perigos de abuso aos que daquela tendía
máis doadamente o seu propio xénero14.
Non se pode comprender a fondura de verdade que hai nos escritos de Teresa sen coñecer algo a súa historia persoal, como tampouco tería a mesmo peso o mandamento de amor aos inimigos
de Xesús sen saber que o pronunciou e viviu un home loitador e
valente, conflitivo, perseguido até a morte, e que o transmitiu á súa
comunidade, tamén perseguida. No caso de Teresa, ao relatar o seu
camiño espiritual, aparecen a miúdo expresións de gran pacifica14 Por iso é capaz de alertar aos homes das mulleres que perden a vergoña de Deus. Cf
Vida 5, 5.
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ción, de gran deleite, ou de medrado amor ao próximo como froito
da oración, pero eses efectos collen máis grosor se os situamos nas
súas circunstancias vitais, que foron a miúdo de gran dor por enfermidades que sufriu arreo e polos duros combates e incomprensións persoais que afrontou ao impulsar moi activamente a empresa
da Reforma da orde do Carmelo. No que respecta á enfermidade,
Teresa foi, desde precoz adulta, unha muller tan doente que estivo
tres anos completamente tolleita e quedou periodicamente afectada de certos graos de perlesía (parálise) nalgún dos seus membros,
sufriu catalepsia estando nun tris de ser sepultada viva, padeceu
persistentes vómitos, cefaleas e neuralxias varias (como as de boca
e dentame) moi dependentes, abundou en trastornos de estómago,
febres, e parece claro que morreu por un carcinoma uterino. Padeceu de paludismo crónico? sufriu algunha doenza psicosomática?15
Pois con esa persistente mala saúde, afrontou unha aventura persoal e comunitaria de moitas fundacións, de enorme creatividade
espiritual e intelectual, de creación e presenza nunha gran rede
social, de servizo até a fin. E o máis sorprendente aínda é que o
fixo sempre con rechamante serenidade e madureza, con enorme
sentido común, con positividade e alegría: desde a súa conversión
nunca máis foi ela o centro da súa vida, e por iso puido relativizar
todas as súas severas limitacións, despregar enerxías inesperadas e
vivir na liberdade de Deus, en quen se “engolfara” ou abeirara. No
que respecta ás fortes tensións externas xurdidas pola reforma do
Carmelo que ela en boa parte provocou e liderou, abonda sinalar
que nos seis meses durante os que escribiu a súa gran obra de El
Castillo (ou Las Moradas), a reacción e loita contra esa reforma
estaba nun punto de máxima tensión e parecía que todo o esforzo
feito polos reformadores se derrubaba. A tensión era tal que San
Xoán da Cruz sería inmediatamente secuestrado e encarcerado polos propios carmelitas opositores. Teresa, cominada polo seu superior carmelita a arresto domiciliario e silencioso nun convento da
súa elección, sen posibilidade de ter contacto nin postal cos conventos que ela fundara; a súa autobiografía denunciada á Inquisi15 A documentadísima biografía de Santa Teresa, Efrén de la Madre de Dios y Otger Steggink, o.c, dedica dez apertadas páxinas a tratar sobre a saúde de Teresa. Vide pp 124-134.
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ción pola arrogante e poderosa princesa de Eboli. A súa empresa
externa víñase abaixo por momentos e Teresa, mergullada no ollo
dese vendaval, era capaz de escribir esa xoia da literatura relixiosa
que deita serenidade: ninguén que o lea poderá sospeitar a “grandísima batería” que repercutía na autora . O segredo? Seguramente o
expresa moi ben un dos seus primeiros biógrafos, frei Diego Yepes,
cando di dela, despois de tratala en 1581: “Trae oración continua,
hace ya catorce años que goza de tal sosiego; nunca se aparta de la
presencia de Dios ni desea más que el cumplimiento de su divina
voluntad” 16. Pero ela mesma dinos de quen chegou ás sétimas moradas: “no deja de haber tiempos de guerra y de trabajos y fatigas;
mas son de manera que no se quita de su paz” 17.

4.- Actualidade de Teresa
Tentarei expresar agora, dentro da limitación do espazo dispoñible, algunhas das grazas que vexo en Teresa que me resultan máis
vivas, e que coido que poden selo para outros buscadores do Reino
no noso século XXI, e na nosa terra.
4.1. Encontrarnos co Cristo total: Palabra, Igrexa, Próximo, Pobres,
e Un mesmo
A total focalización de Teresa en Deus concretouse na humanidade sufrinte, maxestosa e solidaria, de Xesús. A súa mística foi
totalmente cristocéntrica e trinitaria. E o seu Xesús, amado tenra
e apaixonadamente, foi unha persoa concreta, constante compañía
e luz, e foi o Xesús completo: o mestre galileo, o sufrinte e crucificado até a morte e o glorioso resucitado identificado cos irmáns.
Foi indisolublemente o Xesús de Teresa e o Xesús de todos, e iso
deulle amplitude vital para corresponder a Cristo na vida diaria e
grandes horizontes para enmarcar o seu amor na historia complexa
na que se involucrou decididamente. Coma onte, hoxe tampouco
pode haber encontro vivo con Cristo sen percibilo presente tamén
16 Citado por Jose María Javierre, o.c. p 601.
17 M VII, 2, 10; Cf M VII, 3, 15.
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no seu sacramento, que é o pobre (individual e colectivo). O Cristo do evanxeo e da Eucaristía ten que ser tamén o dos emigrantes
alzados nos valados de Melilla e o identificado con calquera marxinado: moito me parece que sen esa incómoda referencia e sen esa
fe que nos fai pobres, pois colócanos en situación de débeda e libéranos do autoengano de crernos posuidores de Deus, non é posible
hoxe, e menos para os acomodados, entrarmos na dor pola nosa
morna resposta fraternal (que mide a verdadeira acollida de Deus).
Dor que pode dar pé á graza dunha súplica fonda por un corazón
novo e á apertura a unha humilde conversión ao amor como a de
Teresa. O Papa Francisco alerta do gran perigo da indiferenza18.
4.2. Desexar, acoller, buscar e suplicar a conversión do
amor determinado
Teresa foi unha muller convertida. Certo que nacera nun ambiente piadoso; certo que fora sempre devota; certo que se decidira a ser
monxa con total determinación superando incluso a oposición de
seu pai que non llo aceptaba. E, non obstante, non sería até vinte
anos despois da súa profesión relixiosa, logo de levar unha vida para
moitos notablemente cristiá, aínda que para ela mediocre, cando se
daría o seu encontro máis persoal con Xesucristo, o que marcou a
súa conversión19. Non foi tanto unha conversión a unha moralidade
máis esixente (aínda que tivo tamén esa compoñente), senón unha
conversión ao amor moi persoal de Xesús e a Xesús coñecido como
o Cristo. Unha conversión que trocou o seu enfoque de prioridades:
de poñerse no centro a ela mesma e a Deus como axuda, e así non
lograr encontrarse, pasou a ser adoradora; de marcar ela as pautas
18 “Desenvolveuse unha globalización da indiferenza. Case sen decatarnos volvémonos
incapaces de compadecernos ante os clamores dos outros, xa non choramos ante o drama
dos demais nin nos interesa coidalos, como se todo fose unha responsabilidade allea que
non nos afecta” Evangelii Gaudium 54; Cf Ib. 203.
19 Ela nárraa así: “Acaeciome que entrando un día en el oratorio vi una imagen que havían
traído a guardar que se havía buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo
muy llagado y tan devota que mirándola toda me turbó de verle tal… Fue tanto lo que sentí de
lo mal que havía agradecido aquellas llagas que el corazón me parece se me partía, y arrojeme
cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas suplicándole me fortaleciese ya de una vez
para no ofenderle… Paréceme le dije entonces que no me havía de levantar de allí hasta que
hiciese lo que le suplicava” Vida 9, 3.
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da súa busca, pasou a ser oínte e discípula polarizada en aprender a
deixarse levar; de querer saber de oración e ensinala, pasou a querer
saber de amor, do amor concreto, e atopou a oración que buscaba.
Unha conversión que pasou de buscar a unión con Deus pola vía do
saber, e incluso da técnica, a buscala pola vía do amor en correspondencia á carne humana dese Deus, á carne de Xesucristo sufrinte
que recoñecerá tamén presente nos seus irmáns. Pasou de querer
ter vida a querer dar a vida. A conversión, o nacer de novo, o pasar
da crenza á adoración, o discipulado amoroso e humilde á apertura á
verdade do Espírito, o vivir todo en Cristo, son a madurez da fe, e son
as que despregan as grandes enerxías da caridade que vén de Deus.
Se o evanxeo nos chama á conversión é porque é camiño necesario
e posible para cada un de nós e debemos dubidar das conversións
que non recoñezan a Deus e o seu Cristo na carne humana sufrinte.
Teresa insiste que é o gran regalo, e tamén que é un longo, gozoso,
traballoso, doloso, deleitoso e fecundo camiño para percorrer, do
que ela nos dá un mapa nos seus escritos cos seus fitos fundamentais e nos mostra algúns dos seus froitos. Desde a súa experiencia
puido falar con autoridade e sen ápice algún de autoritarismo, pois
estaba ancorada na humildade de quen todo o recibiu, pero tamén
na firmeza de quen é testemuña, de quen “viu, oíu e tocou”20 como
estamos todos chamados a facer. Fixo experiencia persoal do que
San Paulo expresa “É Cristo quen vive en min”21, e esa experiencia
non é exclusiva de grandes personalidades privilexiadas, senón vocación de cada cristián como nolo lembrou o Concilio Vaticano II22.
4.3. Integrar mente e corpo, sacrificio e pracer
Teresa puido integrar na súa fe, no seu amor, no seu despregue
vital, na súa personalidade toda a afectividade e as emocións. Tivo
mágoa de Deus e do seu Cristo e atopou nel gozo e deleite, e puido
poñer todas as súas enerxías (intelectuais, prácticas, sentimentais)
ao servizo do seu Amador e Amado: unificou a súa existencia toda
no amor. Segura dese amor recibido, puido relativizar todo, pois
20 Cf 1 Xn 1.
21 Gal 2, 20; no caso de Teresa Cf M V, 2, 4; VII 2, 5.
22 Gaudium et Spes 22.
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nada externo lle impediu acoller o amor e amar: “dadme muerte
o dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad,
dadme guerra o paz crecida, que a todo digo que si, ¿Qué mandáis
hacer de mí?… Sólo vós en mi vivid” 23.
Hai en Teresa unha pedagoxía que dá un enmarque de tipo gozoso a todo o proceso espiritual e que non dubida en utilizar a linguaxe de resonancias máis pracenteiras en todas as Moradas. Especialmente sinalada esta dimensión nas quintas Moradas24. Cando
fala dos praceres que proveñen da unión coas cousas vas, nunca
fai demonización do pracer, senón que propón unha auténtica loita
polo mellor pracer que é, evidentemente, o que procede da unión
con Deus. O demo non está para Teresa no pracer, senón no engano que impide os mellores praceres, o verdadeiro e máis deleitoso.
Soubo compangar moi equilibradamente a chamada a asumir o
sufrimento e a ascese por amor, co anuncio dos froitos de gozo que
comporta ese amor dando un ton moi positivo á súa pedagoxía e ao
seu anuncio, que non agacha para nada o itinerario de sufrimento
que comporta, pero resaltando o gozo25. Estamos chamados a vivir
ambas dimensións, mais sendo capaces de gustar e transmitir o
gozo do evanxeo como nos pide o Papa Francisco26.
4.4. Radicalidade e respecto, convicción e flexibilidade
Teresa foi moi radical no esencial, é dicir, na cerna vocacional
de acoller a preciosa amizade de Deus e de responder amando con
total determinación e entrega, máis aínda, de responder acollendo
23 Do poema oración, Vuestra soy, en Santa Teresa, Obras Completas, Edición de Tomás
Álvarez, Ed Monte Carmelo, Burgos 1994, p. 1326-1328.
24 Cf M V, 1, 1; V, 1, 5; V, 1, 12; V, 1, 13; V, 2, 1; V 2, 2; V 2, 5; V 2, 7; V 2, 9 onde nos di
que queda curta no seu encomio; V, 4, 11; pero é unha constante na pedagoxía de Teresa:
Vede MII, 3-4; III, 2, 9; IV 1, 4; IV 3, 9; VI 4, 10; VI, 5, 9.
25 Chega a dicir que, en comparación cos que recibimos da entrega a Deus, os que pode
dar o mundo e aínda que “duraran para siempre sus deleites y riquezas y gozos, cuantos se
pudiesen imaginar” serían “todo asco y basura” ( M VI, 4, 10; Cf VI, 5, 9). Estamos na escola
das benaventuranzas e na paulina de “tirei con todo, e todo o teño por esterco con tal de
gañar a Cristo e de vivir nel” (Flp 3, 8-9): na escola evanxélica.
26 Del son estas verbas: “A vida increméntase dándoa e debilítase no illamento e na comodidade. De feito, os que máis gozan da vida son os que deixan a seguridade da orela e se
apaixonan na misión de comunicar vida aos demais” Evangelii Gaudium, 10.
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a Deus nela (testemuñando o longo percorrido desa total acollida!) para que Deus puidese amar nela. Foi unha firme e procesual
consagrada, como estamos chamados a ser os cristiáns e as cristiás
se maduramos na fe bautismal. Mais esa mesma radicalidade, na
medida en que foi comprendida e vivida como un don da graza máis
que como o seu logro, levouna a ser moi flexible, a respectar moi
pacientemente o proceso histórico da encarnación do amor nela
mesma, en cada persoa e nos grupos27. Fixo dela unha gran pedagoga, firme e paciente, e permitiulle ser incluso priora do seu primeiro convento da Encarnación (non reformado), cando xa levaba
anos no convento reformado de San Xosé que fundara: foi capaz de
adaptarse ao ritmo das súas irmás, sen renunciar á súa vocación de
buscar a máxima perfección28. Mais a perfección cando está centrada no amor, e por iso na consideración aos outros, relativiza os
propios gustos e os ritmos dos propios obxectivos persoais; relativiza tamén os defectos dos demais que aos puristas escandalizan;
respecta en cambio o ritmo e a historia de cada persoa e de cada
colectivo sen renunciar a facer propostas, porque respecta o secreto acompañamento de Deus a cada persoa (M III, 2, 13). Por iso
Teresa foi unha muller firme e radical, pero nada sectaria; foi capaz
de convivencia plural, foi flexible e facedora de pontes de diálogo.
4.5. Vivir a encarnación de Deus que unifique as nosas vidas
Teresa foi unha muller que logrou harmonizar as polaridades
que ao común dos humanos parecen descentrarnos e foi ao mesmo
tempo libre e obediente, creativa e disciplinada, ousada e prudente, emprendedora e contemplativa, mística e realista, persoal e comunitaria, familiar e universal, traballadora manual e intelectual,
exploradora do novo e tradicional, ambiciosa e humilde, recollida
27 Anima a ter paciencia coa propia lentitude en responder (Cf M II, 3) e coas caídas (Cf
M II, 9) pois de todo pode quitar proveito o Señor.
28 A súa esixencia de amar lévaa a ser flexible e humilde, e por iso máis ca xulgar e ensinar
ao próximo que non segue o noso camiño está atenta a buscar o que haxa de bo nel porque
busca sobre todo a propia conversión “miremos nuestras faltas y dejemos las ajenas que es
mucho de personas tan concertadas espantarse de todo; y por ventura de quien nos espantamos
podríamos bien deprender en lo principal” (M III, 2, 13).
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e misioneira, reformadora e eclesial, autónoma e comprometida.
No alto grao en que Teresa logrou unha síntese tan harmónica non
se poden obviar as especiais aptitudes persoais que se deron nela e
que non están ao alcance de todos; mais na súa actitude de apertura a “todo o que sexa verdadeiro, todo o que sexa serio, todo o
que sexa xusto, todo o que sexa enxebre, todo o que sexa estimable
e calquera virtude ou mérito que haxa” (Flp 4, 8), nós coma ela estamos chamados a participar e será a que nos dea o gozo de descubrir que o Reino xa está presente entre nós. Esa vocación ao todo
pode resultar moi desgonzante e reforzadora de individualismos
persoais ou do seu correlativo o sectarismo colectivo; pode dar pé
a grandes frustracións ante a constatación do imposible (por exemplo a perfección propia, ou a da Igrexa, ou facer a todos católicos);
pode levar a non valorar o precioso tesouro da fe de Xesucristo
que levamos en vasos de barro e a esquecer o deber de achegar
ese gran don aos irmáns. Pero pode levarnos ao gozo da comuñón
que a fe fai posible, na que todo é de todos porque todo é graza,
porque a gratuidade do amor recibido descárganos da angustia de
contabilizar méritos que illan, na que todos, entrando pola porta
da humildade, podemos formar parte do Todo a través do Espírito
de amor de Xesucristo, desde ese Espírito que nos fai Pobo sen
anularnos como persoas creativas, que nos fai católicos sen desenraizarnos, senón precisamente porque nos fixo capaces de amar
todo intensa e concretamente e por iso nos fai tamén ecuménicos.
Aquí insírese a seriedade teologal da aposta polo amor ao idioma
galego e pola súa curación social que Encrucillada sempre coidou.
Aquí está a chamada tan seria e fundamental do Concilio Vaticano
a unificar fe e vida, a percibir a presenza da Transcendencia na secularidade, a non disociar espiritualidade e política. O camiño que
nos sinala a fe e o testemuño de Teresa, non pode ser outro que a
mística comunitaria, no que todos somos mestres e todos discípulos, todos membros dun mesmo corpo, todos coidadores concretos
dos dons que son de todos. É a mística da fe boa, respectuosa con
toda presenza de verdade, resistente ao imperialismo colonizador,
a calquera individualismo, a calquera envexa, a calquera asfixiante
elitismo, sexa secular ou clerical.
Encrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015

21
21

Xosé A. Miguélez Díaz

4.6. Sermos pobo: a curación do individualismo pola humildade
radical
Teresa enraizou sempre na humildade; canto insiste unha e
outra vez nesta virtude! 29; é coma un retrouso do bo camiño de
Deus nas persoas. A humildade e a caridade son virtudes para
seren traballadas, e son regalo e efecto da docilidade a Deus: non
se adquiren por ascética exterior (aínda que axude) senón que
son maiormente don e regalo. A humildade é a expresión da adoración e da verdade de Deus: todo nace da súa graza, todo lle foi
dado a Teresa, todo nos é dado; non cabe a presunción de nada,
todo se nos dá como propio e todo o debemos, todo é noso pero
como don de amor e para compartir30. Mais é precisamente nese
enraizamento na humildade onde se atopa a meirande fortaleza
“hállome a Dios amigo verdadero y hállome con esto con un señorío
que me parece podría resistir a todo el mundo que fuese contra mí
con no me faltar Dios” 31. É a humildade que, máis ca unha virtude moral adquirida e superposta, é antes unha forma de ser e de
ver, e antes, sobre todo, unha das máis luminosas condicións do
ser de Deus32.

29 “Mientras estamos en esta tierra no hay cosa que más nos importe que la humildad” M I,
2, 9.13; Cf III, 2, 6; III, 2, 8; VI, 5, 6.
30 Está expresando un dos grandes nervios do evanxeo: é o equivalente á pobreza espiritual de Mateo (Mt 5, 3), é a graza de vivir todo en comuñón sen apropiación exclusiva que
formula Xoán, “todo o meu é teu e o teu meu” (Xn 17, 10), é a escandalosa humildade dos
sinópticos, “pobres servos somos, non fixemos máis que o que tiñamos que facer” ; é beber
na mesma fonte que a enérxica e polemista formulación paulina: “Que tés que non recibiras? E se o recibiches, a que vén gabarse como se non o recibiras?” (1 Cor 4, 7; Cf Rm 3, 27;
2 Cor 3, 5; Ef 2, 8-9; 1Pe 4, 10).
31 Citada por Javierre, o.c. p. 373. As palabras de Teresa son moi semellantes ás de Paulo
“presumo con gusto das miñas debilidades porque así residirá en min a forza de Cristo”
(2 Cor 12, 9).
32 Cf Mt 11, 25-30. A reiterada invocación litúrxica de Deus como Todopoderoso, que
pode ter unha lectura cristiá e salvadora, pode tamén bloquear a percepción da humildade
de Deus que Xesucristo revela, humildade do ser divino, e humildade do seu camiño. Por
esa doada distorsión do poder salvador de Deus que o asimilaría aos poderosos opresores, os
evanxeos, sobre todo Marcos, insisten no segredo mesiánico e no silencio imposto por Xesús
aos demos confesores: cómpre aprender no camiño da acollida de Cristo como é o seu Deus
e o seu Reino. Teresa si salienta esa humildade de Deus.
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4.7. Deixarnos facer e conducir por Deus: o longo tránsito pola
obediencia
Teresa chama con énfase a identificarnos coa vontade de Deus33.
Se a humildade e a caridade son o gran baremo de que camiñamos
na verdade de Deus, e o seu amor manifestado en Cristo é o gran
agasallo, o gran modelo e a gran meta, suxeitar a nosa vontade á
vontade de Deus en todo momento é a gran guía para avanzar no
camiño. Un avance que pode experimentarse como estrañeza de si
e negación de si até que na plena acollida de Deus nos atopemos
con nós mesmos; un camiño que se pode vivir como norma exterior,
como heteronomía, mais que se vai descubrindo como encontro coa
propia verdade e salvación e como chegada á autonomía que nos fai
eficazmente solidarios; un camiño que en treitos convive co temor e
aliméntao, pero que progresivamente se irá recoñecendo como a guía
cara á liberdade. Esa vontade de Deus non son en Teresa fríos mandamentos ou imperativos éticos, senón expresión do amor salvador
de Deus para nós, son palabra dialogante, invitación curadora que
cada vez se vai percibindo como máis cálida e amorosa (M V, 4, 6) e
cada vez se vai personalizando máis sen quedar só nos grandes principios inconcretos (M VII, 3, 9). Para Teresa, facer caso dos mandamentos e das chamadas de Deus é o modo de chegar á madurez e á
liberdade, o modo de lograrnos, dándonos como se nos dá o Señor34.
Fiarnos de Deus máis ca de nós mesmos, poñernos nas súas mans,
facer caso da súa vontade máis ca da nosa dominante no momento,
resulta moi difícil e Santa Teresa recomenda sempre a oración como
33 “Creedme que no está el negocio en tener hábito de religión o no, sino en procurar ejercitar las virtudes y rendir nuestra voluntad a la de Dios en todo, y que el concierto de nuestra
vida sea lo que Su Majestad ordenare de ella, y no queramos nosotras que se haga nuestra
voluntad sino la suya” (M III, 2, 6) Para máis textos vede nota 2.
34 É unha espiritualidade totalmente tradicional e con fortísimas raíces bíblicas. O salmo
119 (118) é a súa expresión en linguaxe sapiencial, pero tal vez o salmo 40 (39), tan citado na
Carta aos Hebreos que llo aplica a Cristo, sexa o que con máis economía e intensidade describa tamén, como a de Xesús, a experiencia lograda de Teresa e de todos os adoradores que
van acollendo, traballosa e sacrificadamente, a vontade de Deus: “Sacrificios e ofrendas non
os queres, pero formáchesme uns oídos. Non pides holocaustos nin sacrificios de expiación,
entón eu digo aquí veño. No texto do libro está escrito de min que debo facer a túa vontade.
Meu Deus iso é o que eu quero, e o teu mandato está no meu corazón” (Sal 40).
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o remedio que ensancha a confianza e o espírito35, unha oración que
non é para aconsellar a Deus senón para acollelo (M II, 8). E manexa
tamén sobre todo nos primeiros pasos, pero sempre, nalgún grado,
a sabedoría do temor36, que é unha verdadeira enerxía salvadora en
toda a nosa tradición, tal vez non abondo aproveitada na pedagoxía
dos nosos tempos37. Falar de temor é falar da percepción dalgunha
forma de estrago e perdición que nos acompaña; é percibir ben persoalmente a vertixe de “algunha forma de inferno”, como posibilidade vital, (persoal e social); é albiscar algún dos modos tan variados de
poder recoñecer a propia pobreza e impotencia, para acoller, desde
a sede existencial, a boa nova de Xesús, que di: “Eu non vin chamar
aos xustos senón aos pecadores” (Mc 2, 17) ou “Quen teña sede veña
onda min e beba” (Xn 7). Teresa experimentou como don e agasallo
“ter tido viva visión do inferno”: alén da súa concreta representación
simbólica, moi propia da súa época e que hoxe resulta para nós unha
linguaxe insignificante e só mítica, a seria consideración do mal que
nos axexa e a miúdo nos aprisiona e nos perde, parece ser un dos elementos motor constitutivos da experiencia relixiosa intensa que excede o nivel da crenza e atopa en Deus abeiro38. Pero ese mal na Biblia,
a miúdo, é a covardía, a conivencia coa inxustiza, a indiferenza ante a
dor do próximo. Somos ben conscientes del? Que formas de inferno
son hoxe significativas, respectuosas coa verdade do ser humano e de
Deus, e poden axudar a mobilizar as enerxías que poñen en acción o
35 M I, 2, 12; M II, 3; II, 10; III, 1, 1; IV 1, 9; IV 3, 9; IV 3, 10. Pero de Xesús vénnos o
consello salvador de orar para non caermos en tentación Mc 14, 38.
36

“Siempre hemos de andar como los que tienen los enemigos a la puerta” M III, 1, 2.

37 Se a usa e moito o capitalismo hoxe, coa ameaza do paro e da perda do estado de benestar, sometendo á xente nova e aos traballadores, a familias e países, á dura e asasina suxeición dos ditados do capital. Xesús non suprime o temor, que é unha emoción básica humana
e necesaria para a humanización, senón que o ordena segundo a escala de valores curadora.
38 O sostén divino non se pode formular hoxe só dentro dos límites da relixiosidade, tanto
pola experiencia que nos mostra unha Igrexa pecadora, incluso moi pecadora e sempre precisada de reforma, como polos moitos froitos de santidade que tamén nos chegan da cultura
secular e laica, e que tantas veces son profecías externas á Igrexa para sinalarnos camiños
de Deus: así está a suceder nos nosos tempos coa cultura laica feminista, co respecto aos
homosexuais, coas denuncias ecoloxistas, e con tanto berro que está a reclamar camiños de
xustiza para inmigrantes, traballadores e pobos marxinados. O abeiro divino debe percibirse
no abrigo que dá a verdade estiver onde estiver, e así como pide unha ancoraxe eclesial
tamén a pide social alí onde se dean e posibiliten experiencias liberadoras ou curadoras.
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temor sen manipulación sectaria?39 Teresa pono sempre subordinado
ao amor: o temor faise máis útil e verdadeiro cando é temor de perder
a marabilla do amor que Deus nos ofrece, o tesouro do seu Reino. E
aquí o pobre, individuo ou colectivo, sérvenos sempre de alerta para
verificar a calidade da nosa adoración. Necesario é avivar o temor de
non adorar o Deus da liberación senón un ídolo falso: por iso a nosa
tradición alértanos de non tomar o nome de Deus en van, que é outro tanto como avisarnos que teñamos temor da falsa adoración, de
non respectar o Deus dos pobres, o Deus liberador. A evanxelización
ten sempre un ingrediente de denuncia dos camiños falsos, ou da
presenza do pecado acompañando ao anuncio de que hai alternativas
mellores; mais nin anuncio nin denuncia poden quedar só na interioridade, nin diluír a propia responsabilidade na acusación externa:
todo o que non sexa entregar a vida, entregarnos, é egoísmo consentidor deste mundo inxusto. E esa entrega pode ser falsa e infecunda
se non nace do amor de Deus que nos transforma (I Cor 13).
4.8. Mistagoxía convertida e actualizada e comunidades vivas
Santa Teresa no seu tempo ofreceu a partir da súa experiencia,
moi enriquecida polas achegas da grande Igrexa e de moitos40, un
itinerario concreto desa curación, dese proceso de conversión para
o encontro co gozo pleno e para poder chegar á entrega plena aos irmáns en correspondencia á entrega de Deus. Certamente foi o seu
un itinerario limitado, non aplicable sen máis para calquera cristián, nin na súa época nin na nosa, nin para todos os consagrados
en vida relixiosa, nin sequera para toda a Orde carmelita, pero foi
e segue sendo escola viva, eficaz para moitos no seu tempo, desde
39 Nin manipulación de Deus que sendo todo amor e só amor non pode ser usado como
ameaza; nin das persoas irredutibles ao xuízo humano, pois estamos sempre en proceso e
permanecemos sempre misterio para os demais e até para nós mesmos.
40 Ademais da gran escola cristiá, e da súa propia carmelita, Teresa bebeu nas fontes do franciscanismo a través de Francisco de Osuna, Bernardino de Laredo e de San Pedro de Alcántara;
na escola dominica coas achegas dos seus confesores e defensores como o P. Báñez; na escola ignaciana a través dos xesuítas que a acompañaron largamente, e ás veces tamén crucificadamente;
na escola agustiniana, pois impresionouna particularmente a lectura das Confesións de San Agostiño, con quen se sentiu moi identificada. A través da escola franciscana sobre todo chegáronlle
influencias da mística dos Países Baixos. Vede Pierre Groult, Los Místicos de los Países Bajos y
la literatura espiritual española del siglo XVI, Fundación Universitaria Española, Madrid 1976.
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entón até hoxe. Mais no noso tempo, de grandes cambios, estamos
chamados a buscar comunitariamente, en sintonía coa tradición
mais tamén desde experiencias vivas, guías e itinerarios novos para
axudar ao encontro maduro con Deus e coa súa curación. Para iso,
entre outras cousas, cómpre seguir afondando na renovación da
linguaxe e da vivencia oracional en continuidade co que xa apunta
Teresa cando nos di:
Cuando no hubiera otra cosa de ganancia en este camino de oración,
sino entender el particular cuidado que tiene Dios de comunicarse
con nosotros y andarnos rogando –que no parece esto otra cosa– que
nos estemos con El, me parece eran bien empleados cuantos trabajos
se pasan por gozar de estos toques de su amor tan suaves y penetrativos (M VII, 3, 9).

Con esa ousada expresión teresiana, que fai pensar na pobreza
amorosa dun Deus que nos roga, estásenos apuntando aquí a un
cambio de modelo oracional no que cambian os roles habituais da
oración: do acostumado esquema “humano suplicante a unha divindade pedíndolle que escoite e responda con amor” Teresa sinálanos incipiente pero claramente o inverso, é dicir, “Deus rogando ao
ser humano que escoite e responda con amor”41, onde se apunta a
privilexiar na oración a escoita e a dispoñibilidade. Como expresou
tantas veces Andrés Torres Queiruga, pasar de “querer convencer a
deixarse convencer”. Algúns tiran deste cambio de paradigma oracional a conclusión de que entón non cabe pedir a Deus. Non cadraría para nada de acordo Teresa (nin quen isto escribe42), que insiste
na importancia de pedir, e “pedir alto”, aínda que sempre cunha
petición considerada43 ao ser do Señor, respectuosa co seu ser que
ama e toma a iniciativa de pór en nós incluso os nosos desexos de
ben; considerada tamén, constante insistencia teresiana, en non
quererlle impor a Deus o noso gusto ou vontade “su Majestad sabe
41 Este esquema está na anunciación; na Cristoloxía do Servo; na conversión de Paulo e
o seu “Que debo facer Señor?” (Feit 22, 10). E neste esquema volve a insistir pouco despois
Teresa no mesmo lugar.
42 Como tentei explicar en Busca e propostas dunha linguaxe oracional renovada, Encrucillada 138 (maio-xuño 2004) pp 5-27.
43 A garda da consideración debida na oración é un tema clave para Teresa no libro das
Moradas, Cf M I, 1, 7, no que pon moitísima énfase.
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mejor lo que nos conviene; no hay para que le aconsejar lo que nos ha
de dar” (M II, 8). Ao final trátase de pedir e suplicar que se faga a
súa vontade, que non se fai en nós por automatismo, pois estamos
falando dun Deus de diálogo e Alianza que considera e respecta ao
ser humano, nin a petición resulta superflua por moito que a mente
xa comprenda e queira, pois non se trata só de pensar ben senón de
amar ben e de ter virtude (Mc 14, 38) e para iso ten claro e avisa
que precisamos moitas curacións (M II, 5). Teresa sinala no longo
itinerario das Moradas que a chegada á entrega total nin foi doada
para o crucificado, que practicou a súplica para acoller na súa carne
a vontade do Pai, nin é nada fácil para nós. A súplica, que debe respectar e considerar a Deus, axúdanos a avanzar acollendo a vontade
de Deus, prepara e educa coa linguaxe que o mesmo Espírito nos
aprende a esa parte do noso complexo eu aínda non gañada para a
fe, aínda non pacificada44, é dicir, axuda á carne en linguaxe bíblica,
a acoller a guía do Señor até facernos un con Cristo.
Teresa soubo sempre que calquera doutrina precisaba pedagoxía
personalizada e precisaba da matriz e da calor da pequena comunidade, así como da comuñón coa gran Igrexa. Nos tres empeños,
doutrina con pedagoxía concreta e axeitada, pequenas comunidades vivas e mesmo afectivas (as súas comunidades monásticas),
e comuñón coa gran Igrexa, gastou Teresa a súa vida. En algo se
asemella a súa resposta á que demanda a actualidade entre nós:
sen desprezar a masiva comunidade da Encarnación quixo promover comunidades pequenas, personalizadas, que axudasen a vivir
o proceso da fe como camiño de perfección cara a unha entrega
mellor. A nós úrxenos traballar tamén hoxe en ofrecer espazos comunitarios e personalizados onde nos axudemos a crecer na fe e
a ofrecela. E nun cuarto esencial, que sería o primeiro e base de
todos polo que ela se desvelou: traballarmos para responder á nosa
vocación de sermos santos polo amor 45. Que así sexa.
Xosé Antón Miguélez Díaz
44 Teresa insiste que non abonda cos razoamentos, pois son moitas as terapias que precisamos “es menester muchas curas para sanar” Cf M II, 5.
45

Ef 1, 4.
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Thomas Merton (1915-1968):
Un místico cos ollos abertos?
Ramón Cao Martínez

Ao longo dos últimos anos foise producindo un cambio de sensibilidade verbo da palabra mística e da realidade á que dita expresión remite (algo semellante acaece co termo espiritualidade,
cada vez máis empregado de xeito intercambiable co precedente).
Esta revalorización da palabra ten favorecido a extensión do seu
uso e mais a xenerosa ampliación do seu significado, fenómeno
que ten a súa cara e o seu revés. Por unha banda, córrese o risco
dunha banalización da referida experiencia, dunha equiparación
no supermercado das espiritualidades de realidades de natureza
e valor moi diferentes. Pero, doutra parte, esta democratización
da mística, aínda coa súa ambigüidade salienta a amplitude desa
saudade do absolutamente outro, desa nostalxia dun sentido derradeiro, desa sede radical que parecería aniñar en todo ser humano e
que busca expresarse dalgún xeito.
En calquera caso, cada vez insístese máis na relevancia da mística para o presente e o futuro da relixión, do cristianismo e aínda
para o destino da humanidade. Hoxe verificamos xa a clarividencia
da profecía segundo a cal o cristián do futuro, de seguir existindo, habería de ser místico, alguén cunha experiencia persoal do
Misterio1. E sentímonos case inclinados a aceptar tamén a versión
ampliada de dito aserto: no futuro só o místico será quen de sobrevivir en canto ser humano2. En definitiva –malia á radicalidade,
1 Karl Rahner: “Podería dicirse que o cristián do futuro ou será un místico, isto é, unha
persoa que ten experimentado algo ou non será cristián” (“Espiritualidad antigua y actual”,
en Escritos de Teología, VII, Madrid, Taurus, 1969, 25).
2 Raimon Panikkar: “Neste crisol do mundo moderno, soamente sobrevivirán os místicos.
Tódolos demais desintegraranse: no serán quen de resistir nin as constricións físicas nin as
tensións psíquicas” (La intuición cosmoteándrica, Madrid, Trotta, 1999, 151).
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excelencia e excepcionalidade que a palabra evoca–, a mística váisenos aparecendo hoxe xa non como un destino restrinxido a unha
minoría privilexiada, senón como unha plenitude á que todas e
todos estamos chamados3.
A celebración do primeiro centenario do nacemento de Thomas
Merton (31 de decembro do 1915), sobre o fondo do quinto de
santa Tareixa de Xesús, lévanos a reflexionar sobre as devanditas
cuestións. Máis ca ofrecer un resumo da concepción mertoniana
do misticismo, propóñome sinalar algunhas pistas que nos axuden
a responder ás preguntas, que xa dende o comezo se nos amorean.
Ten algún sentido botar unha ollada –desde o noso confuso presente– á vida e aos escritos de Thomas Merton, case medio século
tras a súa morte? Que nos pode dicir ás mulleres e aos homes de
hoxe –enleados nun mundo secular e profano– alguén que pasou
a meirande parte da súa vida adulta tras os muros dun mosteiro?4
Ofrece Thomas Merton o perfil dun místico do noso tempo? E que
3 Nesta dirección sinalan –desde moi diferentes posicións– os xa citados Rahner (“La
mística ignaciana de la alegría del mundo”, en Escritos de Teología, III, 1961, 313-330) e
Panikkar (De la mística. Experiencia plena de la vida, Barcelona, Herder, 20072ª), así como
Álvaro Mutis e Javier Ruiz Portella (“Manifiesto contra la muerte del espíritu”, El Cultural,
suplemento de El Mundo, 19 de junio de 2002), Auguste Comte-Sponville (El alma del
ateísmo. Introducción a una espiritualidad sin Dios, Barcelona, 2006), e Willigis Jäger (Sabiduría de Oriente y Occidente. Visiones de una espiritualidad integral, Bilbao, Desclée de
Brouwer, 2008), entre moitos outros.
4 A nenez e mocidade de Merton están marcadas pola orfandade (a nai morre cando el
só conta seis anos, e o pai, cando vai cumprir os dezaseis) e a ausencia dun fogar estable:
reside sucesivamente en Francia, Estados Unidos, Bermudas, Francia, e Inglaterra. Tras un
aloucado ano de total desfeita académica e moral na Universidade de Cambridge, comeza a
canalizar a súa vida na Columbia University de Nova Iork, onde se gradúa como Bachelor e
Master, inicia a súa actividade docente e emprende a súa carreira como escritor. Ao tempo,
un proceso de conversión desemboca no bautismo, que recibe aos 23 anos. A busca do seu
lugar no mundo e a decisión de consagrarse ao Único Necesario lévano á abadía cisterciense de Gethsemani (Kentucky, USA) na que ingresa en 1941, con 26 anos, e na que permanecerá, ata a súa morte accidental en Bangkok en 1968, á idade de 53 anos. No mosteiro
acadará fama como escritor, á que renunciara ao facerse monxe. Cf. La montaña de los siete
círculos (Buenos Aires, Sudamericana, 20077ª). Para a vida e obra de Merton, cf. Jim Forest,
Thomas Merton. Vivir con sabiduría, Madrid, PPC, 1997; R. Cao, Thomas Merton, Madrid,
Fundación Mounier, 2008; María Luisa López Laguna: Thomas Merton, maestro y amigo,
Madrid, Edibesa, 2014; F.R. de Pascual, “Thomas Merton, Divino descontento”, Pliego VN,
Vida Nueva, nº 2924, enero 2015.
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nos achega a quen, como clase de tropa, só ousamos mirar cara aos
cumios espirituais desde esta ladeira?5

1.- Unha charla desmitificadora da mística
O derradeiro ano da vida de Merton foi excepcionalmente viaxeiro. Antes de emprender o seu periplo por Asia, no que falecería,
pasou dúas semanas en Alasca, estancia durante a cal deu unha serie de charlas. Nunha delas, particularmente desenfadada e zumarenta, explicaba a un grupo de relixiosas a reticencia coa que aínda
en ambientes monásticos se recibían palabras como contemplativo
ou, sobre todo, místico6. Tal sospeita radicaba, ao seu xuízo, na
falsa suposición de que con tales termos se aludía “a experiencias
moi complicadas da vida espiritual, […] a visións, á necesidade de
acadar un estado superior de entusiasmo espiritual”7. Nese receo
Merton vía o san rexeitamento dun errado xeito de pensar, pois “a
contemplación é realmente unha actitude de sinxela abertura a
Deus en todo momento, e de paz profunda”. A experiencia á que
apunta dita palabra é a “unha comprensión profunda no máis fondo do noso ser de que Deus nos ten escollido e amado dende toda
a eternidade, de que nós somos realmente os seus fillos, a quen El
ama de verdade, de que realmente existe un vencello persoal e El
está realmente presente”. E remataba: “Isto é tan sinxelo que non
é preciso armar moito rebumbio para demostralo”8.
Parecería coma se, con estas palabras, Merton tentase desmitificar a referida experiencia, atenuar o seu aire de excepcionalidade
ou aínda deixar a porta aberta a unha sorte de anónima mística da
5 Para as cuestión xerais sobre a mística, cf. Juan Martín Velasco, El fenómeno místico.
Estudio comparado, Madrid, Trotta, 20032ª. Sobre Merton, Misticismo e outras voces afíns
na Enciclopedia Thomas Merton, versión castelá do orixinal inglés, a piques de publicarse
en Sal Terrae.
6 Advertiuse que Merton non emprega demasiado a palabra mística e tende a substituíla
por contemplación. Tal ocorre, por exemplo, no seu ensaio “El contemplativo y el ateo” (en
Acción y contemplación, Barcelona, Kairós), onde os citados termos resultan intercambiables.
7 Thomas Merton, Dos semanas en Alaska. Diario, cartas, conferencias. Barcelona: Oniro,
2000, 211-212.
8
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vida cotián, próxima á acepción rahneriana do termo. Polo demais,
advirte da inconveniencia e do perigo de considerarse a un mesmo como místico (“Son un místico. O confesor díxome que eu son
realmente un místico”) e sinala que é preferible ignorar a propia
condición de tal (“a miúdo é mellor que os mesmos interesados
non o saiban, porque o misticismo auténtico é algo moi sinxelo e así
debe permanecer”). Mellor evitar ese proceso de autorreflexión que
implica tratarse a un mesmo coma un obxecto. E precisa: “Quero
deixar ben claro que toda a esencia da oración contemplativa radica
no esforzo por superar a división entre suxeito e obxecto. Ti non
dirixes a túa atención a Deus coma un obxecto, nin te miras a ti
mesmo coma un obxecto. Ti non estás interesado en ti mesmo. Esa
é a cuestión. Temos que procurar non esquecer todo isto”9.
De todos os xeitos, para Merton é evidente que “a auténtica
dimensión da vida, a auténtica dimensión contemplativa e piadosa
da vida” consiste na unificación e simplificación –tanto dende o
punto de vista persoal (unificación e simplificación dos impulsos
e do corazón) coma comunitario– “na única cousa necesaria, que
non é outra senón o amor de Deus”10. E, seguindo ao psicanalista
persa Reza Aratesh, explica que a vocación de toda persoa consiste
en tender á perfección suprema, á realización ideal, á integración
final, á auténtica madureza que se produce cando un se converte
en místico Pois para iso está feito o ser humano: para converterse
no amante acabado e perfecto de Deus11.
Merton vía cómo naqueles anos (estamos en 1968) o interese polo misticismo renacera fóra dos ambientes monásticos, onde
máis valía andar con tento e non falar do tema, e dos teolóxicos,
perdidos en discusións intelectuais que non chegaban ao corazón
das persoas. Talvez por iso, nesta charla informal, esfórzase en
achegar as experiencias místicas ao ámbito das peak-experiences
(experiencias cumio, cima, punta) estudadas por Abraham Maslow
e outros psicólogos. Experiencias de autotranscendencia, de saída
9

Ob.cit., 213.

10

Ibid.

11

Ob.cit., 215.
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e esquecemento do eu ordinario, que son necesarias para acadar a
plena saúde e o desenvolvemento completo. Case vén dicir que as
chamadas experiencias místicas son as experiencias cumio propias
da esfera relixiosa. Esas experiencias ocasionais, descontinuas en
que “nos sentimos tocados por verdades sinxelas que habitualmente apenas nos din nada […], verdades que nos golpean ás veces
con grande forza e noutras ocasións non nos din absolutamente
nada, o que tamén é normal”12. Cada persoa “necesitaría entusiasmarse realmente e amosarse gozoso pola simple existencia de algo,
non porque iso lle achegue beneficio ningún, senón sinxelamente
porque existe. Naturalmente, isto significa felicidade total, simplemente porque Deus existe”13.
Merton convida e incita ás súas oíntes, empregando a xerga xuvenil, a “saírse” de cando en vez, a permitirse o luxo de sentir e
pensar fóra do plano ordinario, a tomarse a liberdade de ser unha
mesma, a “permitirvos de cando en vez a realización de algo que
vos afecta moi fondamente”14.
Merton fixo as precedentes observacións, ao final dun longo camiño de maduración humana e relixiosa, conversión, aprendizaxe
e maxisterio, a menos de tres meses da súa morte. Son palabras
vivas que manan dun corazón maduro e sabio, pero que non perdeu a frescura e conserva a actitude do aprendiz. Palabras nas que,
trala súa aparente sinxeleza, se decanta, con absoluta liberdade e
con vontade comunicativa, o mellor da súa experiencia vital: unha
dilatada traxectoria de oración e meditación, de acompañamento e maxisterio espiritual; infinidade de lecturas, unha persistente
reflexión sobre elas, e numerosos libros e artigos escritos sobre o
tema ao longo de vinte anos15.
12 Ob.cit., 216.
13 Ibid.
14 Ob.cit., 217.
15 Tratou o tema da contemplación en obras como ¿Qué es contemplación? (1948), Semillas de contemplación (1949), La experiencia interna (escrita en 1959, retocada en 1968,
publicada postumamente), Nuevas semillas de contemplación (1962), Místicos y maestros
zen (1967), El Zen y los pájaros del deseo (1968). Estes escritos deixan ver a familiaridade
de Merton con toda a tradición espiritual e mística do cristianismo (occidental e oriental),
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2.- Merton místico? Tres momentos luminosos
A Merton non lle gustaría que se lle aplicase o cualificativo de
místico ou só o aceptaría cunha serie de matizacións. A súa fina
conciencia lingüística alertábao sobre a ambigüidade da expresión,
sobre os equívocos e aínda a reticencia que podía suscitar. Por outra
banda, inda depurada a palabra de todas as posibles confusións, a
súa modestia impediríalle asumir de xeito irresponsable tal etiqueta.
Mais, á marxe disto, cónstanos que Merton, cando menos no
sentido rahneriano da palabra, foi un místico, é dicir, unha persoa
que tiña experimentado algo, un home de relixiosidade fondamente personalizada, grande orante e cavilador, comprometido de por
vida e ao prezo de dolorosas renuncias coa súa vocación contemplativa. Abonda rastrexar os seus diarios para achar a pegada que a
fonda experiencia de Deus deixou no seu día a día.
Mais tamén houbo na súa vida algúns momentos cenitais, experiencias cume, saídas do xeito ordinario de ver: “momentos –escribe Merton– en que de súpeto parece que acadamos conciencia e
atopamos todo o alcance da significación da nosa realidade presente”. Intuicións, refractarias á comunicación verbal, que nos fan ver
cunha nova luz toda a nosa existencia e comprender que “a vida é
un don grande por demais para desbaldilo en algo que non sexa a
perfección mesma”16. Sen saír dos diarios que Merton levou durante
os seus 27 anos de vida monástica, achamos o testemuño dalgunhas
desas ocasionais “irrupcións da eternidade”. Ao menos tres, cada
unha delas nunha década diferente: a primeira en 1947, a segunda
do xudaísmo, do islam e das relixións e espiritualidades do Oriente (hinduísmo, budismo,
taoísmo). Unha boa visión de conxunto da obra de Merton, na rica selección de F. R. de
Pascual, ed., Thomas Merton, Escritos esenciales, Santander, Sal Terrae, 2006. Cf. tamén
os estudos de Fernando Beltrán (La contemplación en la acción, Madrid, San Pablo 1996;
La encendida memoria. Aproximación a Thomas Merton, Universitat de Valencia, 2005) e
de Elvira Ródenas (Thomas Merton. El hombre y su vida interior, Madrid, Narcea, 2010)
Fermosísima presentación da espiritualidade de Merton, na obra, acabada de traducir, de
J. Finley El Palacio del Vacío de Thomas Merton. Encontrar a Dios: despertar al verdadero
yo, Santander, Sal Terrae, 2014. O autor deste espléndido libro recibiu as ensinanzas de
Merton durante cinco anos, cando este era mestre de novizos.
16

El ascenso a la verdad, Buenos Aires, Sudamericana, 1954, 20.
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en 1958, a terceira en 196817. A primeira, o 25 de outubro de 1947,
nun espazo sagrado e nun tempo relixiosamente forte, no silencio da
capela da abadía de Nosa Señora de Gethesemani, instantes despois
da comuñón. Segundo consigna no diario privado, consistiu en medio minuto “abondo para toda unha vida, porque foi unha nova vida
ao mesmo tempo. Non hai nada co que se poida comparar”. Foron
uns brevísimos intres que lle permitiron saber “de que falan san
Bernardo e san Xoán da Cruz cando din Amor Puro”18.
A segunda, en pleno mundo, no espazo profano e ruidoso da
cidade, na esquina de dúas rúas do centro comercial de Louisville:
De súpeto sentinme abraiado ao caer na conta de que amaba a
toda aquela xente; de que todos eles eran meus, e eu deles; de que
non podiamos ser estraños os uns aos outros, mesmo que nos descoñecésemos por completo. Foi como espertar dun soño de separación, de falso illamento nun mundo especial, o mundo da renuncia
e da suposta santidade. Toda esa ilusión dunha existencia santa
separada é un soño […].
É como se de súpeto me decatase da secreta beleza e fondura dos
seus corazóns, onde nin o pecado nin o desexo nin o autocoñecemento poden chegar: o cerne mesmo da súa realidade, a persoa
que cada quen é aos ollos de Deus. Se puidesen verse a si mesmos
tal como realmente son! Se puidésemos vernos sempre así os uns
aos outros! […]
No centro do noso ser hai un punto de nada que non foi tocado polo pecado nin polo engano, un punto de pura verdade, un
punto ou chispa que pertence enteiramente a Deus, que nunca
está a nosa disposición, desde o cal Deus dispón das nosas vidas,
e que é inaccesible ás fantasías da nosa mente e ás brutalidades
da nosa vontade. Ese puntiño de nada e de absoluta pobreza é a
pura gloria de Deus en nós. É, por así dicilo, o Seu nome escrito
en nós, coma a nosa pobreza, coma a nosa indixencia, coma a nosa
dependencia, coma a nosa filiación. É como un diamante puro, ao
17 Examino estas tres experiencias polo miúdo nun capítulo (“El tiempo de la sorpresa”)
de Ocultarse en una hoguera, libro de próxima aparición.
18 Entering the Silence. Becoming a Monk and Writer: The Journals of Thomas Merton II
(1941-1952), Harper San Francisco, 1996, 203.
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que arrinca os seus lampos a invisible luz do ceo. Está en todas as
persoas, e se puidésemos velo, percibiriamos como eses milleiros
de millóns de puntos de luz se xonguen nun rostro e no fulgor
dun sol quen de facer que esvaezan por completo a escuridade e a
crueldade da vida…”19

A derradeira, tamén a ceo aberto, no outro extremo do mundo, noutro ámbito cultural e relixioso, recibida como un don da
hospitalidade do Oriente, poucos días antes da súa morte, diante
dunhas monumentais estatuas de Buda, en Polonnaruwa, Ceilán.
Sentinme como golpeado por unha razada de alivio e agradecemento ante a evidente claridade das figuras, a claridade e a fluidez
dos contornos e das liñas, o deseño daqueles corpos monumentais
recortados na rocha e na paisaxe: imaxes, rochas e árbores. […]
Mentres miraba esas figuras, de súpeto, case por forza, como nun
abalo, sentinme proxectado fóra da visión habitual, medio anoada,
que temos das cousas, e fíxose evidente e obvia unha claridade
interior que parecía abrollar dunha sorte de explosión desde as
mesmas rochas. A singular evidencia da figura debruzada, o seu
sorriso, o sorriso triste de Ananda, de pé, cos brazos cruzados […]
(moito máis imperativa cá Mona Lisa de Da Vinci, debido á súa
completa sinxeleza e rectitude). A cuestión, aquí, reside en que
non hai enigma ningún, nin problema nin, en realidade, tampouco
hai misterio algún. Todos os problemas quedaron resoltos, cada
cousa é clara, simplemente porque o que importa é claro. A rocha,
toda a materia e a vida enteiras atópanse cheas de dharmakaya…20
Todo é baleiro e todo é compaixón21.

Vivencia efusiva de amor desinteresado a Deus; revelación da
secreta beleza, do núcleo de santidade de toda persoa, e do lazo fraterno que a todos nos xongue; visión da transparencia radical que
sosega, facéndoa superflua, toda pulsión de busca, pois o esencial
xa é evidente: tres experiencias de moi diferente perfil, quizais non
homologables, pero de inusual intensidade relixiosa. Tres experiencias que alumearon en diferentes treitos a vida de Merton e que
19

Conjeturas de un espectador culpable, Santander, 2011, 190-193.

20 A esencia de todos os seres, o corpo cósmico de Buda.
21

Diario de Asia, Madrid, Trotta, 2000, 214.
Encrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015

35
35

Ramón Cao Martínez

tamén, co seu testemuño, poden iluminar a nosa. Como advirte James Finley, “os momentos nos que espertamos fugazmente chegan
cando chegan, e eses momentos danse a quen se lle dan, pero o que
parece claro é que o mundo sería un lugar apagado se non fose pola
luminosidade deses efémeros lampos de espertar”22.

3.- O monxe que volveu á praza do mercado
A vida de Merton desprégase en dúas grandes etapas dunha duración equivalente: un pouco menos de 27 anos de vida secular,
outros case 27 de vida monástica. Agora ben, na segunda prodúcese un xiro que implica unha radical reestruturación do seu xeito
de enfrontar a realidade, tanto a monástica como a secular. Aplicar
á traxectoria biográfica de Merton o coñecido esquema ternario
pode resultar clarificador: primeiro, hai un longo período de afirmación do que sen moitos matices imos chamar ‘o mundo’; despois
veñen o descubrimento da irrealidade de todo aquilo para o que se
vivira, o achado dunha nova dimensión e o tallante rexeitamento
de todo o anterior; por último (negación da negación), prodúcese
unha especie de recuperación de todo o que de valioso había naquilo que previamente se negara, unha sorte de regreso ao mundo.
A súa percepción do que é o mundo e da misión do monxe modifícase. E ábrese para el un período de extraordinaria fecundidade:
ás súas responsabilidades como formador de monxes e mestre de
novizos engádese a oceánica correspondencia mantida con quen
desde diferentes ángulos tiñan algo que dicir sobre o ser humano
nas súas concretas circunstancias históricas na metade do século
XX (Boris Pasternak, Czeslaw Milosz, Maritain, Gilson, Daniélou,
Rahner, von Balthasar, Jean Leclercq, Eric Fromm, D.T. Suzuki,
Dorothy Day…), así como a redacción de numerosos libros que,
escritos desde unha nova sensibilidade, atraerán unha audiencia
máis ampla.
En realidade, na traxectoria de Merton, máis aló do que ten de
particular, parece cumprirse o destino ou a lei que rexe o desenvol22 Ob.cit., 31.
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vemento de moitos espirituais nas máis dispares tradicións. Pénsese nas famosas oito pinturas do boi na tradición zen completadas
no século XII coa figura dun ancián iluminado, que volve cunha
conciencia radiante, chea de amor e tenrura, ao mercado, á vida
cotián para salvar a todos os seres que senten. Intuición consoante
co convite á acción que se desprende das ensinanzas de Íñigo de
Loiola ou de Tareixa de Ávila.
Merton cae na conta da patética desmesura do seu soño de illamento: “Convertinme nunha especie de estereotipo do contemplativo que nega ao mundo: o home que refugou Nova York, cuspiu
sobre Chicago e arremeteu contra Louisville, e que foi aos bosques
con Thoreau nun peto, san Xoán noutro e coa Biblia aberta no
Apocalipse”23. E reexamina o xenuíno significado do seu afastamento do mundo:
Que quere dicir un con iso do mundo, en xeral? […] A miña resposta concreta é: que deixei eu ao entrar no mosteiro? No que son
quen de ver, o que abandonei cando “deixei o mundo” e vin ao
mosteiro foi a comprensión de min mesmo que chegara a acadar no
contexto da sociedade civil: a miña identificación co que parecían
os seus obxectivos […]. O mundo […] significaba un certo conxunto de servidumes que eu non podía seguir aceptando […]. Algúns
devezos eran triviais, outros eran onerosos, todos eles están emparentados de cerca. A imaxe dunha sociedade que é feliz porque
bebe Coca-Cola ou Seagram ou as dúas cousas, e está protexida
pola bomba24.

Así pois, a traxectoria espiritual de Merton está marcada polo
tránsito dunha concepción unilateralmente negativa do mundo a
outra que –máis matizada– salienta a súa bondade radical, en canto creación de Deus que é. En particular a partir da experiencia xa
amentada de 1958, Merton irá conceptualizando este cambio de
perspectiva, artellando a súa teoloxía do monaquismo e precisando
con maior fineza a súa posición no mundo e fronte a el como un
xogo de si e non. Tal será a fonte do seu compromiso transforma23 “El mundo, ¿es un problema?”, en Acción y contemplación, Barcelona, Kairós, 1982, 71.
24

Conjeturas de un espectador culpable, 63.
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dor da realidade social, da súa loita a prol da paz e dos Dereitos
Humanos. No seu prólogo á edición xaponesa de La montaña de
los siete círculos escribe:
É a miña intención facer da miña vida enteira un rexeitamento e
unha protesta contra os crimes e as inxustizas da guerra e da tiranía política que ameazan con destruír a toda a raza humana e ao
mundo enteiro. A través da miña vida monástica e dos meus votos
digo non a todos os campos de concentración, aos bombardeos
aéreos, aos xuízos políticos que son unha pantomima, aos asasinatos xudiciais, ás inxustizas raciais, ás tiranías económicas, e a todo
o aparato socioeconómico que non parece encamiñarse senón á
desfeita malia a súa fermosa leria a prol da paz. […]
Se digo non a todas esas forzas seculares, tamén digo si a todo o
que é bo no mundo e no ser humano, pero para que este si sexa
un asentimento de liberación e non de subxugación, debo vivir de
xeito que ninguén deles me pertenza nin eu pertenza a algún deles.
Porque quero ser máis ca un mero amigo de todos eles, convértome para todos nun estraño…”25

A soidade do monxe –sostén Merton– non é un illamento ensimesmado senón unha soidade compasiva: “Esas persoas, por compaixón cara ao universo, por lealdade á humanidade e sen espírito
de amargura nin resentimento, afástanse ao curador silencio do
deserto, á pobreza ou á escuridade, non para predicar aos outros,
senón para curar en si mesmos as feridas do mundo enteiro”26.
“A soidade do verdadeiro monachos, do só, non pode ser egoísta. É o contrario do egoísmo”27. Ao redescubrir Merton cómo na
súa particular vocación monástica se lazan de xeito inextricable
a dimensión solitaria, transcendente, espiritual, contemplativa,
mística (simbolizada polo afastamento do mundo) coa dimensión
solidaria, inmanente, terrea, activa, transformadora da realidade
social, fainos ver a quen vivimos no medio do mundo como tamén
25 Querido lector…(Reflexiones sobre mi obra), Fernando Beltrán Llavador, ed., Ávila,
CIEM, 1997, 70-71.
26 “Notas para una filosofía de la soledad”, en Humanismo cristiano. Cuestiones disputadas, Barcelona, Kairós, 2001, 133.
27 Ob.cit., 143.
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no noso caso tal unión hase realizar, ben que cunha acentuación
diferente e cunha maior énfase no segundo aspecto.

4.- Abrir os ollos: unha educación da mirada
Na última conferencia que Merton pronunciou aos novizos dicíalles isto:
A vida é así de sinxela. Estamos vivindo nun mundo que é absolutamente transparente e Deus brilla a través del continuamente.
Non se trata dunha fábula ou dunha fermosa historia. É verdade.
Se nos abandonamos en Deus e nos esquecemos de nós mesmos ás
veces podemos contemplar isto, e é posible que o vexamos frecuentemente. Deus maniféstase a si mesmo en todas partes, en todas as
cousas, na xente e nas cousas, na natureza e nos acontecementos.
Faise moi patente que El está en todas partes e en todas as cousas
e que nós non podemos estar sen El. Ti non podes ser sen Deus.
É imposible. É simplemente imposible. A única cousa é que non o
vemos. Que é o que fai que o mundo sexa opaco? É a ansiedade28.

Nestas palabras –unha especie de testamento aos seus queridos
novizos– translócese a fonda experiencia espiritual, relixiosa, mística que Merton viviu. Cincuenta anos despois de ser pronunciadas
avivan o desexo de volvernos sensibles a esa diafanía da realidade.
Pero, como acadar esa capacidade de ver a Deus en todas as cousas?
Domine ut videam (Señor, que eu vexa). Jim Forest evocou hai
pouco o papel central que estas palabras do cego Bartimeo (Mc 10,
50) tiveron no retiro que sobre as raíces espirituais da protesta e do
traballo a prol da paz dirixiu Merton en 1964. Dicía aos participantes: “O traballo pola la paz comeza vendo, vendo o que realmente
pasa arredor de nós, véndonos a nós mesmos en relación co mundo
do que formamos parte, e vendo a imaxe de Deus non só nos amigos senón tamén nos inimigos”.
28 Cit. por Jim Forest, Thomas Merton. Vivir con sabiduría, 181-182. Algo semellante
dixera Teilhard de Chardin: “Deus áchase tan estendido e é tan tanxible como unha atmosfera que nos enchoupase. Por todas partes Él envólvenos como o propio Mundo. Que vos
falta, pois, para que poidades abrazalo? Só unha cousa: velo” (El medio divino, Madrid,
Taurus, 1966, 31).
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Estas dúas intervención orais de Merton amósannos a importancia que el atribuía ao acto de abrir os ollos e ver. Certamente,
podemos reler todo o seu camiño como unha educación dos ollos,
como un aprender a ver, como unha educación da mirada. Como
o acceso a unha lucidez que medraba conforme ían caendo todos
os veos de ilusión e autoengano, desde os máis notorios até os
máis sutís e requintados29. Esta progresiva fineza visual foise exercendo en diferentes ámbitos estreitamente interrelacionados, que
paso a enumerar.
4.1. A percepción de si mesmo, o recoñecemento, a toma de
conciencia –sen fatalismo ningún– das propias contradicións, da
propia complexidade, do paradoxo vivinte que el era. O desexo laborioso da puritas cordis (pureza de corazón) e, ao tempo, a asunción da falta de autotransparencia que nos constitúe. A aceptación
veraz das propias forzas e feblezas, dos dons e das limitacións, e,
desa esencial e derradeira pobreza que é a marca da nosa finitude.
O decidido e sempre renovado empeño en acadar a máxima perfección posible (conversio morum) á vez que se contempla –sen
amargura– como se esnaquiza a embelecida autoimaxe e se fan
anacos os soños de grandeza, aínda os de grandeza espiritual. O
recoñecemento da propia nada, a mirada autocrítica –si– pero ao
tempo compasiva con ese próximo máis veciño, que un é para si
mesmo (condición necesaria para tratar cunha xenuína compaixón
aos outros). O exame incesante da propia vida, ao xeito socrático, como testemuña a sistemática e honestísima práctica do diario; exame que remata por desinteresarse progresivamente de si
mesmo, por descrer do exceso de autorreflexión e por achegarse
cada vez máis ao descubrimento do verdadeiro eu, ao achado desa
29 O interese de Merton polo zen contribuíu á súa progresiva acentuación da importancia
do ver. Fronte á tendencia a desatender as cousas e os feitos tal como son e a substituílas polas nosas proxeccións e prexuízos, o zen proponnos recuperar, máis alá das nosas palabras e
formulacións, a arte de ver, simplemente, as cousas. Lanzando a linguaxe contra si mesmo,
fai estoupar as nosas preconcepcións e deste xeito devólvenos a capacidade de ver directamente. Como ten dito Witgenstein, o zen equivale a esta exhortación: “Non penses. Mira!”
(El zen y los pájaros del deseo, Barcelona, Kairós, 1972, 65). A maioría dos contos, parábolas
e proverbios zen encamíñanse a mostrar que o asunto no é afanarse en comprender, senón
tratar de mirar (ob. cit., 69).
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identidade secreta –máis aló do ego empírico–, a ese xenuíno eu
agochado en Deus.
4.2. Ollos abertos á natureza, á incesante marabilla do cosmos,
a ese mundo que saído das mans de Deus está ben feito e é unha
fonte de continuo asombro e un estímulo para a pregaria, o traballo creador, a actividade artística. Mirada atenta aos espazos naturais (campos, outeiros, montes, correntes de auga, firmamento),
aos fenómenos atmosféricos (vento, chuvia, neve), aos seres vivos
(plantas, árbores, aves, insectos, mamíferos), ao discorrer das horas do día, coas súas variacións de luz, e ao ciclo das estacións, con
todos os fenómenos concomitantes. Ás veces, mirada solícita de
labrego (satisfeita ou desacougada polo porvir da colleita), e con
máis frecuencia mirada estética de artista, de escritor dotado dunha grande capacidade nominadora (nomes de paxaros, de árbores);
mirada de poeta de potente visualización (é tamén debuxante e
fotógrafo), mirada de pintor sensible ás mínimas variacións de luz
e cor. Mirada que lle permite captar a esencial diafanía da creación, o seu remitir ao Creador e que se transforma con frecuencia
en himno de loanza, en salmo que lle permite ver o universo como
un inmenso templo no que o ser humano celebra unha sorte de
liturxia cósmica. Mirada franciscana que descobre a fraternidade
que nos vencella á totalidade da natureza. Mirada aberta tamén ao
mundo creado polo home (edificios, obxectos) no que é quen de
captar unha estraña beleza.
4.3. Mirada perspicaz e limpa coa que é posible albiscar iso esencial que resulta invisible para unha mirada ordinaria (“O esencial
é invisible aos ollos”, que dixo Saint Exupery), le point vierge, a beleza agochada, o secreto derradeiro de toda persoa, ese centro invulnerable, que non se ve afectado pola maldade e a degradación,
onde radica o si definitivo, que toda persoa –aínda sen sabelo– di
a Deus, a pura gloria de Deus en nós. Mirada que lle permite caer
na conta do estreito parentesco, da familiaridade que o xongue
con todas as demais persoas (eles eran meus, e eu deles; non podiamos ser alleos os uns aos outros malia que nos descoñecésemos
por completo). Dese sentido de pertenza, desa conciencia de estar
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inextricablemente xunguidos manan toda a súa solidariedade coa
familia humana, o despregue da súa rica e diversificada actividade,
as diferentes relacións con todo tipo de persoas, a súa numerosa
correspondencia, o seu compromiso público con diferentes causas. E, sen dúbida, todo iso benefíciase do seu innato sentido da
amizade e, ao tempo, refórzao.
4.4. Mirada ao contorno humano, á realidade social con todas
as súas complexidades, á política, á situación crítica do momento
histórico, á súa propia identidade como cidadán norteamericano,
corresponsable dos atropelos do seu país. Mirada superadora dos
propios condicionamentos socioculturais de europeo por herdanza
cordial e de americano por elección ética, de membro dunha clase
media ilustrada e ben acomodada no sistema, de intelectual de
Occidente. Mirada que pescuda con comprensión empática os signos dos tempos e tenta captar o logos da época mediante a lectura,
o estudo e o diálogo. Mirada atenta e compasiva á “ecumene dos
que sofren”30: os negros vítimas da discriminación e da violencia
dos brancos, as xentes empobrecidas das cidades americanas, as
poboacións civís que padecen os horrores da guerra –unha guerra potenciada tecnolóxicamente– no sueste asiático, os pobos da
América Latina agrilloados por inhumanas ditaduras, as vítimas da
tortura no presente e as do Holocausto no pasado…31 Deses ollos
ben abertos derívase o compromiso coas causas da paz, dos dereitos civís, do ecumenismo, do diálogo interrelixioso e intercultural,
ao prezo de incomprensións, tensións adicionais, problemas coa
censura da Orden, etc32.
María Clara Bingemer, no ronsel de J.B. Metz, trazou un suxestivo perfil de dous tipos de místico, exemplificados dabondo na
tradición cristiá: o místico de ollos pechados e o místico de ollos
30 J.B. Metz, Por una mística de ojos abiertos, Barcelona, Herder, 2013, 130.
31 Compárese a variedade de preocupacións recollidas en Conjeturas de un espectador
culpable co máis monocorde contido de El signo de Jonás, o que revela unha crecente abertura da mirada.
32 Un rápido inventario dos problemas sociais aos que é sensible Merton e dos puntos
principais da súa proposta de humanización da sociedade, en Fernando Beltrán, “Nota preliminar” a El palacio del vacío (ob.cit.,16).
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abertos. Trátase de modelos ideais, útiles para sinalar diferentes
acentos na realización concreta máis que para implicar unha oposición tallante, pois “nos dous casos o amor experimentado cos
ollos pechados levará necesariamente a abrilos”33. Velaquí o seu
retrato do primeiro de ambos tipos:
O místico de ollos abertos ábreos ben para percibir toda a realidade,
porque sabe que a dimensión última de todo o real está habitada por Alguén, por Deus. Relaciónase co mundo, dándose conta
dos sinais de Deus que enchen toda a creación coa súa acción
incesante, coa súa fascinante creatividade sen fin. A paixón da súa
vida é ollar contemplativamente, e non cansa de contemplar a vida
porque busca nela o rostro de Deus. Mergúllase nas situacións humanas, dolorosas ou felices, procurando esa presenza de Deus que
actúa dando vida e liberdade. Xa a escolástica e a teoloxía clásica
afirmaron que a mística é fides oculata, unha fe dotada de ollos,
unha fe iluminada porque pode ver a realidade á la luz de Deus34.

Non cadra de marabilla esta descrición coa imaxe de Merton
que ata agora estivemos esbozando?
Ramón Cao Martínez

33 María Clara Lucchetti Bingemer, “Mística y santidad: genio y práctica del amor”,
Concilium, nº 351, junio 2013, 102.
34

Ibid.
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A (non)verdade do Mestre Eckhart
Almudena Otero Villena

Eckhart von Hochheim (1260-1328) foi un auténtico persoeiro
no seu tempo: doutor en Teoloxía, por dúas veces profesor en París, prior en Erfurt, provincial da provincia dominica de Saxonia,
vicario xeral da de Bohemia. Pero máis que Lesemeister, este frade
dominico quixo ser un Lebemeister, un mestre de vida, e iso foi
cando predicou nas igrexas e conventos de Estrasburgo, Erfurt ou
Colonia. Hai nos seus sermóns, que en vida de Eckhart se transcribiron, un pulo vital, unha radicalidade da que carecen as súas
obras en latín, ancoradas na rixidez da linguaxe académica e dun
idioma xa morto. Foron fundamentalmente estes (e outros) textos
en alemán os que lle valeron ao mestre un proceso da inquisición
que acabou en condena. O 27 de marzo de 1329, cando xa finara,
o papa Xoán XXII asinou a bula In agro dominico1, que refutaba 28
afirmacións feitas por Eckhart baixo a acusación de arredarse da
verdade da Fe. Porén, esta condena eclesiástica parte dun malentendido, pois as prédicas non pretenden afirmar nada: a verdade de
Eckhart é en realidade unha non-verdade.

1.- A mensaxe
De que fala Eckhart? Os sermóns queren transmitir unha idea:
falan da unión co divino, de cómo o ser humano se transforma en
Deus. Describen un proceso polo que a persoa se ceiba primeiro
das súas ataduras, solta todo o que o amarra ás cousas e ao seu eu,
aos seus atributos, á súa eigenschaft. Neste desprendemento de
todo o que posúe, acada o estado de abegescheidenheit (desapego)
1 Unha tradución ao castelán da bula pode atoparse en: Maestro Eckhart, El fruto de la
nada y otros escritos, edición e tradución de Amador Vega Esquerra, Madrid: Siruela 1998,
pp. 175-179.
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e de abandono (gelâzenheit), vive sen un porqué e é ledic, libre,
ten xa superado toda distinción (unterschiedenheit). É neste estado de baleiramento no que a alma pode acoller e concibir a Deus,
deixándoo nacer no seu interior, facéndose unha con El.

2.- A experiencia
Como fala Eckhart? A linguaxe dos sermóns é espida e concisa,
pero está á vez ateigada (como é habitual na literatura mística) de paradoxos, metáforas e símiles. Tradicionalmente a crítica interpretou
estes usos lingüísticos como expresión da incapacidade para falar
de Deus e da experiencia do divino, tan extraordinaria que ningunha palabra humana pode expresala2. Porén, hai algo erróneo nesta
ollada sobre a linguaxe mística: a linguaxe non é só representación,
nin sequera ten por que selo nun primeiro termo. Se ben os sermóns
de Eckhart teñen un carácter referencial, é dicir, falan de algo (do
movemento cara a Deus, do abandono nel), transcende ao tempo iso
do que falan. A linguaxe dos sermóns non é fundamentalmente asertiva; máis que afirmar buscan outra fala, máis que representar a súa
palabra quere traspasar unha fronteira, abrir unha fenda na razón.
Este desexo de transcender o carácter referencial da linguaxe aparece con claridade no uso que Eckhart fai do termo bilde. Bilde é
xusto aquilo que representa algo; é imaxe, pero é tamén palabra. O
mestre emprega este termo, central nos seus sermóns, para amosar
a relación entre as tres persoas da Trindade, unha relación que é
dinámica, movemento: O Fillo é o bilde, a imaxe, a palabra, do Pai, a
súa manifestación, mentres que o Espírito Santo é o amor ou a vontade que pon en relación o Pai e mais o Fillo. Pero se o Fillo é o bilde
do Pai, tamén a alma pode devir bilde. Para iso ten que lle deixar ao
2 Por exemplo: “Ich gehe von der Überlegung aus, daß sich die Erfahrung der Unio sprachlich
nicht vermitteln läßt, nicht im Sinne eines Signifikationsprozesses” (“parto da consideración de
que a experiencia da unión non se pode transmitir lingüísticamente, non no senso dun proceso
de significación”; Jörg Seelhorst, Autoreferentialität und Transformation. Zur Funktion mystischen Sprechens bei Mechthild von Magdeburg, Meister Eckhart und Heinrich Seuse, Tübingen
e Basel 2003, p. 32). Esta idea subxace tamén no libro de Alois M. Haas Wind des Absoluten.
Mystische Weisheit der Postmoderne?, Freiburg: Johannes Verlag 2009 (en castelán: Viento de
lo absoluto. ¿Existe una sabiduría mística de la posmodernidad?, Madrid: Siruela 2009).
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Fillo nacer nela, sufrir unha transformación que Eckhart expresa
coa axuda dunha serie de palabras: inbilden, entbilden, überbilden,
uzbilden, erbilden, verbilden, widerbilden. Engadíndolle prefixos á
palabra bilde, Eckhart vai creando toda unha morea de termos, que
describen este proceso de movemento cara a Deus, a experiencia
progresiva de abandono pola que a alma ten que pasar para se transformar nel. Se no entbilden a alma se ispe da imaxe, do bild, no inbilden a imaxe de Deus imprímese nela, mentres que no überbilden
(ou erbilden) a alma acaba por devir imaxe de Deus. Pero ao tempo,
con este mecanismo de derivación que case se podería continuar
até o infinito, a palabra bilde experimenta o mesmo fenómeno que
describe. O mestre dominico leva aquí a cabo todo un traballo de
creación lingüística, na que fai e refai a lingua, renunciando a entendela como algo feito e fixado dun xeito definitivo; rompe, abre,
expande e pon en movemento o significado primeiro de bilde, como
continuando o movemento entre as persoas da Trindade, ou entre a
alma e Deus. Porque ser un con Deus é tamén romper un límite, o
límite do eu, nunha apertura que é física (ao intre da unión chámao
Eckhart gotesgeburt, nacemento de Deus), que nos introduce nunha
danza, nunha reie eterna. Xorde así unha correspondencia entre o
proceso de transformación ao que se refiren as palabras e aquel que
elas sofren, como se os dous fosen o mesmo, unha e a mesma cousa.
Ao identificar así o eido do que representa e o do representado,
Eckhart quere superar unha idea da linguaxe como representación.
En realidade, este cuestionamento do valor referencial da linguaxe
atopábase xa na mesma concepción da palabra bilde, como se nela
(na imaxe, na manifestación –offenbârunge– do Pai no Fillo) se
agochase unha contradición entre os dous planos que a compoñen, levase no seu interior o xermolo da súa transcendencia, un
buraco que apunta máis aló dela mesma. Malia que o representado
(Deus Pai) e aquilo que o representa (o bilde, o Fillo) son dúas
realidades diferenciadas, son á vez un único Deus. E así, ese Deus
trinitario, coas súas tres persoas que se relacionan por medio dunha representación, esvaécese na unión, para deixar lugar á gotheit,
á divindade, ao simple un, no que xa non hai distinción.
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Eckhart transcende unha linguaxe que é representación dunha
experiencia para facer da linguaxe experiencia3: o mestre quere
provocar no ouvinte a mesma transformación que sofre a palabra
bild, facer do discurso experiencia que leve a ese movemento e a
esa apertura. Unha apertura na que se revele aquilo que xa está aí,
inda que non sexamos quen de velo, o que xa somos, pero inda non
damos recoñecido: a nosa unidade con Deus.
O carácter experiencial da linguaxe de Eckhart é evidente en moitos dos recursos lingüísticos que emprega. Nos seus sermóns apréciase un desexo de rachar coas rutinas do pensamento, con calquera
concepto ou punto de vista xa fixado, de romper coas nosas expectativas. Os sermóns parten dunha cita da Biblia que está en latín e
que Eckhart adoita interpretar dun xeito alegórico ou metafórico
case sempre sorprendente, mesmo contradicindo o que expresa o
orixinal, como querendo sacar á luz o que se agocha detrás dunha
lectura literal, diso que se ve nunha primeira ollada. Faino empregando unha fala sinxela e gráfica, chea de símiles e exemplos da vida
cotiá, que contrasta coa elevada abstracción das súas ideas. Eckhart
semella querer que eses pensamentos fiquen no nivel do material,
do que podemos ver e tocar, pero ao tempo dá lugar a asociacións
que poden resultar moi chocantes, mesmo provocar abraio no lector.
Os sermóns están adoito construídos a partir dunhas poucas palabras clave ou ideas que se repiten unha e outra vez, e que nesta
repetición van creando paralelismos, refacendo o xa dito para que
diga algo novo, engadindo novos puntos de vista, situando un termo nun novo contexto ou outorgándolle o valor contrario ao que
lle concedeu con anterioridade. Eckhart vai fiando palabras, dándolles a volta, creando a partir delas novos termos4, que poden ter
3 Sobre a linguaxe de Eckhart como lugar da experiencia ver: Niklaus Largier, “Repräsentation und Negativität. Meister Eckharts Kritik als Dekonstruktion”, en: Contemplata aliis tradere. Studien zum Verhältnis von Literatur und Spiritualität, ed. Claudia Brinker, Urs Herzog,
Niklaus Largier e Paul Michel, Bern: Peter Lang 1995, pp. 371-390, aquí p. 389. Tamén
Susanne Hummler, “Sprache als Medium der mystischen Erfahrung. Über das Verhältnis von
Aktion, Kontemplation und Sprache in Eckharts Interpretationen von Lk. 10,38”, en: Festschrift
Walter Haug und Burghart Wachinger. Bd. I, Tübingen: Max Niemeyer 1992, pp. 363-371.
4 Eckhart é un creador de novos termos: abegeschiedenheit, gelâzenheit ou os xa citados
inbilden, uzbilden, entbilden a partir da palabra bilde.
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mesmo un significado oposto ao de palabra orixinaria, nun proceso
do que agroman novas olladas, novos espazos de visión, que debuxa un movemento cara á apertura (ou cara a Deus). Pero o camiño
ao que van dando forma estes paralelismos que conflúen en afirmacións contraditorias conduce en realidade a ningures, desvélase
como unha lóxica cara ao absurdo. Eckhart chega unha e outra
vez, a través dunha argumentación que semella moi rigorosa, a
conclusións sorprendentes, provocadoras ou inesperadas, que non
soan razoables e que mesmo negan os principios da fe cristiá. Fala,
por exemplo, en contra do pensamento, do amor, de Deus; asegura
que Deus non é bo, ou que honran a Deus aqueles que non procuran a santidade nin entrar no fondo de si mesmos. Nelas revélase
un desexo de romper coas formas de pensamento asentadas, de relativizar calquera xeito substancial ou xa determinado de falar que
poida implicar unha seguridade. Así, é no paradoxo, na unión de
dous termos ou afirmacións contraditorias, onde esta ruptura cos
modelos habituais toma forma dun xeito máis tanxible.
Un exemplo de paradoxo atópase no sermón dous, un dos máis
coñecidos de Eckhart5. Este sermón parte dunha cita bíblica, Lc 10,
38, que di literalmente que Xesús “entrou en certa aldea, e unha
muller chamada Marta acolleuno na súa casa”. Eckhart traduce esta
cita dun xeito moi libre, creando un paradoxo onde antes non había
ningún: Xesús foi acollido (enpfangen) por Marta, unha virxe ou
doncela (juncfrouwe) que era asemade wîp (é dicir, unha muller que
xa non é virxe, unha muller casada, ou adulta). Eckhart constrúe
toda a prédica arredor deste paradoxo: para Deus poder nacer no
ser humano, este debe ser a un tempo juncfrouwe e wîp. Ser virxe é
ser ledic, libre, estar aberto a acoller a Deus (a palabra que Eckhart
emprega para acoller é enpfangen, que pode traducirse tamén por
concibir), ser daquela wîp, poder dar a luz a Deus. Dar a luz implica
unha ruptura, un transcender a fronteira do corpo. Unha ruptura
á que as palabras do sermón non só se refiren, senón que tamén
recrean, fan presenza: conxugar dous conceptos contrapostos (wîp
e juncfrouwe) é romper o linde entre eles, facer abrollar aló unha
5 Citas de: Meister Eckhart, Deutsche Werke. Texte und Übersetzungen, ed. Niklaus Largier, Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1993.
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apertura, unha epifanía6. Ao rachar coa lóxica baseada nas distincións, construíndo unha afirmación que en realidade é unha nonafirmación, esta superación do límite produce en nós un momento
de shock, dá lugar a unha experiencia que sinala alén desa fronteira,
cara ao intre que para o pensamento construído en diferenzas semella máis inconcibible, aquel no que somos Deus sen deixar de sermos nós: “Ein juncfrouwe, die ein wîp ist, diu ist vrî und ungebunden
âne eigenschaft, diu ist gote und ir selber alle zît glîch nâhe.”7
Ao igual que no sermón dous, tamén na seguinte cita o paradoxo, debuxa un movemento cara á unidade: “Ganc dîn selbes alzemâle ûz durch got, sô gât got alzemâle sîn selbes ûz durch dich. Dâ
disiu zwei ûzgânt, swaz dâ blîbet, daz ist ein einvaltigez ein. In disem
ein gebirt der vater sînen sun in dem innersten gequelle” (pr. 5b)8. A
cita comeza cunha afirmación que vira logo cara ao seu contrario;
da asociación de dúas afirmacións contrapostas xorde a unidade, o
simple un, que é equivalente ao nacemento de Deus na alma.
Outro exemplo de paradoxo atópase no sermón 22, onde se afirma que no meu nacemento do Pai eu mesmo dou a luz a aquel que
me dá a luz a min: “Ûz der lûterkeit hât er mich êwiclîche geborn
sînen einbornen sun in daz selbe bilde sîner êwigen vaterschaft, daz
ich vater sî und geber den, von dem ich geborn bin”9. Como nos
exemplos anteriores, tamén aquí a unión con Deus aparece vencellada ao nacemento, á superación dos límites físicos do corpo. Isto
exprésase de novo nun paradoxo, nunha fala que traza un move6 “Geburt meint so als Terminus den Ort der Überschreitung, der als solcher, soll er nicht
wiederum dem gegenständlichen Denken geopfert werden, nur paradox zu fassen ist” (“O
nacemento indica como termo o lugar da transgresión, que como tal, se non é sacrificado
de novo ao pensamento obxectivo, só se pode apreixar paradoxicamente”) (Niklaus Largier, “Repräsentation und Negativität. Meister Eckharts Kritik als Dekonstruktion”, en: Contemplata aliis tradere. Studien zum Verhältnis von Literatur und Spiritualität, ed. Claudia
Brinker, Urs Herzog, Niklaus Largier e Paul Michel, Bern: Peter Lang 1995, p. 379).
7 “Unha virxe que é muller, é libre e está desapegada e sen nada propio, está todo o tempo
igual de preto de Deus que de si mesma.”
8 “Sae totalmente de ti mesmo por Deus, entón Deus sairá totalmente de si mesmo por ti.
Cando ambos os dous saen de si mesmos, o que queda é o simple un. Nese un, o Pai dá a
luz ao seu Fillo na fonte máis íntima.”
9 “Dende esta claridade deume a luz eternamente como o seu Fillo unixénito na mesma
imaxe da súa paternidade eterna, de tal xeito que eu son pai e dou a luz a aquel do que nacín.”
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mento circular, unha parábola (o fillo que é pai do seu propio pai;
aquel que dá a luz ao mesmo que o deu a luz a el), nun fluír dos
conceptos que apela á non-distinción. O paradoxo móvese cara á
unidade, e daquela tamén cara á morte da eigenschaft, do vencello
ao eu, que pensa fragmentariamente, en oposicións; unha morte
que se atopa xa presente no nacemento e que é o limiar desa unión
con Deus á que se refire a cita10. Deus é esa unidade, o lugar no
que non hai distincións: “wîse âne wîse” (modo sen modo, pr. 66),
“wesen âne wesen” (ser sen ser, pr. 71), “grunt âne grunt” (fondo
sen fondo), “dunkles licht” (luz escura)11. Deus é daquela un paradoxo, é esa palabra que El dá a luz e na que el mesmo se dá tamén
a luz12. Deus é todo e é un (“Got ist allez und ist ein”, pr. 21), é
unha non-afirmación, un espazo aberto, infindo, que non se pode
encerrar nuns límites: “unergrüntlich mêr” (mar insondable, pr.
7), “gruntlôse natûre” (natureza sen fondo, pr. 66), “gruntlôse got”
(Deus sen fondo, pr. 80). A superación das distincións camiña así
cara ao silencio, cara a ese intre no que xa non se fai ningunha afirmación, xa non se di nada. É aquí, no silencio, onde entón agroma
a verdade. Di Keiji Nishitani:
Cuando persistimos en nuestra indagación de lo que es verdaderamente verdad entre las cosas que son verdaderas, la verdad aparece
verdaderamente en el modo de paradoja o absurdo, bajo condiciones
consideradas por lo general como totalmente en contradicción con la
verdad. Allí donde la ratio es forzada hacia su extremo, se presenta lo
irracional. Allí donde el significado es llevado hacia su extremo ver10 Tamén no sermón 5b: “Als waerlîche der vater in sîner einvaltigen natûre gebirt sînen
sun natiurlîche, als gewaerlîche gebirt er in in des geistes innigestez, und diz ist diu inner
werlt. Hie ist gotes grunt mîn grunt und mîn grunt gotes grunt. Hie lebe ich ûzer mînem eigen, als got lebet ûzer sînem eigen” (“Tan verdadeiramente como o Pai dá a luz naturalmente
ao seu Fillo na súa natureza simple, tamén o dá a luz no espírito máis íntimo, e este é o
mundo interior. Aquí o fondo de Deus é o meu fondo, e o meu fondo é o fondo de Deus.
Aquí vivo fóra do que me é propio como Deus vive fóra do que lle é propio”).
11 Meister Eckhart, Deutsche Werke. Texte und Übersetzungen. Bd. 1, ed. Niklaus Largier, Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1993, p. 803.
12 “In disem selben worte hoeret der vater und bekennet der vater und gebirt der vater sich
selben und auch diz selbe wort und alliu dinc und sîne gotheit al ze grunde” (“Nesta palabra
escoita o Pai e coñece o Pai e se dá a luz o Pai a si mesmo e tamén a esta mesma palabra e
a todas as cousas e á súa divindade toda ata o fondo”, pr. 49).
50
50

Encrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015

A (non)verdade do Mestre Eckhart

dadero, se hace patente el sinsentido. Y sin embargo, lo que de este
modo aparece como paradoja, irracionalidad y sinsentido, es verdaderamente la realidad absoluta. Es la vitalidad de la vida misma. En
este caso decir que la vida tal como es no tiene sentido es como decir
que la vida misma está verdaderamente viva. Es, en otros términos,
el lugar donde la vida trasciende todo significado, a pesar de que todo
significado es susceptible de ser constituido como significado sólo en
relación a ese lugar. Es el lugar que el Maestro Eckhart denomina
Leben ohne warum (vida sin por qué). Es lo mismo que afirmar que
la paradoja es la verdad y que la irracionalidad es la ratio13.

3.- A verdade
A razón que aquí se amosa, unha razón que se pon a si mesma
en cuestión, que nos guía cara ao abandono, deixándonos sen verdades ás que nos agarrar, contraponse ao que Eckhart denomina
verstand, a razón habitual, que crea bilde, diferenzas, que segmenta e pecha. A linguaxe de Eckhart sinala cara a outro tipo de razón,
cara a vernünfticheit, que abre en lugar de acoutar, na que non
existe diferenza nin xa que logo ‘outredade’, os alicerces sobre os
que se constrúe a eigenschaft, o apego ao eu. A diferenza entre o un
e o outro, entre suxeito e obxecto desvélase así como unha ficción;
Deus deixa de ser o Outro, un obxecto que está fronte a nós. Xa
non se trata tanto de unirse a Deus, como algo que está lonxe e
ao que nos temos que achegar, senón máis ben de ser un con El14.
A vernünfticheit é o intelecto que se afunde en Deus, e que neste
afundimento o olla e se deixa ollar, cunha ollada sen imaxes, facéndose os dous neste intercambio de olladas un (“Daz ouge, dâ inne
ich got sihe, daz ist daz selbe ouge, dâ inne mich got sihet; mîn ouge
und gotes ouge daz ist éin ouge und éin gesiht und éin bekennen
und éin minnen”, pr. 12)15, ollando a verdade: “Vernünfticheit diu
13

Keiji Nishitani, La religión y la nada, Madrid: Siruela 1999, p. 242.

14 Otto Langer, “Zum Begriff der Innerlichkeit bei Meister Eckhart”, en: Abendländische
Mystik im Mitterlalter. Symposion Kloster Engelberg 1984, ed. Kurt Ruh, Stuttgart: Metzler
1986, pp. 17-32, p. 28.
15 “Este ollo no que vexo a Deus é o mesmo ollo no que Deus me ve a min; o meu ollo e
o ollo de Deus é un ollo e un ver e un coñecer e un amor.”
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blicket în und durchbrichet alle die winkel der gotheit und nimet
den sun in dem herzen des vaters [...] Si engeruowet niemer; sie brichet in den grunt, dâ güete und wârheit ûzbrichet, und nimet ez in
principio, in dem beginne, dâ güete und wârheit ûzgânde ist, ê ez dâ
deheinen namen gewinne” (pr. 69)16.
Eckhart afirma daquela a existencia dunha verdade orixinaria e
fundante do noso estar no mundo. Pero fronte a unha concepción
da verdade como dogma ou doutrina, o mestre non busca transmitir unha ensinanza, unha sentenza que nos aprenda algo, que nos
forneza dunha norma ou dunha seguranza. A verdade non é xa propiedade dunha proposición, senón algo inmediato, non mediado,
unha realidade sensible, física. A verdade é unha fenda no corpo: o
gotesgeburt, o nacemento de Deus, o acto no que o Pai e o Espírito
dan a luz ao Fillo: “[…] in dirre selber kraft ist der vater gebernde
sînen eingebornen sun als gewaerlîche als in im selber, wan er waerlîche lebet in dirre kraft, und der geist gebirt mit dem vater den selben
eingebornen sun und sich selber den selben sun und ist der selbe sun
in disem liehte und ist diu wârheit” (pr. 2)17. É unha verdade que se
revela, porque dar a luz é no fondo sacar á luz18, desvelar o que xa
estaba aló, a presenza de Deus no fondo da alma, no sêlengrunt.
A verdade é o ser en Deus, nun Deus que flúe, que se move
arreo: Fluír é un vivir sen un porqué19, a verdade é algo que se
recibe, que se acolle (empfahen) cando un é ledic, libre, non ten
ataduras, atópase “âne hindernisse aller der werke und aller der bil16 “Razón que olla dentro e atravesa todos os recunchos da divindade e toma o Fillo no
corazón do Pai […] Nunca descansa; irrompe no fondo onde abrollan bondade e verdade,
e tómao [o Fillo de Deus] in principio, no comezo, onde nace a bondade e a verdade, antes
de acadar ningún nome.”
17 “[...] nesta mesma forza o Pai está dando a luz ao seu Fillo unixénito, tan verdadeiramente como en si mesmo, pois El vive verdadeiramente nesta forza, e o Espírito dá a luz co Pai ao
mesmo Fillo unixénito e El mesmo ao mesmo Fillo e é o mesmo Fillo nesa luz e é a verdade.”
18 Sobre a verdade como luz: “Got der ist diu wârheit und ein lieht in im selber [...] und
offenbâret sich selber mit liehte und mit wârheit” (“Deus é a verdade e unha luz en si mesma
[...] e revélase a si mesmo en luz e en verdade”, pr. 1). Tamén: “Die offenbârunge daz ist
wârheit.” (pr. 34).
19 Sobre a idea de vivir sen un porqué ver: Shizuteru Ueda, Zen y filosofía, ed. Raquel
Bouso García, Barcelona: Herder 2004, p. 116-118.
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de, die er ie verstuont”20 (pr. 1). A esta experiencia dun sen porqué,
do abandono, é á que quere levar Eckhart cos seus sermóns. O
mestre quere introducirnos na relación trinitaria, que entremos a
formar parte dese movemento entre as tres persoas da Trindade (o
Pai que dá a luz ao Fillo na alma, e a alma dá luz á súa vez ao Fillo
no Pai), nun diálogo sen palabras, nunha danza en silencio cara á
unidade. Un silencio que é o silencio dos conceptos e das imaxes,
o silencio do mesmo Deus. Cando o eu xa non é un suxeito que ten
algo enfronte, que coñece dende a distancia, supérase a bildliche
underscheidenheit (a diferenciación das palabras) e Deus deixa de
ter nome (“sunder namen”, pr. 89), é un baleiro no pensamento
conceptual21: ter un nome implica unha distinción, un eu separado
dun ti, un Deus separado da alma, e en Deus só hai unidade. Deus
é unha cousa e a contraria ao mesmo tempo, e, xa que logo, de El
non se pode afirmar nada, porque El mesmo é nada. A imaxe de
Deus, a última seguridade á que un se agarra, unha seguridade que
se basea na ficción de poder apreixalo, esvaécese entón para dar
paso á nada, á verdade, á luz, a Deus22.
Almudena Otero Villena

Doutora en filoloxía alemá

20

“[...] sen obstáculos por causa das obras ou das imaxes que algunha vez percibiu”

21 Reiner Manstetten, “Christologie bei Meister Eckhart”, en: Meister Eckhart aus theologischer Sicht, ed. Volker Leppin e Hans-Jochen Schiewer, Meister-Eckhart-Jahrbuch 1
(2007), pp. 125-144, p. 128.
22 Para falar deste Deus que é unha unidade, Eckhart non emprega xa a palabra got,
senón gotheit.
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O Padre Rosendo Salvado (1814-2014).
Unha lembranza necesaria no
bicentenario do seu nacemento
Francisco Díaz-Fierros Viqueira

Cando Rosendo Salvado chega a terras australianas no ano 1845,
despois dunha longa viaxe de catro meses de navegación, a poboación aborixe atopábase en franca decadencia. O contacto coas
comunidades europeas supuxo unha perda progresiva dos seus continxentes como consecuencia das enfermidades contaxiosas e da eliminación dos recursos alimenticios tradicionais pola progresión das
actividades agrícolas e gandeiras dos novos colonos. Os “negros” e os
“brancos” eran dúas comunidades que apenas mantiñan contactos
entre elas agás nos casos de submisión e dependencia dos primeiros
polos segundos. Ademais estaba moi espallada, naquelas alturas, a
crenza de que as comunidades aborixes eran unha raza condenada
abocada á extinción pola súa incapacidade para asimilar a cultura
occidental. Teorías científicas posteriores como o darwinismo e a
euxenesia, non fixeron máis ca reforzar estas valoracións.
Rosendo Salvado, loitou desde os primeiros momentos contra
esa situación e puxo todos os seus medios para revertela. A creación da misión de Nova Nursia foi o seu primeiro paso e o proceso
educativo que comezou pouco despois coas comunidades nativas,
o segundo e definitivo. Na súa primeira viaxe de volta a Europa,
en 1849, tentou, no que denominaba o gran experimento da civilización dos aborixes a unha escala nunca realizada, poñer en evidencia diante das sociedades científicas do vello e culto continente
que era posible a educación destas comunidades. Fíxose acompañar de dous nenos aborixes que escribían e lían perfectamente o
inglés e presentounos diante da Sociedade Xeográfica de Londres e
da Antropolóxica de París, así como na corte do rei das Dúas Sicilias. Pola boa acollida e valoración que recibiron os nenos aborixes
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semellaba que o experimento fora un éxito. De todas maneiras,
unha circunstancia desafortunada deulle un inesperado remate:
un neno morre e outro enferma de gravidade, tendo que volver a
Australia. Hoxe sabemos da especial sensibilidade das poboacións
indíxenas diante das infeccións asentadas no mundo occidental.
Daquela fora un sorprendente misterio.
Rosendo Salvado ficou marcado de por vida por este episodio.
O que non impediu que o seu proxecto culturalizador dos aborixes
seguira adiante, senón todo o contrario: estimulouno a extremar
os coidados da educación infantil. Home intelixente e calculador
puxo en marcha un control antropométrico dos nenos, que mantivo por moitos anos e que foi das primeiras estatísticas sociais de
Australia, moi por diante das que se comezaron a facer en España
a finais do século XIX, e xa non digamos en Galicia. Promoveu o
exercicio e a educación ao aire libre, mesmo con inmersións periódicas na selva, e orientou o estudo cara aos saberes técnicos e
prácticos. Salvado criticou que se ensinase demasiada aritmética,
lectura e escritura pero non traballos manuais, cantos e xogos e
outras cousas que se adaptaban ás súas aptitudes naturais. Defendeu que o ensino dos aborixes non podía estar separado da súa forma de vida, polo que un dos seus primeiros obxectivos educativos
foi o de atraer o seu interese pola súa propia cultura.
Estableceu diferenzas entre a educación de nenos e de nenas,
como era a norma no ensino da época, pero non encadrou de forma ríxida a estas últimas en determinados roles. De feito, foi moi
notorio e recollido con sorpresa e loanzas polos xornais da zona, o
caso de Mary Ellen Cuper como encargada da oficina de correos e
telégrafos de Nova Nursia. O propio Rosendo Salvado ensináralle
o código Morse.
Florence Nigthtingale, renovadora da sanidade pública e creadora da moderna enfermería, comezaba en 1860 un estudo sobre
a excesiva mortalidade dos nenos aborixes nas colonias do Imperio
Británico. Das respostas recibidas, só unhas poucas conseguían a
súa aprobación, das que destacaba a magnífica excepción das colonias da Abadía de Nova Nursia, en Australia, dirixidas polo bieito
Encrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015

55
55

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

Rosendo Salvado. Nelas, xuntábanse a unhas estatísticas rigorosas
unha doada combinación de elementos de educación física coa
instrución escolar que xustificaron a súa inclusión, como exemplo,
en dous relatorios científicos que a prestixiosa sanitaria británica
realizou pouco despois. Dalgún xeito, era o referendo internacional de que os seus métodos educativos ían no bo camiño.
Rosendo Salvado, no seu trato coas comunidades aborixes, foi
extremadamente curioso e respectuoso cos seus costumes, que estudou con rigor de antropólogo e defendeu con paixón e persistencia. Cando, pouco despois de tomar contacto coa terra australiana,
se atopou coas primeiras tribos indíxenas, o primeiro que fixo foi
iniciar a aprendizaxe da súa lingua. O seu excelente oído musical
axudoulle, evidentemente, nesta tarefa, pero non foi menor o seu
método de traballo: sistemático e detallado, sempre apuntando
todo no seu inseparable caderno de notas. O glosario de palabras
indíxenas que aparece ao final do seu libro as Memorias de Australia (1851), foi dos primeiros que se realizaron na Australia Occidental, e na actualidade, desaparecidas xa estas linguas, convértese en testemuña indispensable para a investigación e coñecemento
destas sociedades indíxenas.
Outras tradicións orais aborixes foron recollidas tamén por Rosendo Salvado, moitas das cales aparecen nestas Memorias e, outras, verán a luz en breve, cando estean dispoñibles as transcricións dos doce volumes dos seus Diarios. De entre elas recibiron
un trato especial os cánticos e danzas tribais, algún dos cales foron trasladados ao pentagrama, como a coñecida danza Maquieló,
hoxe peza fundamental do folclore australiano. Tiña unha opinión
moi favorable da música indíxena, da que dicía que “ten un estilo
fermoso e chispeante que lle fai a un pensar no estilo fenicio e un
xeito serio e fondo que fai lembrar o Dórico”.
Como un antropólogo de campo, soubo integrarse como un máis
nas comunidades aborixes que o acollían sen especiais receos. Participaba nas longas reunións que tiñan á calor do lume falando dos
acontecementos diarios e dos plans de futuro ou, simplemente,
contando historias ou cantando. Deste xeito, puido coñecer deta56
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lles da cultura indíxena que estaban reservados só para a intimidade do grupo, como foron os relativos ás súas crenzas sobre a morte
e o seu máis alá.
Un dato que aínda hoxe sorprende aos antropólogos australianos
e que, Ronald Berndt, o máis recoñecido de entre eles, o cualifica
mesmo como fascinante, foi o cálculo que fixo, só coa súa perspicacia e intuición, da poboación xeral dos aborixes australianos naquela altura. Salvado estimaba en 300.000 os habitantes indíxenas
e, desde entón, con pequenas variacións sobre ese número, vénse
mantendo esa cifra como válida.
A comunidade de Nova Nursia, que fundou xunto co monxe
catalán Xosé Serra ao pouco de chegar a Australia, e da que, ao final, foi o seu principal animador, foi concibida, desde os primeiros
momentos como unha abadía bieita medieval. Autosuficiente e dependente só dos recursos que fornecía unha explotación agrogandeira anexa. Esta explotación foi tamén un elemento fundamental
do seu proxecto educativo, no que as prácticas agrarias figuraban
como un medio fundamental para a formación dos aborixes. De
feito, cando en 1884 Salvado tentou establecer un colexio de misioneiros en España, rexeitou o mosteiro de Samos, onde tiña postos de primeiras os seus ollos, por non ter unha explotación agrogandeira propia e suficiente.
Rosendo Salvado demostrou ao longo da súa vida, como rexedor
da explotación agrogandeira de Nova Nursia, ser un extraordinario
home de empresa. Das 8 ha. iniciais que lle concedera o Goberno
australiano para comezar a explotación, pasou ao final da súa vida
ás preto de 400.000 ha., entre propiedades e arrendos. El mesmo
actuaba como agrimensor e agrónomo e, pouco a pouco, foi gañando sona como un dos técnicos máis competentes e reputados do
contorno. De feito, a oficina do catastro chegou a utilizalo como
asesor para determinados problemas. Seguindo o modelo agrícola
australiano dedicou a explotación a cereais e, sobre todo, á cría do
gando ovino. Pero, seguindo a tradición bieita e mediterránea, non
esqueceu a plantación de vides, das que saíron, probablemente, os
primeiros viños da Australia Occidental.
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Esta dedicación de Salvado á explotación agrogandeira motivou
fondos receos do Vaticano e mesmo da comunidade bieita, que
consideraban que non atendía o suficiente os temas espirituais.
Monseñor Capalti, secretario de Propaganda Fidei, comentaba despectivamente que Nova Nursia era “unha misión de pan máis ca
unha misión de fe”, e outros, que “máis ca pastores de almas eran
pastores de ovellas”. A todos eles, Salvado retrucábaslles dicindo
que primeiro había que alimentar a aqueles infelices e despois viría
o ensino do catecismo. De feito, tivo que ser a persoal intervención
do papa Pío IX a que garantira a independencia e continuidade da
misión de Nova Nursia tal como a tiña concibido Salvado.
Rosendo Salvado morre en Roma, onde asistía ao Ano Santo de
1900, á idade de 86 anos. Aló, noutro cabo do mundo ficaba a súa
obra: unha abadía próspera e unha vila con servizo de correos e telégrafos, pazo de xustiza, comisaría e dispensario médico, así como
unha boa estrada e ferrocarril que a comunicaba coas principais
cidades. Tamén ficaba, sobre todo, o seu modelo educativo, que
era considerado como o máis axeitado para a formación das comunidades indíxenas, de tal xeito que o Comité para a Protección dos
Aborixes creado polo Parlamento Británico en 1890, tiña a Salvado
como un dos seus membros máis escoitados. Como escribía o West
Australian Records, co seu pasamento “pechábase unha época que
estivera marcada pola súa persoa”.
O soño do padre Salvado só se cumpriu en parte porque as poboacións aborixes no conxunto de Australia sufriron unha profunda erosión que as deixou reducidas a pequenos enclaves no bush
e nas cidades. Pero fica, para definitiva memoria nosa, a vida dun
home que intentou unha obra de xigantes, mesmo unha tolería
(todas as grandes epopeas teñen algo de tolería), cunhas comunidades situadas noutra extrema da terra, onde, hoxe, o nome de
Rosendo Salvado, un galego da cidade de Tui, se pronuncia con
admiración, respecto e agradecemento.
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Académico RAG
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Unha visión sobre a Doutrina Social da
Igrexa e a economía galega
Antonio Novo Fenández

1.- Introdución
A encíclica Caritas in Veritate publicada polo Papa Bieito XVI
ten sinalada a postura da Igrexa perante a globalización e a crise
financeira amosando aos fieis as oportunidades e perigos dese fenómeno. A pesar diso, a súa publicación non tivo moito eco nos
medios de comunicación convencionais.
En contraste, o Papa Francisco ten pronunciado nos últimos días
algunhas frases críticas sobre o noso sistema económico e a crise
financeira que causaron controvertidas reaccións tanto a un nivel
político como nos medios de comunicación. Ademais publicou a
exhortación apostólica Evangelii Gaudium, na que vencella claramente economía, Doutrina Social da Igrexa e nova evanxelización
Por outra banda, José Luis Sampedro manifestou, nunha entrevista mantida pouco antes da súa morte, que non pensaba que
as elites económicas e políticas saiban para onde imos1. De feito,
Rajoy, na infrecuente entrevista concedida a ABC o 9 de decembro, manifestaba a súa preocupación por que “Alemaña e Europa
teñan claro a onde imos”2. O enguedello ético monumental no que
se atopan as nosas elites, pódese ver con facilidade no fracasado
-grazas a Deus- proxecto de Eurovegas.
Nese contexto, este artigo tenta artellar un diálogo entre a complexa contemporaneidade socioeconómica galega, por unha banda,
e as verbas dos Papas, por outra. O presente esforzo estará orientado non só á procura da diagnose ética dalgúns dos problemas que
nos ateigan, mais tamén á proposta de solucións ás que, en gran
1

http://www.youtube.com/watch?v=_pwVt1koPm4

2 http://www.abc.es/espana/20131208/abci-rajoy-presidente-gobierno-entrevista201312082202.html
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parte, o Papa ten xa acenado3 e que xa se teñen probado noutras
latitudes e momentos da nosa historia.
Coa intención de atopar o mellor tratamento, comezamos tamén
por escoitarmos o Papa, quen, con ocasión do terceiro festival da
Doutrina Social da Igrexa que se celebrou en Verona a finais do novembro pasado, afirmou que “as formas cooperativas constituídas
polos católicos como tradución da Rerum Novarum testemuñan a
forza da fe, que hoxe como daquela ten a capacidade de inspirar
accións concretas para responder ás necesidades da nosa xente”4.

2.- Apuntamentos para unha diagnose
Trala caída do muro, Xoán Paulo II propuxo o desenvolvemento
dun novo proxecto de actividade económica que non ocorreu, e
atopámonos nunha situación difícil de interpretar cos criterios das
dúas escolas que tradicionalmente nos ofrecen instrumentos de
categorización: a liberal e a marxista. Atopámonos nun escenario
no que o capitalismo se achegou moito ao seu proxecto de unificación ou asimilación do poder político e o poder económico co fin
de crear unha nova “orde capitalista”5. Ese novo imperio esculpiu
a faciana do noso país nos últimos anos, deixando enrugas e cicatrices pero tamén experiencia.
2.1. Shock asimétrico
O feito de estarmos inmersos no sistema económico europeo exponnos a conflitos de intereses con países do euro, de estrutura económica diferente. Tradicionalmente, en momentos de crise, as dúas
menciñas macroeconómicas que pode aplicar un goberno, son de
tipo monetario, de tipo fiscal ou de gasto público (ver Juan Torres
López). Ao integrarnos na unión monetaria europea, xa renunciamos ás políticas monetarias e podemos contar soamente coas políti3 http://www.agi.it/cronaca/notizie/201311212153-cro-rt10322-papa_cooperazione_diventi_nuova_forma_di_welfare
4 http://www.osa.coop/index.php/it/news/attualita/462-papa-francesco-la-cooperazionediventi-una-nuova-forma-di-welfare
5
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cas fiscais, xa que o incremento do gasto público implicaría un ulterior endebedamento (poderían discutirse os seus obxectivos, iso si).
De feito as ultimas medidas do goberno van todas na liña da política
fiscal (baixada do IRPF, aumento do IVA, etc.). As políticas monetarias, por outra banda, están dirixidas polo Banco Central Europeo.
Na era pre-euro, unha solución tradicional en períodos de crise
nos países da periferia europea fora a desvalorización da moeda.
Nos anos 80 e 90 tanto a peseta como a lira foron depreciadas, adquirindo os produtos deses países dese modo unha maior competitividade nos mercados internacionais. No novo contexto de unión
monetaria, a alternativa é a depreciación por vía da precarización
do mercado laboral, a chamada flexibilización do mercado laboral.
En definitiva, a baixada de custos laborais e a diminución dos dereitos dos traballadores.
É neste contexto no que as verbas do Papa no terceiro festival
da Doutrina Social da Igrexa que se celebrou en Verona, volven
ter relevancia cando se congratula da capacidade das cooperativas
católicas de ter soportado a nova situación tomando como base
a solidariedade6. Explicado parcialmente dun modo sinxelo, se se
baixan os salarios a algúns socios traballadores, outros poden manter o seu emprego.
2.2. A figura do gánster económico
John Perkins publicou recentemente o seu libro Confessions of an
economic hitman, onde explica de modo detallado como se ten obrigado baixo todo tipo de presións a países emerxentes ou do terceiro mundo a endebedarse. Este traballo facíao por encargo tanto
da CIA como de grandes empresas multinacionais, e é aínda unha
practica común, na que se arrepinte agora de ter participado7.
En paralelo, o que ocorre nos lobbies de Bruxelas non transcende á opinión publica, polo momento. Contamos, sen embargo,
coas declaracións do ministro de Guindos, antigo director de Le6 http://www.osa.coop/index.php/it/news/attualita/462-papa-francesco-la-cooperazionediventi-una-nuova-forma-di-welfare
7
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hman Brothers en España e Portugal, tras unha rolda de prensa
concedida na cidade belga, na que prescinde do protocolo para
manifestar a súa verdadeira opinión sobre a conveniencia de responder a certas preguntas8. Evitamos citalas pola natureza desta
publicación, pero o lector pode acceder ás súas declaracións buscando nas referencias do presente texto9.
2.3. Asimetría da información
As teorías neoclásicas sobre eficiencia dos mercados fan referencia á man invisible que regula o mercado, de Adam Smith. Sen
embargo, Stiglitz, por exemplo, analiza o feito de que esa teórica
man invisible en realidade nos asigna recursos con eficiencia e, así,
faise necesaria a intervención do estado nun maior grao do que
certos teóricos quererían admitir10.Tamén o profesor Zamagni, da
universidade de Bologna e asesor económico dos Papas, ten dedicado moitas liñas a este asunto.
O feito é que, detrás da asignación de recursos, en moitos casos existe unha certa intencionalidade político-económica. Non é
preciso caer en teorías conspiradoras para xustificalo. É suficiente
prestarlle atención ao acaecido coa banca Barclays11. Un exemplo
fantástico de compensación da información asimétrica pola vía do
delito económico internacional.
2.4. Insider trading e formación de lobbies
Os lobbies en Bruxelas convertéronse nos últimos anos en verdadeiros xestores de intereses de grandes entidades económicas ante
o lexislador europeo. O mundo empresarial español fortemente
atomizado non ten máis alternativa que o asociacionismo patronal.
De feito, a tendencia á creación de Clusters responde a esa nece8 http://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/2014/01/27/luis-guindos-tomar-porculo-periodistas-eurogrupo.shtml
9
10

http://www.youtube.com/watch?v=bkMtjVqw52M
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz

11 http://Baden-Württemberg/news/2014-01-14/barclays-traders-said-to-face-u-k-fraudoffice-libor-interviews.html
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sidade (O Clúster do naval, Clúster de Empresas Pesqueiras en
Países Terceiros, Clúster do automóbil, etc.). Bótase a faltar unha
estratexia político-económica ética e coherente entre distintos territorios e sectores do tecido económico galego e español.
Insider trading é a negociación no mercado de valores facendo
uso indebido de información privilexiada. É frecuente no entorno
dos lobbies onde se manexa esa información, que despois é utilizada de forma legal ou ilegal nos mercados. Galicia atópase lonxe dos
centros de decisión contemporáneos e, sen lobbies éticos de seu,
está en xeral fóra das dinámicas de insider trading.
2.5. Obsolescencia programada, xeopolítica e o novo pecado ecolóxico
É ben sabido que moitos dos produtos que utilizamos, dende
unha lavadora ata o secador do pelo, teñen data de caducidade
programada. Se non hai avarías, non se incentiva o consumo nin,
en consecuencia, a economía. O problema é que a fabricación de
máis teléfonos celulares fomenta, ademais de a contaminación,
guerras coma a do coltán na República Democrática do Congo,
que provocou 3,8 millóns de mortos. É verdadeiramente cristiá
unha economía que favorece este tipo de dinámicas?12
2.6. Dinámicas de desterritorialización
Beiras sinalaba hai xa máis de trinta anos que “as chaves especificativas do actual atraso económico de Galicia son unha frustración
social prematura, éxodo multisecular, raquitismo burgués, insolidariedade institucional e colonización financeira”13. Seica o panorama
non cambiou no esencial, aínda que algunhas modificacións do contorno poden facer que o que eran obstáculos, nalgúns casos se convertan en vantaxes competitivas, como discutiremos máis adiante.
Noutros contextos, esta tendencia xa foi descrita por autores
como Deleuze e Guattari co seu concepto de desterritorialización14.
12

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_del_Congo

13

Beiras. O atraso económico da Galiza. http://www.youtube.com/watch?v=dL8YJx_8opk

14

http://es.wikipedia.org/wiki/Desterritorialización
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A desterritorialización ten xa levado a paradoxos culturais coma o
do anuncio de Campofrío destas festas15. Este anuncio soamente
pode ser visto con retranca, sabendo que a maioría das accións desta empresa pertencen a capital chinés e mexicano. Así o explica o
xornal Cinco Días nun artigo recente16.
O mesmo pode dicirse, no eido do sector financeiro, do caso de
Nova Caixa Galicia. O paradoxal é que para os nosos representantes políticos e económicos “es la mejor oferta para los contribuyentes del conjunto de España y para los gallegos”17.
O PP, como queda patente nesta frase, estase apuntando á
moda neoliberal en prexuízo dos cidadáns, sacrificando a súa facción democristiana en aras da creación dunha sociedade líquida
(ver Zygmunt Bauman), desinformada e dócil. A galeguidade líquida, en definitiva.
Omite Feijóo, ademais, que coa venda de NCG ao banco venezolano (Banesco) o estado recuperará soamente unha décima parte
dos 9.226 millóns de euros concedidos á entidade. En paralelo, as
entidades bancarias anunciaban un aumento dos seus beneficios, en
2013, de 6.702 millóns de Euros18. Non parece lóxico que devolvan
as axudas prestadas polo estado como ten acaecido no pais de referencia tradicional en material de neoliberalismo, é dicir, EE.UU.?
Nunha liña similar, o BNG razoa, neste caso, con respecto ao
sector pesqueiro galego desprazado en países terceiros (Mauritania,
Senegal, etc.). Defende a explotación, por arrastreiros galegos, das
augas de países do terceiro mundo. É dicir, os desterritorializados
agora son os outros e iso non é un problema se dá traballo aos galegos. Non era a esquerda tradicionalmente internacionalista, anticolonial e ecoloxista19? Polo demais, o Partido Comunista Chinés presenta contradicións similares, aínda que de magnitude diferente.
15

http://www.youtube.com/watch?v=kfh-P7-tV70

16

http://cincodias.com/cincodias/2013/11/28/empresas/1385660477_056300.html

17 http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/feijoo-adjudicacion-novagalicia-es-transparente-limpia-contundente/idEdicion-2013-12-18/idNoticia-843222/
18 Alternativas Económicas. Andreu Mise’. Editorial Xaneiro 2003.
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2.7. O caso Inditex, como paradigma da globalización e dos procesos
de desterritorializacion e reterritorializacion (aparente?)
É interesante constatar como boa parte da poboación galega é
consciente das prácticas de explotación laboral que subxacen ao
negocio de Inditex. A responsabilidade por esta situación parece
ser tamén líquida ou difusa. Non existe aparentemente ningún estamento internacional perante o que se poida denunciar a situación de indefensión de moitos dos seus traballadores e o dumping
social ao que se ven expostas outras empresas e persoas físicas
vencelladas ao sector no territorio galego20.
O sistema xurídico internacional non evolucionou suficientemente como para abranguer este tipo de situacións, que, porén,
deseñan a nosa vida cotiá. ‘Imperio’ non ten prevista a aplicación
efectiva da xustiza internacional a este tipo de axuste de custos21.
As regras do xogo económico e a falla de conexión fonda e consciente cos problemas locais de Galicia quedan patentes na inacción
do grupo Inditex no momento da venda de Caixa Galicia, como
ben sinala Manuel Lago nun artigo do eldiario.es titulado Galicia
está de saldo, onde fala de Galicia como país desestruturado22.
A pesar do antedito, Inditex fai patria, crea riqueza para Galicia, a
Coruña e o seu hínterland, e xera algunhas externalidades positivas
e sinerxías, pero a que prezo? De feito, en medios anglosaxóns crea
certo desacougo que un dos xigantes mundiais do retail sexa español.
Temos que xogar ao xogo económico do ‘Imperio’ ou xerar outro
xogo alternativo na periferia católica? Temos que continuar co que
Beiras chamaba burguesía “sen personalidade propia”23 en versión
postmoderna?
O tráxico é que nos movemos de maneira cotiá neste baleiro ético a un nivel socioeconómico que ten conexións fondas coas diná20 http://www.publico.es/espana/390456/la-plantilla-de-inditex-se-rebela-por-las-condiciones-laborales
21

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/14/galicia/1326541713.html

22 http://www.eldiario.es/galicia/Novagalicia-Barreras-Pescanova-Galicia-saldo_0_209279626.html
23

Beiras. O atraso económico da Galiza. http://www.youtube.com/watch?v=dL8YJx_8opk
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micas da alma e da moral privada. E así o ve a tradición da Doutrina
Social da Igrexa dende León XIII.

3.- Proposta de tratamento
Antonio Negri expresa a necesidade de crear espazos de resistencia democrática para ofrecermos aos nosos fillos unha alternativa ao modelo de dominación das persoas e da natureza que nos
ofrece o ‘Imperio’. Nunha liña similar e, dende a Igrexa católica de
vangarda, Alex Zanotelli, misioneiro comboniano en África durante décadas, volveu a residir en Nápoles porque se decatou de que
é preciso modificar a estrutura económica do centro da economía
para verdadeiramente poder ter un efecto fondo e auténtico sobre
as situacións de inxustiza dos chamados países do terceiro mundo.
É desexable para Galicia e para o resto de España a capacidade de artellar dita estratexia a partir da comprensión do contorno
político e económico e das fortalezas e debilidades do noso país
para atopar vías de creación dunha vantaxe competitiva non baseada na degradación do territorio e da cultura e si na mellora e
potenciación do que temos de bo na nosa fonda tradición labrega
e mariñeira, da man da nosa fe cristiá.
La criatura humana, en cuanto de natureza espiritual, se realiza en
las relaciones interpersonales. Cuanto más las vive de manera auténtica, tanto más madura también en la propia identidad personal.
El hombre se valoriza no aislándose sino poniéndose en relación con
los otros y con Dios. Por tanto, la importancia de dichas relaciones es
fundamental. (Veritas in Caritate 53)

Precisamos dos instrumentos para reterritorializar e encher de
ética as relacións socioeconómicas, para facelas máis auténticas e
así facer máis doada e verdadeira a comunicación con Deus.
3.1. Democratización da economía dende embaixo
Tendo en conta que a nova orde capitalista ten características
fortemente autoritarias, non parece existir outra alternativa ca un
proxecto de democratización. A cooperativa é a organización econó66
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mica democrática por antonomasia e por iso non foi moi promocionada durante o franquismo e é aínda moi impopular nos programas
de formación das escolas de negocios. O traballo pode así converterse nun espazo de aprendizaxe da democracia, da tolerancia e de
valores cristiáns.
Os galegos precisamos de relacións socioeconómicas máis horizontais, onde as diferenzas de remuneración entre a cúspide da
organización e a base sexan de 3 a 1 ou de 4 a 1 e non de 457 a 1
(Ver Enron). Ademais os procesos decisionais dentro das empresas
terían que democratizarse e gañar en transparencia.
3.2. Cooperativismo católico perante as asimetrías do sistema
O ser unha cooperativa católica pode darlle unha estrutura de
valores baseados na Doutrina Social da Igrexa. Moitos proxectos
cooperativos teñen fracasado pola falta de implicación dos asociados nun proxecto común que teña implicacións que transcendan
o plano material.
Como exemplo de cooperativa católica italiana de tradición xa
prolongada, pódese estudar o caso de Noma Delfia e o traballo de
Don Zeno con Il Movimento della Fraternitá Umana nado en 1950
no norte de Italia24.
Os sindicatos e outras organizacións políticas vencelladas á esquerda poden non ter moito interese no agromar de cooperativas no páramo económico contemporáneo porque o xogo da loita
de clases tradicional mutaría nunha asociación de traballadorespropietarios que deciden traballar xuntos. De feito, coa recente
crise de Fagor tense visto como a situación dos socios é ben distinta da dos traballadores convencionais no caso dun ERE25.
Hipótese doutro mundo posible: E se os traballadores da antiga
ASTANO decidisen constituír unha cooperativa, pór os seus aforros en común e pedir un crédito a unha entidade bancaria co fin
24

http://it.wikipedia.org/wiki/Nomadelfia

25 http://www.eitb.com/es/noticias/economia/detalle/1681422/fagor-electrodomesticos-los-empleados-iran-al-paro-lunes/
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de adquirir a empresa e xestionala dende entón doutro xeito. Cales
son as restricións do modelo cooperativo? Son estas lexislativas ou
mentais? Ou ideolóxicas? Ou de política de estado?
Durante a redacción do presente artigo, a Xunta anunciaba na
edición online de La voz de Galicia as subvencións públicas do ano
2014 para a creación de cooperativas. Terá escoitado Feijóo o Papa
ou a Enric Durán, alias Robin dos Bancos, promotor da Cooperativa Integral Catalana? Velaí o link:
http://www.cooperativasdegalicia.com/webs/axudas2014/index.html
3.3. Banca ética ante o novo capitalismo
Como exemplo de iniciativa neste apartado, pode citarse a Banca Popolare Etica26, nada en Italia en 1999, que publica na súa
páxina web as 23 vantaxes competitivas que este tipo de banca
ofrece, entre as cales podemos citar: o financiamento de microcréditos para individuos que tradicionalmente non teñen acceso ao
sistema bancario ou o acceso ás asembleas das empresas co fin de
controlar o seu funcionamento27.
En España é preciso subliñar o labor da cooperativa de crédito
Coop57, nada en 1997 tralo peche da editorial Bruguera co fin de
crear espazos de traballo de economía social.
3.3.1. A vantaxe competitiva ética
Coop57 Galicia naceu no ano 2009 e ten sede en Pontevedra.
Ofrece como servizos financeiros: crédito a longo e curto prazo,
financiamento de circulante e anticipo de financiamento das administracións.
A argumentación ofrecida pola web de Coop-57 para que un
particular opte por facer achegas á entidade é máis ética ca económica. O tipo de xuro establecido para o ano 2012 é do 2 %, pouco
por debaixo do IPC medio, que foi dun 2,4 % para ese período.
En consecuencia, para un particular, no período 2012, facer unha
26

http://www.associazionenazionalebdt.it

27

http://www.bancaetica.ithttp://fiaregz.wordpress.com/2014/01/06/historia-banca-etica/
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achega a Coop 57 podería implicar unha lixeira perda de valor do
capital achegado28. (Sen embargo, o IPC de 2013 foi soamente do
0,2 por cento).
Poden ofrecer xuros rendibles as entidades financeiras de economía ética? Poderían se a estrutura económica vencellada a este
sector financeiro nacente fose capaz de ofrecer vantaxes competitivas produtivas ou de mercado e non soamente éticas. É posible
un I+D+I ético e de noso?
Por outra banda, nesta liña, Racataplan29 vén de nacer en Galicia, ofrecendo unha alternativa ética e sostible en roupa de bebé,
no marco da plataforma MOV330 por unha moda sostible. Os tecidos chéganlles de Italia, o que non é circuíto curto, pero están
a buscar solucións.
3.4. A banca do tempo como antídoto para a sociedade líquida
Os bancos de tempo, nados en Italia no ano 1995, posibilitan o
troco de tempo entre os asociados31. Un fontaneiro pode intercambiar unha reparación da calefacción por, por exemplo, 6 clases de
árabe. Na operación non intervén o diñeiro e as horas empregadas valóranse ao mesmo prezo. Os usuarios poden reflectir sobre
a economía convencional á vez que coñecen xente nova do barrio.
É un modo excelente de dinamizar o barrio cunha economía máis
horizontal e definitivamente menos especulativa. Ademais, teñen
en conta a natureza, a cultura local e o impacto na economía real,
non traballan en paraísos fiscais, etc.
Existen xa bancos de tempo en diversos lugares de Galicia, coma
a de Vigo32, que conta cun vídeo explicativo en Youtube. Tamén en
Youtube pode atoparse A camiñata xacobea do banco de tempo de
28 http://www.coop57.coop/galicia/index.php?option=com_content&task=blogcategory&
id=76&Itemid=377
29

http://www.racataplan.com

30 http://www.europapress.es/galicia/noticia-nace-plataforma-galega-moda-sostiblefomentar-consumo-responsable-ropa-20140109191133.html
31

http://www.associazionenazionalebdt.it

32

http://www.youtube.com/watch?v=rgwIHP9GxOY
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Nigrán, como exemplo da capacidade de dinamización social propiciada por este tipo de entidades.
3.5. Cooperativismo e o agro galego. Dous modelos:
Coren e a Xoaniña
Para ilustrar a aplicación do modelo cooperativo ao sector agrario podemos comparar dous modelos diferentes, tanto en posicionamento no circuíto de comercialización coma en dimensións e en
valores, presentes no territorio galego. O grupo Coren e a cooperativa A Xoaniña de Ferrol.
É importante subliñar a diferenza entre a experiencia da cooperativa Coren, que é de agricultura industrial e non biolóxica33. Coren vende a intermediarios que á súa vez chegan ao consumidor,
na maioría dos casos, a través de grandes superficies, que cobran
a súa porcentaxe encarecendo o produto, expatriando unha gran
parte das plusvalías e degradando o tecido social. Contribúe parcialmente á desterritorialización, xa que non traballa enteiramente
con circuíto curto e utiliza insecticidas no proceso de fabricación
de pensos. En contrapartida, dá traballo a 6.000 familias34.
A Xoaniña, cooperativa de consumo ético e biolóxico situada no
barrio de Ultramar de Ferrol, merca sen intermediarios (circuíto curto) os seus produtos a pequenos produtores de agricultura biolóxica.
Rompe así a fenda descrita por Beiras no seu clásico: “a burguesía gasta os folgos en manter a distancia co pobo campesiño que a
sustenta”35. Ese é un sector no que Galicia podería ter unha vantaxe
competitiva con respecto a outras rexións europeas, debido á súa
tradición no sector primario e, paradoxalmente, ao extremo parcelamento do seu territorio, que o Banco de Terras non dá solucionado.
Xa Beiras apuntaba que o minifundio non é óbice para o crecemento
económico, senón que o obstáculo fundamental estaba daquela na
Lei de Cooperativas de 1941 e na totalidade dos sistemas legal e económico. Ten a Lei de Cooperativas de 1999 solucionado o problema?
33

http://www.coren.es/cooperativa-de-alta-pedra

34

http://www.coren.es/siglo-xxi-grupo-coren-la-vanguardia

35

Beiras, O atraso económico de Galicia.
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3.5.1. Autonomía alimentaria. Biolóxico ou transxénico
Italia está a protexerse de maneira coordinada a nivel estatal
contra o cultivo de transxénicos e está á vangarda europea en produción de agricultura biolóxica, ofrecendo un contramodelo de
explotación do agro que contrasta fortemente coa concepción industrial imposta por multinacionais coma Monsanto36.
En moitas cidades europeas e nas principais galegas hai xa tendas de produtos biolóxicos e de verduras. As verduras, en xeral,
proveñen das proximidades da tenda (circuíto curto), aínda que a
maior parte dos produtos de estética proveñen de Italia, Francia
e Alemaña. Estes tres países xa se posicionaron no mercado da
Green Economy con marcas de forte capacidade exportadora.
Trátase dun mercado aínda non maduro, pero que xa non é de
nicho en países europeos de rendas altas e estase a estender a súa
demanda entre os europeos informados dos efectos negativos dos
insecticidas sobre a saúde e interesados nas terapias naturais.
No caso de Galiza e de España, carecemos dunha política estratéxica coherente e respectuosa co territorio comparable á italiana.
De feito, España é o estado da unión europea con maior cantidade
de cultivos transxénicos37.
3.6. Industrialización altamente subversiva, pero fondamente cristiá
O feito de non termos unha longa tradición industrial pode axudar para reconverter todo o noso tecido industrial na dirección da
non obsolescencia programada38, que non quere dicir eternidade
programada, mais sustentabilidade verdadeira. Podería esa nova
industria ir da man dun sector enerxético xestionado en cooperativa sostible ao servizo do ben común galego e español (ver Som
Energia ou Nosa Enerxía (Sociedade Cooperativa Galega)?
36

http://www.galizasentransxenicos.org/?q=node/6

37 http://periodismohumano.com/sociedad/medio-ambiente/espana-esta-llena-detransgenicos-pero-no-se-sabe-donde-estan.html
38

http://www.youtube.com/watch?v=fWHMNET2mgo
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É posible combinar as impresoras 3D e a non-obsolescencia programada made in Galiza? Velaí unha oportunidade para os enxeñeiros e deseñadores industriais galegos dende unha perspectiva
cristiá e de vangarda tecnolóxica.
3.7. Lobbies e medios de comunicación no eido da economía social
católica
Os lobbies tradicionalmente, tanto nos EE. UU. como en Bruxelas, utilizan os medios de comunicación para moldear e facer presión
sobre as institucións políticas e económicas ao seu favor. Precisamos, por iso, de medios de comunicación transnacionais que sexan
quen de presentar unha alternativa intelectualmente sólida ao presente modelo económico e antropolóxico, que dean voz á crecente
poboación europea sensibilizada co ben común. Avvenire, Justicia I
Pau, Encrucillada, etc. son iniciativas de moito interese; pero temos
necesidade de polas a traballar en rede e con obxectivos comúns de
mínimos, que en moitos casos poderían coincidir con intereses representados por amplos sectores da economía social europea.
É nese eido onde a nosa fe ten que servir de fulcro e catalizador
dun proxecto alternativo para Europa. Unha Europa feita dende
embaixo, dende o ben común, dende o respecto aos dereitos económicos e civís, sen rexións de segunda clase e sen dumping social
periférico. Esa Europa sería un referente de alternativa económica e antropolóxica á presente orde capitalista. Un eido no que o
Evanxeo tería espazo no respecto da liberdade de conciencia e da
necesaria laicidade das institucións públicas, ámbalas dúas xa recoñecidas polo Concilio Vaticano II.
Antonio Novo Fenández
Licenciado en Dereito CC.EE. e EE. UP Comillas
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O encontro con Deus nos salmos
Manuel Regal Ledo

Por ser un libro de oración e por selo coas maneiras que o caracterizan, o Salterio é a narración dunha densa e variada experiencia
relixiosa, dun encontro intenso con Deus, que abrangue múltiples
vivencias e perspectivas da persoa humana e do pobo do que esta
forma parte, e que se expresa cunha enorme riqueza de formatos literarios, case sempre moi vivos, moi sentidos, moi fondos.
Resulta abondo ousado pretender ofrecer nestas poucas páxinas
sequera sexa un achegamento a ese mundo relixioso que tanto ten
condicionado e axudado a pregaria de millóns e millóns de crentes
do ámbito xudeu e do ámbito cristián. Polo tanto, unhas suxestións
nada máis, á espera de podelas desenvolver con máis amplitude e
vagar noutra ocasión.

1.- Deus sempre á vista
Salmo tras salmo, o Salterio vai deseñando a experiencia relixiosa de persoas concretas, dun pobo concreto, á que nos podemos
e debemos achegar co sentimento de estarmos tripando terra sagrada (cf. Ex 3, 5), descalzos, logo, co corazón tamén espido e aspirando a ver a Deus pasar cando menos cal murmurio ou aireada
cativa (cf. 1Sam 19, 12) a través das vivencias relixiosas das que se
fan portadores todas e cada unha das persoas que se sitúan coa súa
vida, coa súa fe forte ou frouxa, sempre tensa e mesmo vibrante, á
fronte de cada pregaria que o salmo describe.
O encontro con Deus, a experiencia relixiosa, é sempre o que enche e dignifica cada salmo. Despois, en cada caso, a vivencia desa
experiencia relixiosa lévase a cabo desde estados de ánimo, desde
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texturas de fe moi diferentes. Predomina a experiencia suplicada (6;
26), acompañada da experiencia anhelada (72; 86); buscada (24),
dubidada (10, 1-11) ou esperada con confianza, en saudade (42;
43); en números redondos a metade do Salterio móvese nesta clave. Outra metade do salterio, tamén en números redondos, reflicte
o engado dunha experiencia relixiosa experimentada, compartida
(37; 62), celebrada (29; 40), ofrecida (81), rememorada (78), proclamada (11; 19), agradecida (18; 34), gozada (8; 16). A emoción, o
apaixonamento, embarga sempre o ánimo de quen ora nos salmos;
só en moi poucas ocasións (1; 49...) o salmo colle ton didáctico e
rebaixa a carga emotiva, pero, aínda nestes casos, a tensión vital
de quen ora salta á vista. Está claro que Deus non pode ser vivido, orado, suplicado, celebrado, agradecido, desexado, compartido,
agardado desde a frouxidade, desde a apatía; isto é o primeiro que
os salmos nos aprenden; o encontro con Deus sempre suscita tensión, emoción; sempre, cando é certa a súa proximidade, implica
a persoa, a comunidade, con todas as súas enerxías na flor da pel.

2.- O ser humano espido ante Deus
Invitamos a achegarse aos salmos reparando, de entrada, na situación concreta, no lugar vital, persoal ou comunitario, desde o
que ora quen ora nos salmos. Quedará impresionada. O Salterio é
mestre na intención fundamental de unir oración e vida no tempo
de pregaria.
Podemos ver con frecuencia como quen ora no Salterio é unha
persoa individual, que en moitos casos se enfronta cunha realidade
circundante inxusta, opresiva, ameazante, a niveis moi intensos
(22; 55); outras veces encárase coa súa propia condición de pecado, enfermidade, exilio (25; 32; 38); sobre das dúbidas ante a
acción de Deus (27, 7-12), prevalece sempre a confianza fonda na
súa intervención, que adoito celebra agradecida, asombrada, marabillada (92; 116). En momentos volve a ollada cara a si mesma
para verse á luz de Deus, da súa condición de persoa agarimada,
agraciada polo don e pola presenza de Deus (139).
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A persoa orante noutras ocasións desdóbrase en pobo para con
el facer pregaria ante as inxustizas, abusos e opresións das que o
pobo é obxecto repetidamente, dada a súa condición de pobo menor, por moito que sexa pobo que se sabe querido e mesmo escollido por Deus (60). Non falta na pregaria a desfeita bélica coas súas
consecuencias de arrasamento, incluído o mesmo exilio (74; 80).
Tamén como pobo, a confianza prevalece sobre a dúbida verbo da
actuación defensora de Deus. Gózase repetidamente celebrando
o amor e a fidelidade de Deus, que non teñen medida (114; 117);
recoñécese en ocasións non estar á altura de tanta fidelidade, e na
pregaria vese urxido a fidelidades maiores (78; 106).
A creación é para a persoa orante do salterio espazo de revelación de Deus, onde se transparenta a súa presenza benéfica, a súa
forza de vida, a súa capacidade creadora, a medida dos seus coidados para os seres humanos, para todas as criaturas que, con razón,
con frecuencia son convocadas tamén para a loanza agradecida (8;
19; 104). Escasamente se cita a súa caducidade.
Por último na oración da orante non poden faltar dimensións
que estaban moi vivas no imaxinario humano, espiritual, do pobo
de Deus: a esperanza mesiánica e a figura concreta do Mesías, o
Unxido (2; 72); a cidade santa como concentración dunha presenza divina que pretende arroupar todo o pobo (48; 84), e a Lei,
como palabra cálida de Deus á xente e da xente a Deus, na que
unificar gozos e vontades (19; 119).
O espazo litúrxico é o ámbito normal en que todo isto pode
acontecer, pero nun número considerable de casos cítase expresamente como lugar onde poder realizar e gozar o encontro con
Deus (24; 81; 95).
Non todo é chan e lineal na experiencia orante; xa apuntamos
as dúbidas en ocasións agudas, fondamente feridoras. Non hai que
esquecer que a teoloxía existente facía a Deus responsable e causante de todo o que acontecía, e o que acontecía non sempre nin
moito menos respectaba a crenza firme, repetida desde o primeiro
salmo, de que á xente xusta todo lle había de ir ben. Moita dor
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cruza por iso todo o Salterio, pero nunca o desespero, nunca o
desentenderse de Deus, por moito que ás veces se queixe de que
Deus se desentende do seu pobo.
Todo o que é e produce vida, benestar, felicidade, paz, confianza,
fortaleza, no pasado, no presente e no futuro, é obxecto de pregaria
no Salterio.Vivir todo isto, vivilo apaixonadamente, é a terra nutriz
que facilita logo que a expresión oral nos salmos acade niveis de
verdadeiro paroxismo, que só a repetición rutineira nos impide valorar e gustar.

3.- Acceso ao encontro con Deus
Podémonos preguntar polas condicións que aparecen no Salterio
como imprescindibles para acceder a ese encontro vivo con Deus.
E o Salterio non é escaso na resposta. En todo salmo se deixa ver
con claridade cal é o punto focal a partir do cal se vai desdobrando
a pregaria que expresa a experiencia de Deus na oración. Analizado salmo tras salmo, comprobamos que os alicerces do encontro
aséntanse basicamente na iniciativa gratuíta de Deus; Deus é como
é e, por ser como é, posibilita que o ser humano goce da súa experiencia. Neste ser de Deus prevalece a súa moita bondade, o seu
benquerer, misericordia e compaixón (23, 6; 40, 12; 89), a súa fidelidade, a súa verdade (31, 6), a súa ilimitada capacidade de perdón
(130, 4), a súa indulxencia, a súa disposición para escoitar sempre
a quen o chame, a súa grandeza envorcada ao servizo do ser humano (29, 11), o seu ser bendición sempre, a súa xustiza (146, 7).
Pero evidentemente sobresae un “ti” provocador de confianzas e
asombros, ante o que o ser humano que o gusta, non sabe senón
renderse e congratularse, sabéndose posuidor da mellor sorte e herdanza posible (16; 139).
O ser de Deus é un ser que, a diferenza dos ídolos, actúa: oe, fala,
intervén, media entre os seres humanos, e o salterio é unha constante narración desas intervencións vividas ou suplicadas porque
se consideran moi posibles. A solicitude de Deus polo ser humano
convértese así en estar ao lado da xente, en defender o humilde
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(18, 28), en acoller aínda que a mesma mai abandone (27, 10), en
facer xustiza nunha sociedade privada de dereito (35, 23), en coidar
da humilde e pobre, en estar coa xente, en facerse Deus do pobo,
en dar a coñecer a súa salvación (98, 2-3), en facerse don e beneficio para todos, en ser gardián e señor da casa (121, 5; 122), ata o
punto de se constituír na máis fonda e firme razón de felicidades.
Non todo é cousa de Deus, loxicamente, no encontro seu co ser
humano. A este o Salterio tamén lle asigna tarefa. A tarefa de confiar, de buscar en Deus agarimo, de esperar na súa misericordia, de
fiarse da súa palabra e promesa (3, 6; 12, 8; 61, 4). A súplica pode
e debe ser entendida como expresión desa apertura e confianza en
Deus, máxime cando, como sucede moitas veces nos salmos, vai
mesturada con expresións de confianza e mesmo de agradecemento
polo ben suplicado e xa adquirido (27). Mais a parte do ser humano
non se reduce só á expresión verbal e/ou emocional; tamén debe
cavilar na vontade do Señor (1, 2), preguntarse por el (53, 3), de
escoitalo (81, 14), de servilo no amor e no respecto (2, 11), de coñecer o seu nome (91, 14), de practicar a xustiza (11, 7; 34.12-13),
de andar pola senda recta, de aceptar ser a súa herdade, de poñer
nel as propias delicias (37, 4), de andar en inocencia, de practicar
a lealdade, de cumprir minuciosamente co próximo (15, 2-5), de
arredarse da xente satisfeita (49, 14-16), de facer memoria das súas
intervencións (66, 5-7; 77), de entrar no misterio de Deus (73, 17),
de meditar a propia historia e a historia do pobo á luz de Deus
(78, 1-8), de contemplalo presente na natureza, na lei, de prostrarse ante a súa santidade (99, 5-8), de loalo (150). Esforzo que se ve
abundantemente compensado pola abundancia do Deus encontrado, algo máis cobizable ca o ouro, máis doce ca o mel (19, 11).

4.- Efectos que o encontro con Deus produce
Quen ora nos salmos, pide e agradece poder experimentar a
compaixón de Deus, o seu amor, a súa fidelidade (31, 10; 41, 5.11;
89, 50). E experiméntao cando se sente sostida, segura, defendida,
confiada; o Salterio está repleto de experiencias nesta liña, expreEncrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015
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sadas con formas literarias diversas, pero coincidentes na intensidade emocional que as envolve: 3, 6; 31, 5; 40, 3-4... Verse defendido no medio dunha situación persoal e popular, social, agresiva,
inxusta; é a confirmación básica que lle permite á persoa orante
saber a Deus da súa parte. Nunha sociedade de non dereito, Deus
convértese na fonte limpa, na que a persoa débil, abusada, recibe
defensa na xustiza.
Esta experiencia trae consigo unha serie de consecuencias benéficas para a persoa que a vive, e para o pobo do que forma parte: a
súa vida recibe a bendición e a xustiza de Deus (24, 5; 85, 12-13),
renóvase cara a dentro co perdón, se é o caso (25, 11; 32, 1-2), e
os próximos seus como son a tranquilidade, fortaleza, fartura, guía,
acougo, fogar, honor, compaña (23; 92, 8-10; 136). Subvértese a
condición persoal, como se subverte tamén a mesma historia do
pobo do que forma parte (113, 7-9). A lóxica derivada de todo isto
é a alegría individual e do pobo enteiro (4, 8; 63, 2-9; 85, 7); alegría que se ve acompañada polo asombro, pola admiración, pola
loanza (8, 2; 19, 15; 92, 2-7).
Tampouco aquí a persoa, o pobo, son suxeitos pasivos nunha especie de xogo de comenencias. Experimentar o paso de Deus polas
súas vidas e pola vida do pobo leva a persoa e o pobo a coñecer os
camiños do Señor (25, 4; 101, 6) cun coñecer que é amar e secundar, a andar na verdade de Deus e recoller o propio corazón no
respecto polo seu nome (26, 3; 51, 5-8; 86, 11), a ser consciente
da propia caducidade e fraxilidade para abrilas á misericordia de
Deus (90, 12.14), e a gozarse coa orientación, paz, gozo, felicidade,
alento, acerto que en Deus e na súa palabra atopa (119). Quen tivo
a sorte de poder gustar o precioso que é o amor de Deus (36, 8),
sabe que a súa vida e a vida do pobo está convocada aos coidados,
fartura e compaña de Deus (23; 63), a habitar na casa do Señor
(27,4-6), a fartarse da súa abundancia e beber das súas delicias
(36,9; 103), a ser oliveira vizosa na casa do Señor (52, 10), a verse
mantido con flor de trigo e mel bravo (81, 17), a entrar no acougo
de Deus (95, 11), a sentir que nada lle falta (34, 11), a ter o que
arela o seu corazón (37, 4), a chegar á morada de Deus (43, 3), a
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vivir para sempre na súa tenda (61, 5; 65, 5), a entrar na santidade
de Deus (99), a ver o rostro mesmo de Deus (42, 3), sempre, iso
si, sen esquecer que as condicións imprescindibles para compartir
tenda con Deus pasan pola práctica da xustiza exquisita co próximo,
no medio do pobo (15; 24, 3-6).

5.- Como é o Deus co que a persoa orante se encontra
Do dito ata agora xa se pode deducir con claridade como é o
Deus que as persoas orantes do Salterio foron descubrindo pasiño a pasiño, como é o Deus que se lles foi desvelando na medida
da súa disposición a acollelo. Nun repaso calmado polos 150 salmos puidemos recoller máis de 170 afirmacións que teñen que
ver coa identidade dese Deus co que a persoa orante entra en
relación. Pensamos que se poderían concentrar ao redor de seis
grandes apartados. O primeiro tería que ver con algunhas percepcións máis básicas, esenciais; Deus é bo e recto e amable (25, 8;
36, 6-7; 135, 2); Deus é aquel en quen reside o perdón, o amor
e a redención cumprida (130, 4.7); Deus é bendición (134, 3) e
dá bens (119, 68). Deus é o meu Deus (143, 10), o que me ama
(18, 20), o que enche a terra coa súa misericordia (33, 5), o que
ten un amor que alcanza ata o ceo (138-28), en definitiva, o Deus
do meu amor (59, 18).
O segundo apartado ten que ver coa condición de Deus de ser
alguén con quen se pode tratar; el escoita e responde (3, 6; 28, 6),
non agocha o seu rostro (22, 25), ten voz e fala (29, 3-9; 50, 1-7);
ante el o ser humano pode expoñer todo tipo de demandas coa
conciencia de falarlle a alguén interesado activamente no desenlace das mesmas (todos os salmos de queixa ou súplica). De feito
ao redor do terceiro apartado, o referente ás intervencións de Deus
coas persoas, na historia, amoréase unha chea de atribucións que
fan de Deus un ser totalmente envorcado no ser humano: coidador
dos dereitos da xente que é xusta e busca xustiza (1, 6; 34, 20-23),
valedor de xente oprimida, pobre, humilde, desvalida, orfa (14, 6;
18, 28), ata o punto de que a palabra que mellor define a súa acEncrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015
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tuación é a de “defensor” (4, 2; 40, 18) da persoa e do pobo que
sofre agravios de todo tipo. Deus é o que se levanta pola opresión da
xente humilde e polo xemido da xente pobre (12, 6). Identifícase especialmente con quen o respecta (112, 1), con quen anda en amor
e en xustiza, coa xente recta e de limpo corazón (73, 1), con quen
ama a verdade no corazón (51, 8). Invitamos a persoa que ore cos
salmos, a reparar na cantidade enorme dos enunciados nesta liña e
a variedade de matices que afinan a percepción desta característica
do Deus dos salmos.
O cuarto apartado fálanos dun Deus fiel, que é Deus desde sempre e para sempre (48, 15), que cumpre comigo (57, 3), que dá
consistencia a toda criatura (90, 3.12.14), Deus de amor eterno
(106, 1), que recorda alianzas e promesas (105, 8), un Deus no
que se pode confiar (143, 8-9), que fala con verdade (12, 7), que
non defrauda a quen nel confía (25, 3), a última esperanza, logo
(39, 8), o que dá seguridade (46), o socorro verdadeiro (69, 14).
A acción de Deus suplicada ou agradecida nos salmos vaise encamiñando cara a unha fondura digna de ser salientada nun apartado especial. Deus é o que pon ledicia incomparable no corazón
(28, 7), o que fai lucir a miña candea (18, 29), Deus é o Deus matrona, que me saca do seo da miña nai (22, 10-11), o meu pastor
total, a persoa que me acolle honorablemente no seu fogar (23),
o que me conta os seus segredos (25, 14), aquel que ten nas súas
mans o meu porvir (31, 16), o Deus da miña alegría (43, 4), que
nos guía por riba da morte (48, 15), que está por min (56, 10), que
provoca e colma as miñas máis grandes señardades (63), o que me
aleda as saídas da mañá e da tarde (65, 9), o Deus que é o noso
Deus, e do que nós somos o pobo (95, 7).
Por último, Deus aparece no Salterio coma quen provoca asombro, admiración, loanza: pola súa xustiza (7, 18), por ser o Deus
grande, maxestoso, que comparte co ser humano o seu poder coidador (8; 45, 3.6), por ser firme, recto, transparente, verdadeiro,
cobizable (19; 36, 6-7), por manifestar nos ceos a súa gloria (19,
2), por ser del a terra e canto a enche (24, 1), por tela creado coa
súa palabra, co seu alento (33, 6), porque goberna a terra (58, 12),
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cóidaa e régaa de mil maneiras (65, 10), por ser un Deus de feitos
grandes e de proxectos profundos (92, 6), porque fai connosco
cousas grandes que producen alegría (126, 3); porque, en definitiva, é un Deus marabilloso que provoca admiración, asombro, do
que se intúen grandezas inimaxinables (139).
Tanto o salmo 103 coma o salmo 145, cada un á súa maneira,
resumen a imaxe e vivencia de Deus que o mellorciño da espiritualidade dos salmos foi capaz de ir elaborando para o noso proveito.
Non ignoramos carencias propias dunha teoloxía que dera chegado a onde dera chegado e que afecta negativamente á expresión
orante: Deus externo, intervencionista, dislocación dos procesos
históricos, descargar en Deus responsabilidades persoais e sociais,
agresividade contra os impíos, exclusivismo de Israel, abuso da
oración de petición...; pero ninguén negará que, aínda con esas, o
Salterio ofrece unha conciencia, unha vivencia de Deus en casos
verdadeiramente sublime, envexable; abondaría con citar o exquisito salmo 139 para disipar calquera dúbida. Temos unha densísima tradición espiritual, orante, da que moito podemos aprender,
aínda que tamén poidamos e debamos redondeala.
(Nota: Esta achega pódese atopar completada por un par de apéndices e por unha abundante e detallada cita de pasaxes dos salmos
correspondentes aos apartados deste escrito no Blog: Escoladeespiritualidade.bolgspot.com.es; Etiqueta: Colaboracións persoais)

Manuel Regal Ledo
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Francisco Carballo Carballo
Antonio Gómez González

Coñecín a Francisco Carballo o ano 1967, en Salamanca, cando
cheguei para facer os estudos de teoloxía. Era o reitor do Seminario Maior dos Paúis para a maior parte de España (Congregación
da Misión de San Vicente de Paúl). Dende entón compartín experiencias, non deixei de aprender del e non perdín de vista a súa
traxectoria, sendo especialmente significativo para min o feito de
que contase comigo para a inserción no mundo obreiro en Vigo,
onde, ademais, contactamos co Padre Seixas e as súas múltiples
actividades, que xa coñeciamos en Salamanca.
Os seus datos biográficos son coñecidos. Algunha prensa espallounos con bastante detalle ao facerse eco do seu pasamento.
A súa obra é unha auténtica sementeira espallada nas clases,
conferencias, coloquios, participación nos máis diversos debates, nos seus escritos de historia1 e nos máis diversos medios de
comunicación.
Como mestre foi moi apreciado e querido polos seus alumnos.
Moitos confesan que foi o mellor profesor que tiveron. A súa memoria e a súa presenza non desaparecerá. Será o intelectual dos
excluídos, un intelectual que se fixo entender, que sabía comunicar o seu saber.
Entre algúns compañeiros da súa Congregación non tivo tanto éxito, especialmente cando deu o paso que el entendeu que
marcaba o Concilio Vaticano II. Recoñecía que non era fácil desprenderse da doutrina preconciliar, pero, ao mesmo tempo doía1 Cfr.- Conversas con Francisco Carballo, Santiago Prol / Xan Carballa. Prensa&Creación.
Edicións A Nosa Terra, Vigo. Abril 2002, páx. 208.
Cfr.. tamén: http://www.aelg.gal/Centrodoc/GetAuthorById.do?id=autor177
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lle tanta cegueira. Tivo que manterse na fronteira, pero non se
atreveron a despedilo. Toleraron e aproveitaron a súa capacidade
de xestión como director de Colexio en Baracaldo, Reitor do Seminario de Teoloxía en Salamanca, Conselleiro e asesor na Curia
Xeral da Congregación en Roma, cofundador do Instituto Teolóxico Gaudium et Spes en Salamanca, etc. Como profeta que foi, non
o entenderon. Carballo estaba aberto ao futuro dende dúas bases
sólidas: a interpretación do Evanxeo levada á praxe por Vicente de
Paúl (no século XVII francés) e o Concilio Vaticano II. Viviu a súa
fe en Xesús coa axuda da ciencia.
A Igrexa, desde o século XVII ata 1950, tívolle medo á ciencia.
O primeiro gran documento que rompe con isto é a encíclica de
Pío XII, Divino afflante Spiritu que manda analizar a Biblia con
esexese científica, adoptando distintos xéneros literarios e acepta o
evolucionismo. Despois vén o documento Pacem in Terris de Xoán
XXIII que acolle o valor da ciencia, a Revolución Francesa e a
declaración dos dereitos humanos como fenómenos positivos na
historia da humanidade. Son os documentos de ruptura co medo
que a Igrexa tivo desde o XVII ata onte. Hoxe a Igrexa maioritariamente non ten medo á ciencia…2

Os compañeiros que foron quedando na institución permaneceron no prevaticano, esquecendo, incluso, o carisma de Vicente de
Paúl. A Igrexa xerárquica e a sociedade galegas, tampouco estaban
en condicións de escoitalo por ser de esquerdas e, o que era peor,
nacionalista3. Agora que temos un papa que pide aos pastores que
cheiren a ovella, as ideas e praxe de Carballo deberían ser mellor
acollidas4. Ao mellor igual ten a ben facerlle a homenaxe que lle
debían en vida. En cambio, si que recibiu homenaxes dos que acolleron a súa mensaxe. Maceda, Vigo, Marín5, Santiago, A Coruña...
foron sedes doutras tantas homenaxes, que puido agradecer, expresando a súa gratitude e satisfacción.
2

O. c.. páx..60.

3

O. c. páx.. 171 ao final.

4

Cfr.. o.c. páxs.. 170-171.

5 O sábado 17 de xaneiro do 2015, nova homenaxe a Carballo en Marín. As 18.30 no auditorio.
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A súa marcha a Salamanca, a causa da enfermidade final, puxo de
manifesto que eran moitos os que sentían e compartían inquedanzas
con el. No derradeiro ano penso que foi significativa, e merece ser
subliñada, a gran peregrinación de amigos e colaboradores á enfermería dos Paúis en Santa Marta (Salamanca). El agradecía estas visitas e que o axudaban a ir superando a ausencia da súa terra. Nos primeiros momentos aínda seguiu lendo e colaborando nas reflexións
do Foro de curas galegos Bispo Araúxo. A decisión de marchar a Salamanca foi moi dura para el. A petición de auxilio é conmovedora:
Estou acurralado polo cancro… e aos 88 anos. A miña situación é
de dor, cansazo e pena de non poder cumprir os meus deberes de
oficio. Estou esgotado e abandonado á miña soidade… que Deus
nos acolla no seu corazón6.

Doíalle a vida que se ía e sentía dor de ter que marchar de Galicia por esa razón. De feito deixou decidido por escrito o seu retorno. Quería ser incinerado e enterrado ao lado da súa nai, na
parroquia que o vira nacer, Asadur. Na última visita que lle fixemos
acolleunos con sorpresa (non a anunciaramos). Co sorriso de sempre, un forte abrazo e cun comentario que presaxiaba despedida
díxonos: “¡Xa non tiña que estar aquí!”. Esta vez xa non lle apetecía
tanto saír. Preferiu comer na enfermería.
O día 1 de decembro, o único irmán vivo e o máis novo dos irmáns, Daniel, os sobriños e sobriñas, un pequeno puñado de amigos, uns vinte compañeiros da Congregación, chegados de varias
cidades, e as enfermeiras que o coidaron na enfermería, celebramos a eucaristía de despedida na igrexa do Seminario do que el
fora reitor. Faltaba o calor e a xuventude duns cento cincuenta teólogos que, por aquel entón, enchiamos o recinto de futuro. Penso
que dalgún xeito seguro que estaban presentes.
Como acostuma a suceder, o Visitador Provincial, na homilía,
subliñou valores que, á vista dos feitos, non se lle recoñeceron
suficientemente en vida. Dixo textualmente:
6 Texto da carta do 25 de setembro do 2013 dirixida ao Padre Visitador pedindo axuda,
que atenderon ao día seguinte, trasladándoo a enfermería de Salamanca.
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Os valores que articularon a súa vida “son unha testemuña para
todos nós”. Logo foi citando os textos onde, para el, se expresan
eses valores: “Son galego de nación; cristián de convicción; rezo:
Xesús, marana ta; ven, Señor” 7. “O amor á súa terra e á súa cultura, seguiu dicindo, levouno a implicarse na política activamente, intervindo en asuntos públicos”: “Vivo, sinto, amo e aprecio a
política. Estou en contra dos que intentan desvalorizar a acción
política. En canto me é posible, no marco que vivo, axudo en todo
o que podo” 8.

Citou tamén unhas palabras ditas por Carballo agradecendo
unha homenaxe que recibira no ano 1996:
Fun durante corenta anos profesor…, e recibín unha gratificación
grande dese oficio. Os medios de comunicación fan un gran papel,
pero os educadores, e aquí hai moitos, ten un papel máis importante. Fun durante moitos anos unha persoa que me din conta de
que había que participar en movementos de acción social, sindicais e políticos. Penso que hai que ser tecnicamente bos profesores, pero uníndolle a acción social. E iso non se fai só a través da
escola, senón na participación dos debates da sociedade” 9.

Efectivamente, Carballo soubo unir ciencia e acción, fe e compromiso. A ciencia e a fe, se non transforman a realidade social, se
non axudan a liberar aos homes e mulleres e, primordialmente, aos
excluídos e aos máis pobres, se non contribúen á realización dun
mundo máis xusto, máis igualitario e, polo tanto, máis humano,
carecen de valor.
Neste sentido o celebrante citou tamén un parágrafo dunha
conferencia de Vicente de Paúl, do 6 de decembro do 1658, que
Carballo entendeu e fixo súa, incluso ata sentirse marxinado:
Se hai algúns entre nós que crean que están para evanxelizar aos
pobres e non para coidalos, para remediar a súas necesidades espirituais e non as temporais, direilles que temos que asistilos e facer que
os asistan de tódalas maneiras, nós e os demais… Facer isto é evanxe7

O. o. páx. 209.

8

O. c. páx.. 171.

9

Texto da homilía.
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lizar de palabra e de obra; é o máis perfecto; e é o que o noso Señor
practicou e teñen que practicar os que o representan na terra10.

Trátase dun dos moitos textos do fundador dos paúis, que non
só non perdeu actualidade senón que hoxe podía ser atribuída ao
mesmo papa Francisco.
Así o entendeu o padre Carballo, –seguiu dicindo o P. Visitador–
e sóuboo plasmar no seu compromiso de vida e expresar nos seus
escritos:
Na Biblia, no AT, hai unha longa evolución da experiencia relixiosa
dende un Deus dos exércitos, a un Deus de paz, pero que esixe
responsabilidades. Nisto irrompe Xesús de Nazaret; expresa coa súa
vida e na súa predicación un Deus amor, abba (papá), un Deus que
nos espera e aposta por todos, que rexeita a discriminación: vén salvar a quen é maltratado e sofre fame, enfermidade, desprezo, etc.
Xesús é a suprema realización humana. É digno de fe. Con el consigue o cumio a experiencia relixiosa, por iso creo que o seu testemuño é aceptable; preséntame un Deus creador que continúa presente
na súa obra. Deus crea, non só creou; segue creando esa obra na
que somos invitados a colaborar. Crer no Deus de Xesús é concretar un mundo de paz, de igualdade, de respecto de todo e de todos.
Xesucristo só afirma que se exclúen os que non colaboran no seu
proxecto. Exclúense os que non socorren aos famentos, sedentos,
maltratados… os que non loitan pola xustiza e contra a pobreza11.

Como me comentaban dous amigos, tamén alumnos de Carballo, participantes no funeral, esta homilía non deixa de ser unha
contradición, unha máis das que temos que vivir na sociedade e
na Igrexa. Sen dúbida que Carballo agradeceu, aínda que foi xa
moi tarde, que se lle recoñecese publicamente a súa fidelidade
ao Evanxeo e ao carisma de Vicente de Paúl. Ambas fidelidades
marcaron radicalmente a súa vida de fe e compromiso. Sentíndose marxinado por moitos compañeiros paúis, non quixo deixar
a Congregación. Incluso renunciou a algún tipo de compromisos
10 http://somos.vicencianos.org/blog/vicente-de-paul-conferencia-118-conferencia-del6-de-diciembre-de-1658/
11 O.c. páx. 53.
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que, para el non chegaron a significar infidelidade nin para a súa
conciencia nin para a fidelidade coa Congregación.
Se non fose clérigo, no 1983 tería seguido na actividade política directa. Non violaba ningunha lei eclesiástica se o fixese,
pero non o fixen porque provocaba unha certa conflitividade na
Congregación…12

Foi fiel até o final aos seus compromisos coa Congregación e coa
súa firmeza na fe, da que brotaron a entrega á educación, á historia
e a política activa e fondamente comprometida pola democracia
real, a xustiza e a solidariedade. Compromisos levados á praxe, porque evanxelizar non se limita á liberación espiritual senón tamén
á temporal, é necesario liberar e asistir aos demais e facer que os
demais tamén o fagan. Isto era, para el, o compromiso político.
Con fe e silencio, o día 13 de decembro, tal como era o seu desexo, depositamos as súas cinzas ao carón das da súa mai, en Asadur.
Pese ao día e a hora (sábado ás 11:30), había curas de toda
Galicia, amigos e amigas, compañeiros e compañeiras de todas as
militancias políticas, sindicais, acción social e culturais, nas que
expresou e levou a cabo o seu compromiso cristián a prol da liberación dos pobres e excluídos e da súa querida nación, Galicia, e
do resto do mundo.
O día 27 o Concello de Maceda organizou unha primeira homenaxe de urxencia que resultou moi emotiva. Todos os oradores
subliñaron a fe e o compromiso de Carballo. Virán máis homenaxes
e haberá que recoller a súa abundante sementeira, non só para que
non se perda senón para que sexamos conscientes do valor da súa
testemuña. Nunha das visitas que lle fixemos en Salamanca díxonos
que estaba escribindo sobre quen era Xesús para el. Seguro que quedou inconcluso. Pero será, sen dúbida, a última lección do mestre.
Penso que o que foi e pensaba Carballo está recollido por Santiago Prol e Xan Carballa en Conversas con Francisco Carballo, xa
citada varias veces. É unha síntese seria e suficientemente suxer12
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inte para reflexionar, meditar e descubrir o moito que Carballo
aportou e deixou para a Igrexa e para a sociedade galegas. Cáles
eran as súas teimas. Atoparemos conceptos e reflexións tan aparentemente distantes como a súa definición da fe ou o seu compromiso nacionalista. Haberá que recompilar o resto da súa obra
espallada en xornais, revistas e outras fontes, pero a súa mensaxe,
en esquema, está aí condensada.
A paixón de Carballo pola historia, a capacidade de observación nas saídas que tivo ocasión de facer a Roma, París, Inglaterra,
América Latina, Palestina, etc., a apertura ás ciencias, en xeral, a
lectura dos grandes teólogos e pensadores, o Concilio Vaticano II
(unha auténtica revolución para el), a súa capacidade para escoitar
e aprender dos que o rodeaban, permitíronlle acadar unha bagaxe
teolóxica en constante diálogo co mundo actual. Era un experto
colaborador, insinuador de vías de traballo en equipo, impulsor de
múltiples experiencias, con gran capacidade para escoitar e suxerir.
Aí están as súas obras como testemuñas: A opción pola inserción no
mundo obreiro e estudantil dende as alturas dun Instituto Teolóxico dependente da Universidade Pontificia de Salamanca, A Asociación Cultural de Vigo, A Nosa Terra13, os innovadores traballos de
historia de Galicia e da igrexa galega, Alexandre Bóveda e Sarmiento, Sermos Galiza, Coloquios de Parroquias, Encrucillada e Irimia,
e, por último, O Foro de Curas Galegos Bispo Araúxo, son algúns
dos máis importantes tesouros que nos deixou. Quedábanme por
mencionar os contactos coa Fundación Rosa Sensat de Cataluña14,
preocupada pola mellora do ensino e a renovación pedagóxica.
En torno a Carballo naceu tamén o Foro de Curas Galegos Bispo Araúxo15. Curas, principalmente do rural, illados e cheos de soidade, que precisan compartir as súas experiencias pastorais dende
unha perspectiva aberta, que, por desgraza, non é o normal na
13 Un día, con bágoas nos ollos, confesoume que o seu compañeiro Serafín García, antes
de morrer, lle pedira que, por nada do mundo, abandonase A Nosa Terra. Ambos eran conscientes do significado desa gran obra para Galicia.
14

http://www2.rosasensat.org/pagina/qui-som

15

http://forobispoarauxo.blogspot.com.es/2012/12/identidade_24.html
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igrexa galega. Carballo estivo disposto tan pronto llo propuxeron.
Participaba coma un máis, escoitaba, suxería e xurdiu un equipo
que se xunta unha vez por trimestre para compartir inquedanzas,
planificar e colaborar. De novo Carballo chámame para que participe. Non son o único secularizado que participa. Dende Salamanca seguía participando e aportando o seu grao de area. Botaremos
en falta a súa participación.
Lembraremos a Carballo coma un mestre polifacético, un cristián comprometido até as últimas consecuencias na transformación
da sociedade. Teremos que ter moi en conta a súa teoloxía, ben artellada e fundamentada, e as maxistrais leccións de historia de Galiza
e da igrexa galega. En ambas foi un gran mestre. Non só nos deixou
coñecementos senón praxe. Tamén nisto foi destacado mestre.
Grazas, Carballo, pola túa vida, pola túa fe e compromiso, polo
teu atrevemento e pola túa maneira de participar e axudar a espertar a participación, teórica e práctica, dos que tivemos a sorte de
coñecerte. Ah! Non eras dos que impón os seus criterios. Deixaches moitos discípulos.
Antonio Gómez González
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Non esquezo o derradeiro agasallo de Francisco Carballo, o día
en que deitamos as súas cinsas no sepulcro onde repousan os restos da nai, aló en Asadur, na aba do monte Rodicio, en Maceda.
Asadur, que nome tan fermoso. Atravesamos o país tinguido das
cores ocres e verdes que os últimos días do outono ofrecían entre
doces brétemas pousadas sobre os vales. Ía frío e a neve acolleu
a nosa mirada, as primeiras neves sobre a serra de San Mamede.
Non chegaban os centos de persoas, que (a) natureza convocou o
frío, a chuvia, a neve, os torrentes, a néboa e o misterio todo, nun
canto fúnebre inesquecible. A liturxia oficial algo pobre, merecía
moito máis... sobraban responsos e ten piedades. Cando menos foi
en galego. Mirei bágoas en moitas caras, crentes e ateas, militantes
de todos os tempos e recunchos: canta memoria reunida! O irmán
Mero entoou con voz tremente o himno galego seguido dun murmurio que ascendeu xa trono ata os cumios da serra. Entón si que
foi liturxia sentida, liturxia-voz do pobo.
Con Carballo camiñei algunha vez por aquelas paraxes e amosoume segredos da infancia e nostalxias, faloume das monxas bieitas que habitaron o convento; daquela pedra no altar, a máis antiga
de Galiza; dos galegos camiñando cara á sega en Castela, dos fríos,
das lendas, dos medos, de cando neno ía levar as vacas e lle saíu
o lobo... aqueles ollos de Carballo eran un mar profundo de emocións mirando a serra de Maceda.
Pídenme os amigos de Encrucillada que escriba algo poético
sobre Carballo. Non domino esa arte tan estraña. Sei da salmodia
diaria, pausada, estremecedora tantas veces no amencer... e quixen
facer un salmo para Paco Carballo, que foi mestre, irmán e amigo,
Encrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015
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e que agora, pasado o tempo das bágoas, podo dicir: que sorte tiven de terte coñecido! No nome de Galicia, grazas irmán.
Salmo para Francisco Carballo
Soñabas Paco Carballo
co lume aceso do fogar que sabe a terra e a mai.
Soñabas ese arrolar transido en matria.
Ei, irmao : - Imos á Serra, onde vai o frío, onde ouvea o lobo...
imos bicar a neve, primicia de esperanza para esta terra
aconchegada, velliña, enloitada.
Non máis loitos, non máis prantos!
Paco Carballo erguido no Rodicio, mirando a patria toda!
A Patria Verde, meu Deus! que envexa de xenerosidade!
Consagrado, Carballo, consagrado!
que sagrada a túa vida para o pobo,
Tanta Luz! Tanta Loita!
Dime, Paco, cal é o segredo que agochas,
para non odiar, sorrindo sempre ás maldicións que nos atrancan?
Que lume prendeu no teu corazón para ser beizón subversiva?
Recordo agora o teu disimulo, a túa gargallada agachada,
ante os pánfilos e mediocres exhibicionistas da cultura,
a túa maior desconsideración: “vaia tipo!”, case con cariño, con
amor e mágoa.
Déixame, agora, Carballo, que onda esta sepultura, verta esta auga
salobre do mar do Morrazo.
Non hai ninguén. Partiron xa os sons patrios e as bandeiras e
quedamos nós: a Serra e o silencio, e esta lousa pétrea, onde repousan os pais.
Miro nos teus ollos mirando aqueles galegos camiño da sega en
Castela,
son os mesmos que mirabas de meniño, acolléndoos na casa coa
cunca do caldo e a aloumiña,
que impotencia pousaba sobre eles.
E chorabas, Paco, con Rosalía... castellanos de Castilla...
O amor aos pobres, que discurso tan logrado e pouco realizado.
Vicente de Paúl e a Misión, soño feito realidade: “Deixar a deus
por Deus!!”
deixar o incenso e os cirios e os cánticos sacros,
arremangar a sotana, e sandar as chagas dolorosas da xente:
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Velaí o año de Deus: fendido, maltratada, desprezada, velaí o año
de Deus!
Velaí a pobreza.
Velaí a pobreza.
Velaí: galegos e galegas.
Desprezados por falarmos distinto, por non ter Cultura, por no ter
a súa cultura, a deles.
Ben escoitaches, Carballo, a fonda pregunta do Mestre: –“Que
buscades?
–Señor, onde vives?
E vivía na pobreza e na loita, no corazón derramado, na paixón
polo outro, polo esnaquizado,
na lideira de rachar todas as cruces que houber.
E aquel día –e serían as catro ou máis– Paco Carballo quedou
con EL.

Rubén Aramburu Molet

Encrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015

93
93

In memoriam

Paco Carballo
Marisa Vidal Collazo

Eu xa te chamei
cando soio a voz do vento soaba.
Cando o silenzo chamaba polas verbas,
eu xa te chamaba.

Así foi a relación de Paco Carballo con Encrucillada e con Irimia. En 1966, nos coloquios de Cregos, cando a Igrexa galega empezaba a espreguizarse cos ventos renovadores do Concilio Vaticano II, Paco Carballo xa estaba naquel grupo que soñaba cunha
revista de pensamento cristiá en Galiza.
Cando no ano 1974 se elaborou o núm. 0 da revista Encrucillada, número que nunca vería a luz afogado polas censuras franquistas, Paco Carballo tamén estaba aí. E cando a censura atrasou
ata febreiro de 1977 a saída do 1º número de Encrucillada, tamén
Paco estaba aí.
Non hai máis ca ver as sucesivas colaboracións que escribe no
núm. 2, no 3, no 5, no 10, no 17, no 20... Logo as colaboracións
espállanse máis, pois xa aquela meniña chamada Encrucillada ía
collendo forza por si mesma e non precisaba estar tan pendente de
alimentala. Iso si: sempre estaba aí, para o que fixera falta. Cando
algo lle pedimos sempre respondeu lixeiro... dende a historia, a
súa grande paixón, e a fe, o seu motor de vida. Achegounos a figuras como Basilio Álvarez, Martín Sarmiento ou Alexandre Bóveda,
persoas crentes de fe rexa, coma a súa, malia ás adversidades.
Na primeira Romaxe de Crentes Galegos, no Pedregal de Irimia,
en setembro de 1978, bautizouse con todos nas augas do Miño e
proclamou “Eu renazo galego”. E en 1981, tamén Paco está arrombando para que saíra do prelo o primeiro número da revista Irimia.
Discretamente, dende un segundo plano, pero pendente de que os
proxectos se lograran.
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Precisamente o último texto que saíu das súas mans é unha biografía de Alexandre Bóveda publicada nun libro colectivo titulado
Bóveda cristián, nos cadernos do Xalgarete editado pola Asociación
xuvenil Amencer de Ourense
Hai moitos paralelismo na maneira de ser de Paco e Alexandre.
A Paco tamén poderiamos aplicarlle aquilo que dixo Basilio Álvarez
falando de Bóveda: “Eu non coñecín un mozo máis austero na conduta, nin con máis finura no cerebro, nin máis profundo na tenrura” O mesmo Paco falando de Bóveda engade: “A súa vida era unha
oferta de paz e alegría. (...) O catolicismo de Bóveda era aperturista
e recoñecía a autonomía da política. Era un cristianismo profundo
do que dá fe coa súa vida, paixón e morte” Xusto coma Paco.
Paco Carballo pertence á xeración do ferro e as rosas. Formouse
e medrou nunha igrexa preconciliar, ríxida, abafante, de ferro, e
soubo transitar con decisión e valentía pola liberación que para
nós, as persoas cristiás, supuxo o Concilio Vaticano II. Soubo ver
as rosas que medraban, vizosas, na ferruxe. Sobreviviu á crise que
a renovación do concilio supuxo sendo fiel a si mesmo e ao espírito
das benaventuranzas, e fíxose un con todos aqueles novos tempos,
coa nova xente que emerxía en Galiza traballando pola paz. Co corazón limpo e sinxelo, con espírito de pobre, preferiu a súa fame e
sede de xustiza, liberar e facer medrar Galiza dende abaixo, dende
os últimos, antes ca encasquetarse unha mitra episcopal ou unha
cátedra universitaria.
Remato a miña, por forza, breve intervención como a empecei,
con Paco no corazón e Celso Emilio nos beizos, cun poema que
repito coma unha ladaíña:
Unha vez houbo un home
que nunca dixo, meu.

Dende o fondo do corazón, grazas, Paco.
Marisa Vidal Collazo
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Crónica política

2015: Un ano que pode mudar o país
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Cando necesidade e
vontade se conxugan
Para titular esta crónica coa
mudanza do país serían suficientes as dúas inexorables
consultas –a municipal e autonómica de maio, e a xeral de
decembro– que veñen no seu
tempo e na súa cadencia, xa que
só elas serían suficientes, se o
pobo así o desexa, para darlle
unha reviravolta ao panorama
político español. Pero é evidente
que esta coincidencia virá reforzada por unha vontade clara de
desencadear un andazo de cambios, e non só porque o contexto
da UE nos regalou as recentes
elección europeas (22/25 de
maio de 2014) e gregas (25 de
xaneiro de 2015), senón porque
o calendario electoral español
quedará intensamente reforzado polas anunciadas e conflitivas eleccións autonómicas catalás (27 de setembro), polas moi
posibles eleccións en Andalucía
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–que cadran ben para Susana
Díaz por varios e importantes
motivos– e mesmo por outras
posibles eleccións –en Euskadi,
por exemplo– que a estas alturas
xa non deben descartarse completamente. Todas elas son importantes por separado e teñen
unha notable capacidade para
introducir cambios no sistema
e no panorama político español.
Pero, vistas en conxunto, no
marco hipersensible dunha crise
que nin quere marchar nin deixa
de ser instrumentada como instrumento de estratexia electoral,
poden xerar unha onda de cambio tan grande que poña o país
patas para riba, aínda que polo
de agora non sexa de todo descartable unha resistencia máis
forte do esperado, do sistema
político da Transición.
Vivimos, pois, un tempo de
forte ansiedade política, que
dificilmente poderá ser avaliado e analizado en tódolos seus
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extremos ata que pechemos o
calendario electoral e vexamos
un novo Goberno instalado na
Moncloa. E por iso cómprenos
analizar –primeiro por partes e
despois en conxunto– os aspectos políticos nos que este cambio pode incidir, e as causas que
o poden provocar e intensificar.

2.- Indignación e desinformación:
as claves básicas
Non é fácil de explicar a paradoxal evidencia de que, nun
mundo dominado polas tecnoloxías da información e pola
crecente presenza da democracia mediática –que soborda os
marcos institucionais mediante
unha comunicación reducida
a espectáculo, e protagonizada
por profesionais da audiencia–,
os dous contextos políticos que
máis debían interesarnos e que
máis inflúen no noso presente e
no noso porvir –a UE e a crise–,
son dúas realidades case descoñecidas, na medida en que, a
pesar de telas todo o día na sopa
durante xa sete anos, apenas sabemos nada –colectivamente falando– das súas causas e obxectivos, das posibilidades alternativas que agardan o fracaso das
políticas actuais, e dos efectos

que sobre a sociedade occidental podería ter –nos eidos político e económico– un derrube
inesperado do modelo actual.
A idea básica que temos da
crise, son os recortes, cuxa explicación, lonxe de estar vinculada
ás actitudes e á situación precedente, parece ser consecuencia
dun puro capricho das dereitas
–española e alemá–, que gozan
moito vendo sufrir os probes. E
así se explica que, preterindo a
evidencia de que a economía
española empeza a estar consolidada, o sentimento que temos
fronte a todo o traxecto da crise,
é unha indignación profunda,
abstracta e ata irracional, que
se focaliza, a xeito de chibos expiatorios, na política e nos políticos, e que parece ter xerado
un desexo compulsivo de botar
abaixo este sistema, ou de arrasar con este estado de cousas,
sen termos reflexionado cara a
onde debemos ir e cales van ser
os custos e consecuencias deste
propósito innegociable.
E a idea básica que temos de
Europa é a de que está dividida en ricos e pobres, e que, sen
mediar ningunha causa nin circunstancia explicativa, os ricos
–que ás veces se chaman tamén
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Alemaña ou Merkel– abusan de
nós, confabulados coa dereita
nacional e cos seus instintos
depredadores, para levarnos a
nosa riqueza e o noso benestar. E por iso hai cada vez máis
xente que pensa que non temos
sacado case nada da asociación
a Europa e que, en cambio, estamos expropiados dos instrumentos económicos cos que se
pode facer o milagre de vivir
sen aforrar nin equilibrar os balances, e que son, en resumo,
aquela peseta que era indefinidamente desvalorizable e que
lle permitía ao Estado zugarnos
os ósos sen que o notásemos,
aquela infinita capacidade de
endebedamento, que debería
pagar todo o que son dereitos
e servizos básicos a base de
cromos e papeliños de cores, e
aquela soberanía nacional tan
estrañada, que impedía que
ninguén nos chamase a atención sobre a desorde económica e que podía garantirnos un
modelo de crecemento salarial,
contado en pesetas, iso si, que
non tiña ningunha relación coa
produtividade, nin coa competitividade, nin coa situación
efectiva das empresas, porque a
orde viña de arriba e todos saían
teoricamente beneficiados.
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Aínda que en termos conceptuais é moi difícil de explicitar que é aquilo que botan de
menos os españois, salvo que
sexa a etapa de crecemento e
confianza que seguiu á entrada na UE a finais dos oitenta,
parece evidente que os españois nos instalamos dun xeito
absolutamente acrítico na idea
vulgar de que calquera tempo
pasado foi mellor, e mesmo dá a
impresión de que non nos desgustaría moito saír desta crise,
aínda que tivésemos que volver
aos tempos da emigración masiva, da carencia de servizos e
oportunidades –casa, calefacción, ocio de calidade, acceso a tódolos niveis educativos,
pensións suficientes e xeneralizadas e tratamentos sanitarios
de última xeración cos que nin
sequera soñabamos– que hoxe
tratamos con toda naturalidade
coma se fosen dereitos fundamentais. Pero parece que todo
o que temos de bo, xa sucedeu
antes e que todo o que temos
de malo, veu xustamente con
Europa, coa democracia e co
estado de benestar avanzado e
cunha economía consolidada
e disciplinada polo euro. E por
iso acabamos crendo que, en
vez de vivirmos nun dos Esta-
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dos máis prósperos e envexables do planeta, vivimos no cu
do mundo, rodeados de miseria
e con tódolos ventos á contra.
Razoar, neste intre, resulta
case imposible e mesmo parece
cousa de cómplices do PP que
se gozan na dor allea e non queren ver que tódolos problemas
que temos, poderían solucionarse poñendo as rotativas dos
periódicos a producir billetes
de cincocentos euros, que logo
se distribuirían gratuitamente
a tódolos cidadáns, en orde inversa, obviamente, á súa capacidade de xerar riqueza. Así que
por este lado quedan poucas esperanzas de que votemos racionalmente, e todo indica que iremos a estes sucesivos comicios
pensando moito máis en tirar o
que hai, que en construír o que
queremos que veña, e que en
realidade non sabemos moi ben
–salvo que debe parecerse ao
paraíso terreal– o que queremos
que sexa.

3.- Non haberá dous sen tres
Entre as desconfianzas que
xeramos sobre o mundo político,
está a que afecta ás enquisas,
das que ninguén parece fiarse.

Esa falta de confianza explícase
en parte pola dificultade técnica
de cociñar os resultados dunha
formación que, porque irrompeu
de xeito inopinado nas eleccións
europeas, apenas ofrece antecedentes apropiados para interpretar con solidez as características do seu electorado. Noutra
parte tamén pode explicarse en
que, no intre en que as enquisas
esixirían un maior investimento
a causa da súa dificultade técnica, estanse resolvendo en boa
parte con apaños baratos, que
serven moito máis para entreterse con estratexias de comunicación que para informar aos que
deben tomar decisión importantes sobre os procesos electorais.
E ata poderiamos aceptar que
non faltan casos nos que determinados grupos mediáticos
tratan de manter na crista da
onda aqueles partidos polos que
estratexicamente apostaron, coa
conseguinte sementeira de confusión e desinformación que
padecemos. Pero a día de hoxe
e a resultas de incidencias que
neste intre non se albiscan, todo
apunta a que o sistema de partidos que dominou a política española dende a Transición, caracterizado segundo a expresión
de Duverger como un bipartidisEncrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015
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mo imperfecto que xirou sempre
sobre o PSOE e o PP, con intres
ocasionais nos que os nacionalismos vasco e catalán serviron
de compoñentes tácitos ou expresos de maioría, evolucionarán, a partir das elección xerais
que teremos ao final de 2015,
cara a un parlamento esencialmente tripartito (PP, PSOE, Podemos) e esencialmente imperfecto, entendendo por tal non
só que existan outros grupos de
escasa significación que determinen un multipartidismo formal, senón que, por carecer de
cultura de pacto e dun potencial
de coalición acaído, fagan moi
difícil a existencia de maiorías.
A día de hoxe, o peor dos
supostos amósase tamén como
o máis probable, non debendo
descartarse un suposto pésimo
no que, por ser imposible unha
investidura pactada, haxa que
repetir a consulta contra finais de marzo ou primeiros de
abril de 2016. Esta hipótese,
que, de non resultar a certa,
abriría en todo caso variantes
moi comprometidas, e a dun
PP profundamente castigado,
que se mova nun entorno dos
130/140 deputados, unha forte caída do PSOE e Podemos
100
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cara aos 75/80 deputados cada
un, que non dese en conxunto
unha maioría absoluta ou que
situase a Podemos por enriba
do PSOE e á fronte dun hipotético goberno de coalición, nun
multipartidismo residual, con
nacionalistas, novos partidos,
coalicións variables da esquerda e algunhas plataformas de
difícil clasificación que sumase
en total sobre os 55 deputados.
Con estes datos básicos, que
son a día de hoxe os máis probables, deixo que vostede xogue
con pequenas modificacións
e distintas combinacións para
que finalmente chegue á conclusión esencial: que a política
española está a piques de evolucionar dende un altísimo nivel
de gobernabilidade, que apenas
tivo incidencias significativas
nas lexislaturas que non deron
unha maioría absoluta, cara a
unha situación de dificilísima
gobernabilidade, na que a evolución cara a un parlamento de
estrutura tripartita queda moi
complicada pola carencia de
potencial de coalición entre as
tres forzas, polas estratexias de
confrontación e descualificación mutua que todos elixiron,
e pola falta dunha cultura de
gran coalición que puider salvar

2015: Un ano que pode mudar o país

o caos puntual xerado por unha
fragmentación repentina da estrutura de partidos.

4.- O problema sempre é –dixo
Hayek– a socialdemocracia
Tanto cambiou o electorado
español, que pode facer que
un país que se distinguiu polos seus altos graos de gobernabilidade apunte agora cara
á ingobernabilidade? E, se tal
cousa se tivese producido, cales serían as explicacións dese
cambio tan radical? A verdade é
que o país parece ter cambiado,
pero en moito menor medida,
e que non debe haber moitas
dúbidas, por non dicir ningunha, de que, se o PP e o PSOE
decidisen gobernar en serio e
con responsabilidade, tamén
nesta circunstancia terían forza sobrada e apoio cidadán moi
explícito para facelo. Pero ao
cambio que supón a irrupción
de Podemos –que é importante,
pero non decisivo–, engádese
agora unha profunda mutación
do PSOE, que, tras ter xogado
claramente a un control eficiente e construtivo do sistema
a través das variables das maiorías alternativas –absolutas unhas veces e suficientes outras–,

xoga agora a desprazar o PP a
calquera prezo, negando radicalmente a posibilidade dunha
grande coalición, pechando a
porta con verbas e actitudes a
calquera tipo de pacto co PP e
abríndose sen condicións –unhas veces de forma implícita e
outras de forma explícita– a un
pacto bilateral con Podemos ou
a unha coalición múltiple con
esquerdas populistas, nacionalistas, verdes e doutras varias
definicións, que farían imposible non unha maioría parlamentaria ao estilo das que abriron a crise en Cataluña, pero si
unha maioría coherente, fortemente liderada, que fose capaz
de gobernar a saída da crise.
Aínda hai quen pensa que todas estas reflexións non deben
facerse agora, senón despois das
eleccións e cos datos concretos
e certos enriba da mesa, dando
por sentado que, se fose necesaria unha grande coalición
ou un pacto de lexislatura, o
PSOE actuará con responsabilidade e disciplina. Pero eu creo
que non será así e que, se non
preparamos o país e o discurso
para unha grande coalición, ou
para que os inimigos estratexicamente declarados se poidan
Encrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015

101
101

Xosé Luís Barreiro Rivas

coligar, os pactos de goberno
serán imposibles ou inestables
e so funcionarían como unha
estratexia de afianzamento partidario baseado no poder, que,
se ten por actores dous partidos
radicalmente enfrontados, non
pode dar como resultado unha
maioría de goberno.
Dada a complicada fórmula elixida polo PSOE para xestionar os liderados internos e
controlar a organización resultante, non cabe esperar que a
traxectoria actual do partido –
moi próxima á dun polo sen cabeza– poida mudar nos meses
que quedan, e esa é, e non outra, a razón pola que Podemos
se pode facer co centro arbitral
dun sistema tripartito que xa
parece inevitable. E, se abrín
este apartado citando a Hayek,
aínda que forzando un pouco o
seu razoamento, é porque este
problema xa foi detectado polo
economista da escola austríaca
cando, hai máis de medio século, chegou a conclusión de
que a socialdemocracia europea non cre nin está capacitada
para implantar e xestionar unha
economía de corte socialista,
pero tampouco pode vencer taxativamente a dereita na xestión
dos modelos liberais ou de be102
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nestar, polo que, salvo en contadas excepcións territoriais ou
temporais, está abocada a unha
crise que unhas veces se deriva da imposibilidade de manter
o poder e outras ten orixe no
complexo de traizón que lles
entra por lles prestar os seus
mandatos ás políticas liberais.

5.- Sexamos conscientes
do noso probable destino
A conclusión máis importante é que estamos camiñando
cara a un tempo de fortes desarranxos políticos e sobre todo
económicos que, sendo perfectamente evitables, non parece
que os vaiamos evitar. E que por
iso nos cómpre estar preparados
para unha dificultosa rectificación, que dificilmente se fará
sen altos custes e sen que pasen
cando menos unha ou dúas lexislaturas. Poderiamos razoar
mellor, pero a indignación non
nos deixa. Poderiamos ter máis
medo; pero o altísimo grado de
institucionalización ao que estamos acostumados, non nos
deixa ser pesimistas sobre os
resultados dun pronunciamento democrático desbordante de
populismo e lexitimidade. Poderiamos establecer comparacións
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entre a nosa deriva e as derivas
polas que se internan os mellores e os peores países de Europa;
pero non estamos dispostos a
asumir, como sociedade, que os
políticos e os partidos non son
máis ca unha parte da crise que
padecemos. Poderiamos votar
en termos pragmáticos e salvar
o modelo, pero preferimos votar
–fiat iustitia et pereat mundus–
en termos de catarse e expiación
moralizante. Poderiamos crer
que a política e os políticos son
determinantes nas nosas vidas e
que por iso non nos cómpre trabucarnos á hora de elixir; pero
preferimos pensar que un país
nunca pode descarrilar e que o
Estado sempre ten medios para
saír das brañeiras, e trasnos
agachados que saiban dirixir a
operación. E por iso imos probar o que pasa se, en vez de facermos política, convertemos as

eleccións nun auto de fe no que
perezan tódalas meigas que nos
botaron meigallos.
E iso é e será o ano 2015:
unha carreira entolecida cara ás
brañeiras que han de apreixarnos. Un intento de encomendarlle a don Quixote e a Sancho a
difícil saída deste longo grolo de
amargura. Un desprazamento
da razón ferida pola indignación
cega. Unha forma de amolar os
políticos –que deben ser todos
iguais–, aínda que para iso teñamos que amolarnos o dobre
nós mesmos. Un termo para
cambiar a peor, que é facilmente evitable, pero que case todo
indica que xa non queremos evitar. Porque toda redención que
se prece, ten que apurar o cáliz
deica as feces. E nesa xeira estamos xa, no horto das oliveiras.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Crónica da cultura

Centenario
Xoán Bernárdez Vilar
Deus non pode dar, nin o home recibir,
nada máis importante que a verdade.
Plutarco de Queronea (c. 50-120 d. C.)

Naceu en Compostela no
ano 1915 e foise dende Valladolid no 1994. O que significa que se cumpre agora o seu
primeiro centenario. Estamos
a falar de Xaime Seixas Subirá, o admirable home en todas
partes coñecido como Padre
Seixas. Estudou Maxisterio na
súa cidade de orixe e en Comillas, Linguas Clásicas, Filosofía
e Teoloxía, sendo alí ordenado
sacerdote en 1948.
Máis tarde e despois dun longo labor inxustamente silenciado, que realizou noutros países
e continentes, volveu coma un
lóstrego a Galicia, onde continuou un incansable labor a prol
do compromiso social, mobilizando xentes de todas as procedencias, falas, razas e credos.
O 25 de xullo de 1965 oficiou na igrexa de San Domingos de Bonaval a primeira misa
en galego, seguindo despois, a
marchas forzadas, a promover a
104
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liturxia na nosa fala e a impresión de diversas publicacións
relixiosas, atopándose tamén
entre os que se moveron para
conseguir a tradución da Biblia. Foi tamén quen pronunciou a primeira homilía no mesmo idioma, despois da Guerra.
Fíxoo en 1968, no enterro do
oftalmólogo e humanista Antón Beiras García. É certo, sen
embargo, que tan só nos deixou
escrito un libro, que se botaba
realmente en falta polo que os
seus contidos representaban
naquel intre: Catrocentos nomes para galegos e galegas, editado por SEPT en 1977. Mais
tamén o é que na súa honra escribíronse varios traballos.
A Xunta de Galicia concedeulle a Medalla Castelao en 1985.
En lembranza, pois, de canto
representou para o país, o 15
de xaneiro pasado celebrouse
no Centro Fonseca da Coruña
unha mesa redonda co título O

Centenario

Padre Seixas, un xesuíta progresista, galeguista e universal. O
acto estivo organizado pola propia editorial SEPT, coa colaboración da comunidade Xesuítas
da Coruña e o Centro Fonseca.
Nel interviñeron Francisco Domínguez, Silvestre Gómez Xurxo e Manuel Cabada, todos eles
amigos e persoas estreitamente
relacionadas co homenaxeado.
Actuou como moderador Modesto Vázquez-Gundín.

1.- As letras
O 9 de decembro foi presentado no Liceo de Ourense,
na Rúa Valentín Lamas Carvajal, unha nova obra sobre Ramón Otero Pedrayo (Ourense,
1888-1976), escritor e intelectual de grande relevo nas nosas
letras. O libro obxecto deste comentario titúlase Ramón Otero
Pedrayo. Unha Fotobiografía.
Otero Pedrayo, que fixo o Bacharelato en Ourense, estudou
tamén Dereito e Filosofía e
Letras en Madrid. Como autor
cultivou a novela, o relato, así
como o ensaio, fundamentalmente o histórico. Así mesmo
desempeñou unha cátedra de
Instituto e en 1950 conseguiu
a de Xeografía e Historia na

USC. Foi tamén co-fundador
da Editorial Galaxia.
Ignoramos se houbo outras
presentacións, xa que, se se produciron, os informes acerca delas non chegaron a nós. Por iso
tan só nos imos ocupar da que
sabemos, a que tivo lugar o 18
de decembro na Librería Andel,
en Vigo. Nesa ocasión ofreceuse
á curiosidade dos lectores unha
nova versión d’A Divina Comedia, obra cumio da literatura
universal da que foi autor Dante Alighieri (1265-1321). Trátase esta da segunda versión de
tal composición que á nosa fala
fai Darío Xohán Cabana (Roás,
Cospeito, 1952), un máis que
prolífico poeta, novelista, ensaísta e tradutor. Darío Xohán,
vendedor de libros primeiro,
despois garda municipal en Corcubión, é na actualidade funcionario do concello de Lugo, así
como membro da RAG; é tamén
un acaparador dos máis relevantes premios literarios que hai no
mercado, chegando mesmo a recibir a Medalla de Ouro da cidade de Florencia, en 1991, pola
súa primeira versión da obra
de Dante, que se publicara no
noso chan o ano anterior. Como
tradutor tamén doutro libro do
Encrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015
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mesmo autor, Vida Nova, supoñémolo ademais seducido pola
idealización que o florentino fixera, a través delas, de Beatriz
Portinari, a súa auténtica musa,
a que vira por primeira vez na
Ponte Santa Trinitá, ás beiras do
Arno, nun de cuxos edificios hai
uns anos había, e confiamos que
siga habendo aínda, un mosaico
que amosaba a delicada escena.
Na presentación do novo libro
participaron tanto Darío Xohán
como Xosé Luís Axeitos e X. L.
Méndez Ferrín, expresidente da
Real Academia Galega.

diatamente gravados pola firma
Edigsa de Barcelona. Porén o
colectivo, a pesar do éxito que
acadou, viviu tan só ata o mes
de nadal de 1974. É dicir, que
se acaban de cumprir 40 anos
da súa desaparición. Vaia, sen
embargo, unha lembranza e un
agradecemento por canto fixeron e deixaron para os andeis dos
coleccionistas. Velaí os seus nomes: Benedito, Xavier, Guillermo, Xerardo Moscoso, Vicente
Aranga, Alfredo Conde, Miro
Casabella, Xaime Barreiro, Margariña Valderrama, Tino Álvarez,
Suso Vaamonde e Bibiano.

2.- Audiovisual

No III Simposio sobre a figura do músico Reveriano Soutullo (1884-1933), celebrado o
22 de novembro en Ponteareas,
anunciouse a grata nova do
achado, e a inmediata edición,
de dúas partituras súas. Trátase
de: En noche de Luna e Nocturno Vigo. Así mesmo, deuse a
coñecer a recuperación doutras
22 obras inéditas do aclamado
autor ponteareán.

Un magno concerto celebrado en Compostela no ano 1967
polo cantante Raimon (Xátiva,
1940) sería o detonante que levou un grupo de afeccionados a
crearen un colectivo da canción
galega. Como consecuencia da
iniciativa, o día 26 de abril do
ano seguinte, na Facultade de
Medicina da USC, cun abarrote impensado, naceu Voces
Ceibes, no sucesivo constantes
peregrinos polos escenarios de
toda Galicia, que encheron coa
súa música e variadas baladas.
Os primeiros discos destes sorprendentes artistas serían inme106
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3.- Banda deseñada
Segundo os medios, no mes
de decembro cumpríronse tamén 40 anos, se ben que neste
caso, o do seu nacemento, res-
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pecto ao celebrado relato sobre
a vida de Esther, a que causou
as delicias das lectoras daquel
tempo. A súa ilustradora Purita
Campos (Barcelona, 1937) era,
ademais de incansable historietista, unha importante e ben
formada pintora. Pasados os
anos e logo dunha paréntese, a
colección volveuse reeditar dende o 2006, continuando despois
o desenvolvemento da historia,
o que encheu de novo de señardade as antigas seguidoras da
mesma, mercé á colaboración
de Purita con Carlos Portela
(Vigo, 1967), guionista tanto
de banda deseñada como da
TV e subdirector do salón Viñetas desde o Atlántico. Pois ben,
cadrando con esta efeméride
ambos autores, Purita e Carlos,
veñen de publicar agora unha
novela, con ilustracións, sobre a
cuestión: Esther cumple 40, un
relato acerca da heroína, agora
enfermeira, medio separada xa
do seu marido David, e cunha
filla adolescente. A obra foi presentada por Portela en Vigo, na
librería BD, o 29 de novembro.

4.- Cine e Teatro
O 21 do mesmo mes estreouse nas salas de Galicia o filme
A Esmorga, de Ignacio Vilar (Pe-

tín, 1951), rodado nas rúas de
Ourense, o mesmo marco onde
situara a súa acción Eduardo
Blanco Amor (1897-1979), o
autor da novela. Vía Láctea Filmes, Editorial Galaxia e Televisión de Galicia foron os seus
produtores. A sorpresa para os
espectadores que acudiron aos
cines de A Coruña nesa data,
aos de Vigo ao día seguinte, así
como o día 23 aos de Santiago,
foi a de se atopar neles tanto co
director coma cos actores da película, cos que se fotografaron e
conseguiron autógrafos.
Cumprindo a promesa que fixemos no anterior número desta
revista, informámosvos de que,
na XIX edición do Ourense Film
Festival que comezaba cando
aquel entraba na imprenta e
foi clausurada o 22 de novembro, resultou vencedora, e recibiu o Premio Calpurnia, a fita
neerlandesa De Nieuwe Wereld
–O Mundo Novo–. Así mesmo,
o director da mesma, Jaap Van
Heusden, foi galardoado co Premio Carlos Velo á mellor dirección. O Premio do Público recaeu no filme Ohne Dich –Sen
ti–, do director alemán Alexander Powelz, quen recibiu ademais o Premio ao mellor Guión.
O festival foi amenizado polo
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grupo local Abuña Jazz, que intercalou temas de películas famosas. Por último, entregouse
o Premio Especial do Xurado
a Simindis Kundzuli –A illa do
millo–, coprodución de Xeorxia,
Kazajistán, Alemaña, Francia e
a República Checa, dirixida por
George Ovashvili.
O 25 de novembro foille concedido ao grupo galego Chévere o Premio Nacional de Teatro
2014. Este elenco naceu no
ano 1992 en Compostela, comandado polos actores Miguel
de Lira, Patricia de Lorenzo,
Jesús Ron e Manuel Cortés,
tendo como centro a Sala Nasa
da cidade do Apóstolo ata finais
do 2011, intre no que esta pechou. E dende entón está asentada no inmediato concello de
Teo. Entre as súas principais
representacións destacan Citizen, Eurozone, Ultranoite no
país dos ananos, así como series
coma Pepe O Inglés ou Crebinsky, o filme. Chévere, aínda
que estreitamente conectada
con Galicia, levou as súas actuacións tamén por Portugal,
España, Europa, África e Sudamérica. O xulgado baseou a súa
elección para o galardón que lle
concedeu, na súa “capacidade
108
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de transgredir xéneros, ademais
da súa vertente humorística conectada coa realidade, acadando unha crecente proxección
internacional”.
No mes de decembro, o Club
Cultural Valle-Inclán, de Lugo,
rendeulle unha merecida homenaxe, por medio dunha semana de Cine Negro, ao que
fora o seu presidente nos anos
1973 a 1976, Benxamín Casal
Vila (Lugo, 1935-2013), grande
amante tamén da Sétima Arte.
Nela, e no salón de actos da
Deputación Provincial, foron
proxectados os filmes: El sueño eterno, de Howard Hawks,
Los sobornados, de Fritz Lang,
Sed de Mal, de Orson Welles,
e Anatomía de un asesinato, de
Otto Preminger. Benxamín Casal, intelectual, escritor e economista, ademais de colaborador nesta revista, foi enxeñeiro
agrónomo, profesor da Escola
de Enxeñería Agrícola de Lugo
e da de Enxeñeiros Agrónomos
da mesma cidade, así como
conselleiro de Enerxía e Industria da Xunta, deputado do
noso Parlamento, presidente da
Editorial Galaxia e director da
Gran Enciclopedia Galega dende o ano 2003.
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5.- Congresos. Comunicacións
O Simposio dedicado a Xosé
María Díaz Castro, celebrado
o 11 de decembro no salón de
actos da Real Academia, na Coruña, en sesións tanto de mañá
coma de tarde, puxo o ramo ás
actividades do Ano das Letras
a el dedicado. Díaz Castro (Os
Vilares, Guitiriz, 1914 -Lugo,
1990), ex seminarista e licenciado en Filosofía e Letras pola
Universidade de Salamanca,
establecérase en Madrid dende
1948 para se dedicar a traducir para diferentes organismos
e editoras. A súa obra poética,
na que destaca Nimbos, non foi
excesiva, mais si de calidade. O
grupo A Quenlla mesmo chegou
a musicar 15 dos seus traballos.
Neste simposio organizado pola
RAG coa colaboración da Consellería de Cultura, once especialistas encargáronse de analizar os aspectos máis relevantes
da vida e da obra de Díaz Castro.
Con motivo do Día Internacional da Tradución, a Asociación de Tradutores Galegos,
coa colaboración da consellería
de Cultura, organizou o 22 de
decembro unha homenaxe aos
que fixeron posible o vertido ao
galego da Biblia, un texto auten-

ticamente clave e fundamental
para o desenvolvemento e prestixio de calquera fala. Este foi
realizado a partir dos orixinais
hebreo, arameo e grego, e a súa
primeira edición completa publicouse no ano 1989. No acto,
que tivo lugar no Centro Ramón
Piñeiro para a investigación en
Humanidades, en Compostela,
interviñeron Xesús Ferro Ruibal, Andrés Torres Queiruga e
Xosé Fernández, tres dos participantes nesta magna empresa,
que mereceu o Premio Nacional de Tradución do ano 1990.
O concerto final correu a cargo
do Grupo de Música Tradicional da AGADIC.

6.- Decesos
Nun hospital da Congregación dos Padres Paúis, en Salamanca, faleceu o pasado día
29 de novembro o sacerdote,
teólogo e historiador Francisco
Carballo (Celeirón, Asadur, Maceda, 1925). Contaba 89 anos
de idade. O extinto estudara
Teoloxía e Historia en Madrid,
posteriormente desempeñou o
cargo de director do Colexio San
Narciso de Marín e logo o doutro de Barakaldo. Foi tamén reitor en Salamanca, estivo despois
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no Instituto Teolóxico Gaudium
et Spes. En 1973 pasou a desempeñar o cargo de profesor da Escola Universitaria de Maxisterio
en Vigo e, en 1977, sen deixar
o cargo, foi un dos refundadores da revista A Nosa Terra, ademais de colaborador asiduo da
mesma. Colaborou, así mesmo,
tanto na Trabe de Ouro como en
Encrucillada. Dende a súa xubilación pasou a vivir no Morrazo.
Publicou seis obras –unha delas
en castelán– así como outras
dez realizadas en colaboración
con outros investigadores. Súa
foi a teima de conseguir que se
coñecese a historia do país.
Máis de quince mil persoas
enviaron correos solicitando que
os seus restos descansaran en
Galicia, o que se converteu en
realidade o 13 de decembro,
data na que estes foron soterrados na súa parroquia natal. Un
mes máis tarde, o 17 de xaneiro,
celebrouse en Marín unha merecida homenaxe a este perseverante traballador tanto dos valores espirituais como da cultura.

7.- Etnografía
A finais do mes de outubro
inaugurouse na Casa da Cultura de Tomiño a exposición Tomi110
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ño Romano, na que se exhibiron
pezas rescatadas do asentamento de Currás polo Grupo de
Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio da Universidade de Vigo, coordinado polos investigadores Fermín Pérez
Losada e Silvia González Soutelo. O xacemento abrangue a
vila e a necrópole, que, en boa
parte, foran xa explorados en
1972 polo arqueólogo e profesor da USC Manuel Fernández
Rodríguez coa colaboración dos
membros do Equipo Arqueolóxico do Baixo Miño. A maioría
dos achados que figuran nesta
exposición foron datados nos
séculos IV a VI d. C., o que significa que pertencen a un período bastante serodio da cultura
romana no noso país, aínda que
non por iso menos importante.
Cara ao ano 43 d. C. o xeógrafo latino Pomponio Mela, nado
en Tingentera, a actual Tarifa,
sinalou na súa obra Chorographia, III, 10 a existencia dunha torre dedicada a Augusto, o
Emperador que uns anos antes
conquistara Gallaecia. E situou
tal baluarte nas proximidades
da desembocaba do río Sar. É
dicir, onda o Padrón actual.
Pois ben, aínda que as intervencións arqueolóxicas demos-
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traron a relevante importancia
comercial da vía fluvial do Ulla,
ningún resto de tal construción
foi aínda atopado. O que, polos
datos que se coñecen, si parece
é que esta nada ten que ver coas
medievais Torres de Oeste, en
Catoira, a pesar da proximidade
de ambos asentamentos. Estas
Torres, onde se celebra todos os
anos o Festival Viquingo, quizais foran, sen embargo, o lugar
no que naceu o famoso Arcebispo Xelmírez (c.1069-1136),
dado que seu pai, Xelmirio, era
o custodio das mesmas.

8.- Novas en xeral
Co gallo do se cumprir o
11 de novembro o cincuenta
aniversario do pasamento do
Arquitecto Manuel Gómez Román (1876-1964), a Fundación
Penzol organizou na Casa Galega da Cultura, en Vigo, unha
exposición sobre a vida e a obra
do mesmo. Esta permaneceu
aberta ao público dende o 15
de outubro ata o día 23 do seguinte mes, e nela amosáronse
toda clase de fondos arquivísticos e documentais relacionados con este prócer da cultura,
a maioría de cuxas obras, de
tendencia modernista, pódense

admirar aínda hoxe en Vigo e a
súa comarca. Preferentemente
a exposición recolle debuxos arquitectónicos seus, documentos biográficos, fotografías do
Arquivo Pacheco, relacionadas
cos seus traballos, así como a
actividade cultural do mesmo:
Seminario de Estudos Galegos, Actividade Social, Editorial
Galaxia, Fundación Penzol ou
Real Academia Galega.
Non son boas as perspectivas que ofrece a nosa literatura
nos últimos anos. Dada a falta
da estatística do 2014, podémosvos dicir que os datos cos
que contamos, demostran que,
fronte aos 2070 títulos que se
editaron en 2008, a cifra do
2013 nada máis que acadou os
739, cun afundimento de 583
títulos entre o 2012 e o 2013.
Houbo, ademais, unha perda
de bastantes postos de traballo nesta industria no mesmo
período. As explicacións das
xentes vinculadas ao mundo do
libro son variadas, destacando
as que entenden como principais causas deste nada agradable proceso a crise económica, ou as aparicións tanto do
libro dixital coma das grandes
áreas comerciais. Podería ser,
Encrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015
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sen embargo, que o recurso de
procurar a solución do mal a
través nada máis que de axudas
da administración, que a maioría preconiza, non sexa o máis
axeitado. A crise fiduciaria está
claro que si influíu na situación
actual. Pero a chegada do libro
dixital –un libro dixital é tamén
un título editado– e a realidade
de que as grandes áreas venden
obras así mesmo xa publicadas, parécennos inimigos menos claros. Por outra banda,
séguense a convocar concursos
literarios e algunhas das obras
participantes nos mesmos, ademais das que resultan premiadas, é posible que teñan calidade suficiente para seren tamén
dadas á imprenta. Podería ser,
pois, que haxa tanto outros culpables coma outras solucións a
este problema.

9.- Premios
O día 3 de novembro ao equipo que, para a Editorial Galaxia, verteu á nosa fala o Ulises
do irlandés James Joyce (18821941), foille concedido o Premio Nacional de Tradución. Os
compoñentes do mesmo, Eva
Almazán, María Alonso Seisdedos, Xavier Queipo e Antón
112
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Vialle fixéronse merecedores ao
mesmo, segundo a opinión do
xurado, “por resolver brillantemente o desafío e complexidade
que supón a ampla combinación de rexistros, xogos de palabras ou alteracións presentes
no orixinal”.
O 22 do mesmo mes outorgouse en Redondela a XXXII
edición do Premio Blanco
Amor de novela. Resultou gañadora a obra Cabalos e Lobos,
da que é autor Fran P. Lorenzo (Vigo, 1973). Trátase dun
relato, o primeiro deste xornalista licenciado pola USC,
que afonda nos problemas dos
proletarios e na denuncia do
poder. Ao acto asistiron numerosas personalidades, así como
algúns dos protagonistas do filme A Esmorga, baseado, coma
todos sabemos, na gran novela
de Blanco Amor, do mesmo título. Blanco Amor, por se non o
advertíchedes aínda, é o autor
que lle dá nome a este Premio,
economicamente sostido polos
concellos do país. No acto actuou tamén a cantante María
do Ceo, musicadora de varios
poemas do mesmo.
Tres días máis tarde coñeceuse en Santiago o resultado
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da XII edición do Premio de
poesía Afundación, nesta ocasión convocado polo Centro
Pen, coa colaboración da Consellería de Cultura. Foi gañador
do mesmo o poemario Bazar de
Traidores, do que é autor Elías
Portela Fernández (Cangas do
Morrazo, 1981), poeta, filólogo
e tradutor en varios idiomas.
Elías, que chegou á remota Islandia, onde agora reside, por
medio dunha beca Erasmus,
afincouse de inmediato nesta
culta e sorprendente illa ateigada de ríos, fervenzas, glaciares, neve, volcáns, rochas, lava,
solfataras, guéiseres e lagos de
ferventes augas. Mesmo mudou entón de nome. Porque
agora asina como Elías Knör, é
dicir Barco, no idioma do país.
Anteriormente estudara no IES
María Soliño da súa vila natal.
Máis tarde, en 1999, acadou
un accesit de poesía no Colexio
Manuel Peleteiro, de Santiago, así como o Premio Xohán
de Cangas 2010 e un 2º Premio Díaz Jácome, no 2011.
Actualmente no Reino Unido
ven sendo considerado como
un dos mellores poetas islandeses. O seu estilo baséase na
forza da imaxe poética, posiblemente influenciado polas súas

traducións das Sagas coñecidas
como de Vinlandia.
O 19 de xaneiro foi dado a
coñecer en Compostela o resultado do Premio de Ensaio
Ramón Piñeiro convocado pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Editorial Galaxia,
coa colaboración de Gas Natural Fenosa. Resultou gañadora
a obra Barthes Filósofo, da autoría do escritor e profesor da
Facultade de Filosofía da USC
Luís García Soto (A Coruña,
1956). Luís García é doutor
en Filosofía por esa mesma
Universidade (1986), así como
Doutor en Dereito pola Autónoma de Madrid (2010), e leva
publicadas xa catorce obras,
entre elas catro en castelán e
dúas traducións do francés. O
Xurado destacou como mérito do seu ensaio a reinterpretación que nel fixo da obra de
Roland Barthes (Cherbourg,
1915 - Paris, 1982), tamén ensaísta e semiótico. Dende o ano
2005 Luís García acadou, con
este, seis importantes premios.
O coñecemento do autor francés, sen embargo, non é novo
para el, posto que xa o tratara
nun traballo que publicou en
1988 en Portugal, Outramente
Barthes.
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10.- Universidade
O martes 13 de xaneiro foi
presentada na USC por Ricardo
Gurriarán Rodríguez (O Barco
de Valdeorras, 1953), doutor en
Historia nesta Universidade, a
súa obra Galicia ten un referente: Isidro Parga Pondal. Con este
traballo, publicado pola Deputación coruñesa coa mediación
do Foro Peinador, o profesor
Gurriarán faille xustiza ao investigador de máis talla que
tivo nunca Galicia. Isidro Parga
Pondal (Laxe, 1900 - A Coruña,
1986), inicialmente auxiliar de
Química Inorgánica e Analítica da Facultade de Ciencias
da USC e investigador tamén
sobre xeoquímica no Seminario de Estudos Galegos, cursou despois estudos en Zürich
e acadou na Universidade de
Madrid o Doutoramento cum
laude. Expulsado da de Santia-
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go ao comezo da Guerra Civil,
Parga Pondal retiraríase a Laxe,
onde se dedicou á explotación
de caolín, fundando o Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Posteriormente comezou a colaborar
mesmo co Instituto Geológico
y Minero de España, así como
coas principais universidades
europeas, chovéndolle despois
os premios e recoñecementos,
ata do país que antes o rexeitara. En 1983 recibiu tamén a
Medalla Castelao e o de Doutor
Honoris Causa da USC, mentres que o Premio Trasalba foille concedido en 1984.
Dous días despois da gratificante presentación que vimos de comentar e como acto
de desagravio, na Facultade de
Química da USC descubriuse
un busto seu, acompañado por
un acto Académico.
Xoán Bernárdez Vilar

Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Eu tampouco non son Charlie
Empezo esta Crónica, que
quere ser esperanzada, levando
no corazón a memoria do salvaxe e desesperante atentado
acontecido en París, das mans
de radicais musulmáns que
matan sen descaro no nome de
Deus, do seu Deus. Coma cidadán, coma crente en Deus,
súmome á inmensa onda de
solidariedade con quen máis
directamente sufriu as consecuencias desa acción bárbara,
á aposta pola tolerancia democrática en todos os ámbitos e á
protesta pola utilización da relixión, de Deus, para xustificar
algo que é radicalmente oposto
ao que Deus representa, polo
menos para millóns e millóns
de crentes que andamos polo
mundo: a chamada á concordia
máis fonda e eficiente. (E habería que engadir aos atentados
de París e os levados a cabo en
Nixeria, empregando a debilidade física, psíquica e moral dunhas nenas de 10 anos, nunha
abraiante escalada de barbarie).

Baixo o lema Je suis Charlie
(Charlie Hebdo era o semanario satírico obxecto das iras dos
atacantes) millóns de persoas
se manifestaron o 11 de xaneiro sobre todo en París, pero tamén en moitas outras partes do
mundo. Emporiso, amoréanse
dentro de min unha serie de
sentimentos que me fan dicir,
con Isabel Gómez Acebo na
súa achega de Relixión Dixital, que eu tampouco non son
Charlie. E non o son, coma
ela, porque, chegado o caso, o
meu medo non me permitiría
ofrecerme coma branco do terror; porque creo que o humor,
coma calquera outra forma de
comunicación humana, debe
ter límites, e non estou seguro
de que Charlie Hebdo os estivese respectando (e non vale argumentar afirmando o respecto
polas persoas, pero non polas
crenzas que tamén configuran
as persoas; no caso de que as
crenzas non respecten os dereitos e deberes que unha sociedade recoñeza como alicerces
da convivencia diaria, hai, debe
Encrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015
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haber, outros camiños para facer ver o seu desatino); e non
son Charlie sobre todo porque
na barafunda de mensaxes e
tomas de postura non vin nin
oín nada que soe á máis mínima reflexión sobre os comportamentos que o mundo occidental se permitiu co mundo
árabe en xeral nestes últimos
50 anos, por non dicir máis. O
que estivemos facendo, a guerra contra Irak, o trato ao mundo palestino, Guantánamo, sen
citar máis feitos, ten axudado
á concordia, ou son pedras no
camiño cara a un entendemento que cada vez parece máis
arredado? Todo parece indicar
que, ao lado de decisións boas
como a de abrir algo as portas
dunha inmigración integrada –
que faríamos laboralmente sen
inmigración?–, fanse moitas
cousas, incluso as de potenciar
a tal ou cal grupo que acaba
sendo logo terrorista, desde a
lóxica dos intereses económicos, desde os beneficios da industria de armamentos, desde
o control estratéxico das fontes
de enerxía, desde o afán polo
puro e absoluto poder. E non
parece que haxa a máis mínima vontade de alterar este estilo; ao contrario, todo apunta
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a que, pasado o pasado, o pensamento e as mans van quedar
máis libres para multiplicar
necidades. O “diálogo das civilizacións” quedou aló lonxe,
nunha man de cego, froito da
vacuidade, da inxenuidade dun
xefe de goberno español da que
máis ben se fixo burla e risa.
Outrosí estas barbaridades
cometidas no nome da relixión
(está claro que outros nomes e
intereses retratarían mellor eses
comportamentos) pódennos valer aos cristiáns de memoria
penitente polo ronsel de atrocidades que as igrexas cristiás, católicas, temos cometido na nosa
complexa historia, e a coidarnos
moito do espírito dogmático,
excluínte, que alimenta fondas
fontes de arredamentos que
adoito conclúen en agresións,
sexan do tipo que sexan. Grazas
a Deus, as cousas van, queren ir
indo, por outros camiños.
(A punto de enviar esta Crónica, fomos coñecedores dos
comentarios do Papa Francisco
no avión que o levaba a Filipinas sobre os atentados de París
e as súas circunstancias, que
tanto seguramente van dar que
falar. Alegrámonos de coincidir
co Papa nas súas apreciacións).

Carta desde a banda da esperanza

2.- Dialogar e non morder
Aínda que cadre xa un pouco lonxe no tempo e no espazo –Lima, Perú, 19 novembro
2014–, coidamos que, en relación co que estamos falando,
vén moito ao caso lembrar as
atinadas palabras pronunciadas
por Monseñor Claudio María
Celli, presidente do Pontificio
Consello para as Comunicacións Sociais xa desde os tempos de Bieito XVI, no discurso
que abría o XIII Encontro Continental da Rede de Informática
de América Latina. Manifestaba
a misión da Igrexa de colaborar
“á busca da verdade sobre o ser
humano”, busca que debería ser
diálogo con todo o mundo, diálogo sobre o que a Igrexa está
aprendendo. Esta busca supón
para Claudio Celli unha actitude de acollida, de proximidade,
de ir ao encontro do outro/a;
non unha Igrexa que está sentada e que di á xente: veñan e
vexan que boa son, e si unha
Igrexa que busca os peixes que
están fóra do acuario. “A Igrexa
non medra por proselitismo, senón por atracción”, di, repetindo afirmacións do mesmo Papa
Francisco. E inclúe nas súas
palabras unhas serias adverten-

cias sobre sitios na Web, ligados
a unha ideoloxía ultraconservadora, que son intolerantes cos
outros; sitios que morden no
canto de dialogar.
A nosa Cope de épocas recentes sería claramente obxecto destas advertencias críticas,
a 13TV da Igrexa Católica ata
hai dous días sería claramente
tamén obxecto destas críticas. A
13TV ten moi pouca audiencia,
case é unha descoñecida para a
maior parte da xente do arredor,
pero case se alegraba un de que
as cousas fosen así, porque realmente o que alí se atopaba correspondíase perfectamente co
cadro debuxado por Claudio Celli: ideoloxía ultraconservadora,
aliñamento político manifesto,
escasísimo pluralismo, moi pouco de sabor e olor a cristián, limitada ecuanimidade na captación e descrición da realidade, e
custaba adiviñar esa busca compartida da verdade da que falaba Claudio Celli; en definitiva,
morder e espantar a xente, a non
crente por suposto, pero tamén
a mesma crente. Recentemente
quixemos visitar a cadea e observamos con pena que, un pouco
rebaixados, persistían eses tics
tan impropios dun medio que se
Encrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015

117
117

Manuel Regal Ledo

di eclesial, cristián. Dubidamos
que o presente equipo que a dirixe sexa quen de levar a cabo
a renovación urxente que precisa. Canto dispendio de esforzos, de medios, de cartos, para
nada, peor, para darlle bazas ao
contrario. E que precioso labor
de concordia e de esperanza se
podería facer, nestes tempos de
suspense en tantos niveis, desde
un medio sinalado polas trazas
de Xesús de Nazaret!

3.- Algo do Papa Francisco
E non podemos deixar de
comentar algunhas cousas das
que, baixo o impulso do Papa
Francisco –a tal punto misionando por Sri Lanka e Filipinas–, están abrindo perspectivas novas e esperanzadas para a
comunidade católica e mesmo
para calquera home ou muller de boa vontade. O arquivo
adxunto dun correo electrónico
que acabamos de recibir ofrece
catro fotos do Papa Francisco
comendo, como un de tantos
que diría San Paulo, con diversas persoas normais do contorno de Santa Marta, no Vaticano. “O nunca visto”, comenta a
remitente do correo. Que ledicia e que tristeza a un tempo
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que nos teñan que abraiar estes
comportamentos!
Andan o Papa Francisco e
o grupo de cardeais escollidos
para o caso cunha reestruturación dos dicasterios ou ministerios do Vaticano. Pasarían de 9 a
12, coa suma dun dicasterio sobre comunicación, outro sobre
caridade e xustiza e outro, moi
amplo, sobre laicos e familia
con cinco seccións: laicos (presidido por un laico/a), familia
(presidido por un matrimonio),
muller (presidido por unha muller), asociacións de fieis e movementos eclesiais (presidido
por persoas que foron ou son
responsables de movementos
eclesiais) e xuventude e infancia (presidido por un crego). O
tempo irá aclarando os proxectos, pero parece que a intención
é de facer un cambio a fondo
na estrutura e no talante á hora
de sostela diariamente. E, senón, podemos reler con calma,
o ousado discurso do Papa á
Curia romana con ocasión da
felicitación do Nadal. Quince
enfermidades ou tentacións que
Francisco detecta no persoal da
Curia, e que como meditación
para o cambio lles ofrece a eles,
pero tamén para cada cristián/á
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e para cada curia, comunidade,
congregación, parroquia, movemento eclesial (…) a nivel persoal ou comunitario.
E, para palabras maiores, tamén o discurso do Papa Francisco ao Parlamento Europeo
de Estrasburgo (25-11-2014).
O Papa non fala coma político,
pero si coma cidadán de Europa e do mundo, que contempla
a importancia de Europa para o
mundo enteiro, que detecta o
seu envellecemento e redución,
que subliña a persoa humana,
a dignidade da persoa humana
como motivación primeira do
proxecto de construción europea. Francisco vai facendo unha
descrición do que considera carencias importantes no funcionamento comunitario; cousas,
algunhas, que xa se teñen dito
en foros similares por outros Papas, pero adubadas aquí cunha
referencia repetida a realidades sinaladas por unha especial
fraxilidade: a soidade da xente
maior e da mocidade; as minorías relixiosas que en diferentes
partes do mundo son obxecto
de crueis violencias baixo o vergoñento e cómplice silencio de
tantos; a fraxilidade dos diferentes pobos que compoñen Europa ante un intento uniformador

que arrase as tradicións de cada
comunidade humana particular; a fraxilidade das mesmas
prácticas democráticas, cando
a súa forza real é desprazada
ante as presións de intereses
multinacionais non universais,
que as fan máis débiles e as
transforman en sistemas uniformadores de poder financeiro
ao servizo de imperios descoñecidos; a fraxilidade da ecoloxía,
da natureza, da que somos custodios, non donos; a fraxilidade
da alimentación, dun traballo
digno; a enorme fraxilidade da
inmigración, cun mar Mediterráneo convertido en inmenso
cemiterio humano; a fraxilidade
de políticas que neste campo,
no canto de axudar os países de
orixe no seu desenvolvemento
sociopolítico e na superación
de conflitos internos, favorecen políticas de interese, que
fomentan eses mesmos conflitos. En fin, “chegou a hora –cre
o Papa—de construír xuntos a
Europa que non vire ao redor
da economía, senón ao redor da
sacralidade da persoa humana,
dos valores inalienables”.
Palabras sinxelas, pero valentes a un tempo; como sinxelas e
valentes foron as súas palabras,
por máis que en circunstancias
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máis cotiás, cando afirmaba que
había dúas cousas que o pobo
de Deus non podía tolerar: crego apegado ao diñeiro e crego
que maltrata a xente. Asombrábase o Papa de que nas portas
das igrexas houbese un listado
de prezos polos actos de culto,
porque entende que a redención é gratuíta, o don, o amor
de Deus é gratuíto. E polo tanto
tamén o habían de ser os bautizos, bendicións, intencións de
Misas, … todo. Foi o 21 de novembro do 2014. Houbo algunhas voces de protesta por parte
dalgúns cregos, preguntándose
de que habían vivir logo, con
que habían soster o seu ministerio. E un pensa o ben que
nos faría que as comunidades
cristiás tivésemos que afrontar
a pelo o noso mantemento económico desde unha conciencia
comunitaria recuperada. Canta
verdade, canta purificación entraría polas nosas portas! Se estou equivocado, perdoade.

4.- O Sínodo sobre a familia
e outras cousas

sobre a familia. Segue habendo
tensións no fondo e na tona da
realidade eclesial, pero o asunto
da familia parece estar en horas de acougo. Desde o Vaticano remitíronse unhas liñas de
traballo para a segunda fase do
Sínodo, que terá lugar en Roma
do 4 ao 25 do outono vindeiro,
e, acompañándoas, un segundo
cuestionario ao redor da familia;
cuestionario para ser respondido por cantas máis persoas e comunidades mellor, para que se
realice xa así o espírito sinodal
co que o Papa Francisco quere
exercer o seu servizo pastoral.
Cuestionario de 46 preguntas,
remitido, entendemos, a todas
as dioceses, comunidades e ordes relixiosas, como maneira de
facer o máis extensivo posible o
seu tratamento. Nos medios nos
que nos movemos non vemos
que haxa demasiado interese
en facer chegar ese material aos
fieis; sería unha pena que non se
aproveiten estes recursos mínimos para axudar a que as persoas e comunidades cristiás se
sintan corresponsables da Igrexa
e como tales exerzan nela.

Aparentemente polo menos
calmáronse as augas que se alporizaran cos debates e as conclusións da primeira fase do Sínodo

Supoño que vos gustaría a
decisión tomada polo Papa no
último consistorio de nomear
cardeais a bispos ou arcebispos
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en boa medida das partes máis
fráxiles do mundo, deixando
a dúas velas a quen por rango
ou tradición esperaba que desta lle tocase. Detalles dunha
Igrexa pobre ao servizo dos pobres, empezando por escoller a
quen ben poida facer oír a súa
voz, as súas amarguras, gozos,
luces e propostas. E supoño que
vos gustaría tamén que o conflito establecido entre o Vaticano e un grupo significativo de
monxas estadounidenses se resolvese por fin por vía pacífica.
O cardeal agora responsable dos
relixiosos/as, o brasileiro Joao
Braz de Aviz, acompañado por
Sharon Holland, presidenta da
LCWR, que reúne a comunidades relixiosas de corte máis progresista, máis activista, e por Agnes Mary Donovan, presidenta
da CMSWR, que aglutina a comunidades máis tradicionais e
contemplativas, deu lectura no
Vaticano o 16 do pasado decembro a un documento conclusivo,
no que se valora o traballo feito polas relixiosas, se recollen
problemas e dificultades que
elas mesmas xa detectaran e se
proxecta a necesidade de encaralos axeitadamente, tarefa para
que o Vaticano –faltaría máis!—
ofrece a súa colaboración.

5.- Benvidas sexan!
Aínda que tarde, esperemos
que ben, e abondo a rastro,
os bispos españois, conxuntamente, anuncian un documento sobre a realidade social do
país, titulado “Igrexa servidora
dos pobres”. Foi no remate da
asemblea plenaria tida en Madrid os días 17-21 do pasado
novembro. Pensan publicalo
canto antes, pero, se nos fiásemos das palabras do Goberno,
segundo as que superando a
crise circulamos xa a velocidade
de cruceiro, cando teñamos nas
mans o documento dos bispos,
xa andaremos noutras. “Hai un
tempo para rachar e un tempo
para coser, un tempo para calar
e un tempo para falar”, di o Qohélet en 3,7; a case todos/as nos
parece que os tempos de falar xa
están pasados, e con eles tamén
o posible reforzo que as palabras
nos poderían dar; pero benvidas
sexan se son sensatas, humildes,
veraces, espidas, próximas, cálidas, acolledoras, compañeiras,
buscadoras; se estenden a man
para ofrecer o propio esforzo e
para aprender de quen na graza/
desgraza das amarguras e solidariedades experimentadas a fondo ten moito que nos aprender.
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Palabras pola dignidade foron as pronunciadas por xunto
por Cáritas, Confer, Comisión
episcopal de Xustiza e Paz e representantes da CEE, reunidos
en Málaga a primeiros dos mes
pasado, protestando contra o
ditame do Goberno español de
incluír no Proxecto de Lei de
Protección da Seguridade Cidadá unha modificación da Lei
de Estranxeiría que pretende
lexitimar as expulsións sumarias, en quente, nas fronteiras
de Ceuta e Melilla.
E, grazas a Deus, houbo e
segue habendo, moitas persoas
e comunidades cristiás que si
levan anos estando no fío dos
acontecementos, vivíndoos, sufríndoos, implicándose en solucións, comentando a vida propia
e allea coa palabra, levantando
a esperanza. Coñeceredes moitas testemuñas. Eu tamén as
coñezo. Agradezámolas e, no
posible, imitémolas. Toda esta
xente tamén é Igrexa, tamén
ilumina camiños.

6.-Aniversarios e parabéns
O 16 de novembro pasado,
cando xa tiñamos escrita a anterior Crónica, cumpríanse 25
anos do asasinato no Salvador
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de Elba Xulia Ramos (cociñeira
da casa), da súa filla Celina, de
16 anos, e dos xesuítas Xoaquín
López, Xoán Ramón Moreno,
Ignacio Martín Baró, Armando
López, Segundo Montes e Ignacio Ellacuría. Sen dúbida estamos ante un grupo de mártires
dos que podemos chufarnos
todos/as e polos que podemos
chufar tamén a Deus. Que preciosa esa intención e práctica,
liderada por Ellacuría e secundada por todos eles e elas, cada
un coa súa graza, co seu don,
de poñer a Universidade universitariamente ao servizo da
causa das persoas e pobos máis
débiles! Non debería ser ese o
talante propio de toda Universidade católica?
E van aló 500 anos do nacemento de Tareixa de Xesús,
muller xaora, carmelita, mestra de espiritualidade, doutora da Igrexa, milagre de Deus
nun contorno eclesial esquivo,
inquisitorial, violento, machista, no que o Espírito buscaba
ocos e carreiros por onde ir
deitando a súa graza renovadora. Muller de vida nutrida,
traballosa e longa que alonga
ata os nosos días a súa presenza renovadora. Non estará de
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máis, pensamos, volver tamén
a ela para reforzarnos en tempos recios coma os que tamén
nós estamos vivindo. Parabéns,
Tareixa!
E hai 25 anos que Proxecto
Home, ese programa de rehabilitación ao servizo de persoas
adictas e das súas familias,
abriu as portas por primeira vez
en Galicia baixo o impulso da
Igrexa Católica galega e o liderado excepcional de Ramón
Gómez Crespo, crego ourensán
que durante estes 25 anos puxo
alma, vida e corazón, moita intelixencia e moito bo saber facer, ao servizo dunha causa, que
é a causa dun dos colectivos
máis débiles da sociedade galega. Os éxitos convertidos nunha
morea de mozos e mozas rehabilitados, están á vista, falando
da utilidade e calidade dun servizo e da necesidade da súa permanencia. Fundación Monte
do Gozo, Equipo Terapéutico,
Asociación de Familias, Voluntariado, familiares e residentes
merecen cando menos o agasallo do noso agradecemento. Os
días 20, 29 e 30 de xaneiro celebran unhas Xornadas conmemorativas no seu centro actual,
na rúa Cottolengo, 2, de Santiago de Compostela.

7.- E dous botonciños de ouro
para acabar
O primeiro ten que ver con
Francisco Martínez Sánchez, outrora crego da diocese de Mondoñedo-Ferrol, aínda que nado
en Cádiz no 1941, e agora avó
xubilado do seu quefacer como
profesor universitario en Granada, onde creou e dirixiu o Centro
de Recursos Audiovisuais. Foi
crego en Cariño, e coñecíaselle
polo nome agarimoso de Pacurri. Hai poucos meses publicou
na editorial Atrio de Granada un
precioso libro de poemas-pregarias, co título de El vino de mi
lagar. Poemario de Buena Nueva.
Vol.1, no que vai comentando
entre verso e pregaria cada un
dos evanxeos dos domingos e
festas dos tempos do ano litúrxico chamados tempos fortes. Un
verdadeiro pracer. Que gusto dá
ver así a un crego que, casado
e todo, ou precisamente por así
decidilo, mantén viva, cálida e
creativa a súa fe e a súa disposición de seguir arroupando a fe
da comunidade cos dons da vida
e da palabra. Esperamos con ansiedade a continuidade da súa
obra. Grazas, Pacurri!
E o outro botón ten por nome
Santiago Agrelo Martínez, franEncrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015
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ciscano, arcebispo galego en
Tánxer, do que acabamos de ler
unha preciosa entrevista nas
páxinas 34-39 do número 602,
xaneiro 2015, da revista Mundo Negro. Santiago Agrelo é un
vello coñecido noso; Santiago
Agrelo desde o seu nomeamento
como arcebispo de Tánxer empezou a ser un novo coñecido
sobre todo da xente interesada
polo presente e polo futuro de
miles e miles de subsaharianos
que intentan acceder ao “dourado” europeo. A súa defensa
sistemática da causa desas persoas e grupos débiles concretos, as súas temperadas pero
enérxicas protestas foron acendendo lapas de esperanza para
moitos/as e chispas de indignación para outros. Tal como Xesús. Nesta entrevista revélanos
o cerne das súas opcións nun
texto que reproducimos con inmenso gusto; falando de “cousas que antes non vira e que
agora, en cambio, me parecen
luminosas”, cando o entrevistador lle pregunta por esas cousas luminosas, afirma: “Aquelas
que ocorren cando un se atopa
co home, algo que antes para
min non estaba claro. É dicir,
eu sempre fun moi ortodoxo e
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moi conservador –creo que aínda o son–, e iso facía que me
centrase na doutrina, no pensamento… Marrocos axudoume a
centrarme no home. No home
como destino, principio e fin do
Evanxeo, como xustificación da
encarnación. A revelación de
Deus dáse no home. El quixo
poñer no home o seu propio
destino. Son estas as cousas
que non descubriría mediante
una reflexión teolóxica, se non
me tivese encontrado co home
en Marrocos: que Deus é para
sempre home. Iso eu sabíao antes, pero doutra maneira”. Tal
coma o arcebispo Romero, non
vos parece? Que gusto ver a un
crego ou frade ou monxa, que
persiste na súa vocación, que se
abre á frescura do Espírito descuberta xustamente no encontro co ser humano fráxil, e que
abastece a comunidade cristiá
coas súas fondas experiencias!
Grazas, Santiago Agrelo!
E despedímonos xa gozando
co fulgor da neve que cobre
os vales e costas, coma símbolo da limpeza, inocencia e da
transparencia que con saudade
desexamos.
Manuel Regal Ledo

Recensión

Salseiros
Suso Lista Neira. Ed. Embora, 2014

Velaí a ópera prima dun buscador: Suso Lista. Cormelán
coma min, veciño porta con
porta, ao que sempre recordo
apuntado no carro dos cambios,
sempre despegando, sempre en
marcha… Suso é e ten sido
percebeiro, blogueiro, locutor
radiofónico, axitador cultural,
actor de reparto dende os tempos de Mareas Vivas,… pero a
maneira en que eu o recordo é
como o mozo que sabía arrincar
os mellores sons ás campás da
igrexa de Corme. Na presentación do libro na Coruña, Manolo Rivas descubriunos a Suso
non como un rostro pálido que
escribe pechado nun gabinete,
senón como un piel roja que escribe dende a realidade, dende
o centro da vida.
Os salseiros son esas ondas
que pasan por riba dos muros
de contención dos portos e enchoupan á xente destemida, ou
que saltan por riba das pedras

dos cantís e fan recuar a quen
apaña percebes. Duran un chisco, pero nese breve tempo fanche ver a diferenza entre estar
vivo e estar morto. Así son os
relatos-salseiros: breves historias arrincadas dunha infancia e
xuventude feliz, momentos nos
que a fantasía e a realidade se
tocan facendo emerxer a transcendencia. Igual que as campás
que tocaba de mozo, Suso sabe
arrincarlle ás historias de toda a
vida eses sons que nos conectan
co infinito. Corme é a Ítaca da
que Ulises-Suso escapou para
vivir mil vidas. Nas historias de
Salseiros preséntasenos como
ese porto ao que o autor volve
unha e outra vez. Porque as Ítacas sempre están aí, agardando
o noso retorno, como unha nai
sabia que deixa voar aos seus fillos esperando velos volver.
Suso viviu tantas vidas e correu tantos mundos como lle
foi posible. A sabedoría que foi
Encrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015

125
125

Marisa Vidal Collazo

quedando no fondo da súa alma
sae á luz en forma de relatos,
historias posibles ou fantásticas
coas que se mergulla, e fainos
mergullar a nós na procura do
sentido. As historias que conta
son de Corme e ao mesmo tempo son patrimonio da humanidade, pois Suso sabe transformar e transcender os seus recordos de infancia e xuventude
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para convertelos en vida no corazón de quen os le. Nos Salseiros a vida cobra sentidos novos
e o remol da memoria tráenos
ecos de plenitude. Recoméndovos este libro, que se le dun tirón, esperando sempre máis. E
confío nunha segunda entrega
xenerosa por parte do seu autor.
Marisa Vidal Collazo

Recensión

Toponimia de Ramirás
Méndez Míguez, Carlos. Ed. Toxos Outos, Noia, 2014. 238 páxs.

Ramirás é o nome dun concello constituído por dez freguesías situadas ao sur do río
Arnoia e ao leste do concello
de Celanova. Carlos Méndez, o
autor, quixo facerlle este valioso
galano ao seu país natal, unha
terra onde a mesma memoria
dos nomes de lugar se perde
porque os vellos esmorecen e
os novos xa non nacen.
Tras un pequeno prólogo
de Méndez Ferrín e unha brevísima introdución do propio
autor, o libro consta fundamentalmente de dúas partes: a
primeira e máis longa, dedicada
á toponimia maior, e unha segunda onde se recolle a toponimia menor do territorio estudado. Engádense un glosario
de termos e conceptos usados,
o aparello bibliográfico e un índice alfabético dos topónimos
referidos na obra.
Especialmente interesante resulta a lectura da parte dedicada

á toponimia maior. Divídese en
dez capítulos, que corresponden
ao estudo dos nomes propios
das dez parroquias do territorio,
seguido dos das pequenas entidades de poboación ou lugares
habitados dos que cada unha
delas consta. Remata cada capítulo cunha relación dos nomes
das fontes, corgos e ríos da parroquia correspondente. Cómpre sinalar que se arrequece o
interese desta parte do libro porque, á información ofrecida de
carácter propiamente toponímico ou onomástico, se engaden
abondosas achegas sobre a historia e a xeografía humana das
poboacións estudadas, así como
tamén descricións, ás veces feitas con rigor e detalle, da arquitectura e escultura, maiormente
relixiosas, que se conservan nesas freguesías e nos seus rueiros.
Na segunda parte ofrécese a
relación alfabética dos topónimos menores, nomes de agros
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e veigas principalmente, cuns
apuntamentos brevísimos referidos a: o número de ocorrencias de cada nome naquel territorio, o étimo ou étimos dos
que procede ou pode derivarse,
e o significado que podería corresponderlle no pasado ou quizais tamén na actualidade.
Percíbese na lectura que detrás deste libro hai un longo e
coidadoso traballo do autor. O
traballo de campo, por suposto. E mais, de por parte, unha
xeitosa lectura da bibliografía
axeitada. As obras dos nosos
mellores especialistas en toponimia (E. Bascuas, F. Cabeza
Quiles, G. Navaza, Elixio Rivas, nomeadamente), ben se ve

128
128

Encrucillada 191, xaneiro-febreiro 2015

que foron consultadas. Outra
importantísima fonte de datos
aproveitada cómpre sinalar: as
edicións recentes da documentación diplomática onde aparecen as máis antigas denominacións e noticias da vida daquela
terra. Por esta banda, utiliza o
autor unha chea de datos procedentes da colección diplomática do mosteiro de Celanova e
mais do antigo mosteiro feminino de San Pedro de Ramirás,
cuxa importante igrexa se conserva aínda baixo o nome de
San Pedro do Mosteiro, nome
tamén dunha das dez parroquias do concello.
Xesús Portas Ferro

