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Guieiro

Poucas cousas hai que repugnen e aldraxen en tan alto grao a un
espírito relixioso cabal coma a visión ou o exercicio da violencia.
Se con algo parece ter que ver a práctica da relixión é coa bondade,
a misericordia e a paz.
Porén, quen pode negar que relixión e violencia percorreron
(e percorren) da man grandes treitos do camiño da humanidade
deixando ao seu paso masivos regueiros de sangue? Nos xornais
son cotiás as novas sobre as masacres do Estado Islámico na súa
progresiva expansión no Iraq e en Siria. Decapitan homes, mulleres e nenos por centos. Non se trata de inxuriar ao Islam, pero
quen pode esquecer os berros de «AllahuAkbar!» (Alá é o máis
grande) proferidos na rúa polos asasinos dos redactores da revista
francesa Charlie Hebdó, logo de rematar no chan, cun tiro na cabeza, a un policía ferido que, non obstante, tamén era musulmán?
Non é preciso agora máis que amentar o lado escuro da historia do cristianismo e do propio xudaísmo para evitar caer en inxenuidades anxelicais insostibles verbo da propia tradición. Pero hai
que recoñecer, igualmente, que hoxe en día o número de igrexas
e de cristiáns perseguidos unicamente por ser cristiáns non deixa
de aumentar moi, pero que moi traxicamente. Encrucillada quere
contribuír a disipar prexuízos e esclarecer os problemas de fondo
aquí implicados cunha serie de traballos ben fundados.
Xabier Pikaza enfronta o reto de fomentar diálogos de paz entre as tradicións xudaica e musulmá para axudar a atopar unha
solución pacífica ao problema do Oriente Medio. Para iso estuda
os perfís básicos de ámbalas dúas relixións confirmando a aposta
pola paz no seu cerne orixinario. Alfonso Novo emprende outro camiño. Aínda que se centra tamén nas relixións abrahámicas o seu
achegamento, porén, non é histórico, senón filosófico e teolóxico.
Logo de fixar un concepto manexable de violencia e de estudar o
monoteísmo conclúe: 1) que as tradicións abrahámicas non son
potencialmente máis violentas que, p. e., formas políticas e sociais
non relixiosas, coma o III Reich (pagán) ou o Estalinismo (ateo);
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e 2) que se chegaron a selo non foi nin única nin principalmente
por factores relixiosos.
Hanna Arendt foi unha xudía, discípula e amante de Martin
Heidegger, que sufriu a persecución do nazismo e reflexionou moi
fondamente sobre as causas dos totalitarismos do século XX. Marisa Vidal achéganos á súa decisiva figura para comprender ese
lado escuro da condición humana que ela tan ben captou no xuízo
contra Otto Adolf Eichmann en Xerusalén.
Igualmente clarificador é o traballo de José Carlos Rodríguez
Soto sobre o conflito violento na República Centroafricana. Onde
parece que só hai escuridade, odio e morte xorden igualmente pequenas luces de heroísmo autenticamente evanxélico. Unha achega verdadeiramente conmovedora.
Publicamos tamén outro pequeno traballo de Elsa Támez sobre
xénero, relixión e violencia. A violencia contra as mulleres está moi
lonxe de ser un problema superado e cómpre desactivar todo canto resorte a xustifique (aínda que sexa implicitamente) por sacro
que pareza.
Poderemos atopar un acto de resistencia non violenta e de forza
profética máis potente que o Sermón da montaña de Xesús de Nazaret? Xosé Manuel Caamaño reflexiona sobre as benaventuranzas
e as esixencias morais do cristianismo.
Neste 2015 no que estamos cúmprense cen anos do nacemento
do relixioso xesuíta de Compostela P. Seixas. Manuel Cabada Castro rescatou do arquivo dos seus manuscritos tres homilías que, no
fondo cara ao que apuntan, non perderon actualidade.
As diferentes roldas de política, cultura e Igrexa e os debuxos de
Soedade Pite completan un número que esperamos sexa do agrado
do lector.
Pedro Castelao
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Estudo

Violencia e extremismo no xudaísmo
e no Islam. Camiños de paz
nas tradicións en conflito
Xabier Pikaza
A violencia relixiosa (ou pseudorrelixiosa) séguese estendendo,
como mostran os conflitos en torno ao Estado de Israel e os asasinatos de cristiáns a mans de “musulmáns” vinculados ao EI (Estado Islámico). A miña relación co tema é antiga, e así puiden actuar,
como técnico en historia do Islam, na Comisión do Congreso dos
Deputados do Estado Español, para iluminar as razóns e consecuencia do durísimo atentado do 11M, marzo de 2004, en Madrid.
Intervín o 14 de xullo, e preguntáronme dun modo especial pola
presunta violencia do Islam no contexto das tres relixións monoteístas, tema sobre o que volvo tratar agora.

1.- Héxira e a toma da Meca
O tema está vinculado á constitución da Umma ou comunidade
musulmá en torno á Héxira ou ruptura e guerra de Mahoma con
A Meca. Como profeta de Deus, el actuara na súa cidade, sen
medios militares. Non quixo crear unha relixión distinta, unha comunidade exclusivista, senón axudar aos homes e ás mulleres do
seu ámbito para que, superando idolatría e opresión social, puidesen acoller o xuízo de Deus. Algúns aceptárono e acolleron a súa
mensaxe, pero tras a morte de Jadicha, a súa esposa, e Abu-Talib,
o seu tío, xefe do seu clan (619 d.C.), el foi perdendo a súa base
social e empezou a sufrir a persecución dos clans máis influentes
da cidade. Daquela mudou a súa estratexia. Véndose perseguido e
a súa obra en risco, Mahoma mandou algúns dos seus seguidores
ao sur (Etiopía) e el mesmo rompeu coa Meca e emigrou á cidade/
oasis de Yatrib (Medina), onde mantiña boas relacións cos seus
habitantes. Esta Héxira (Hijra, 622 d.C.), marca o principio da Era
Musulmá, que o distingue dos outros dous profetas.
Encrucillada 193, maio-xuño 2015
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Segundo o Pentateuco, Moisés iniciou unha campaña de toma
da terra prometida, mais non a conquistou, nin entrou nela, cousa
que fixo Xosué, de maneira que a súa tarefa segue aínda pendente,
pois o xudaísmo non logrou facer de Palestina un centro da paz para
todas as nacións (conforme ao ideal de Is 2, 2-5 par). Mahoma, en
cambio, entrou na Meca, instaurando alí a nova orde de Deus.
Xesús subiu a Xerusalén para ofrecer a súa mensaxe social e relixiosa, mais non tomou a cidade, senón que foi crucificado polos
seus inimigos. Non foi Mesías por conquistar Xerusalén, senón ao
contrario: por ofrecer alí unha mensaxe de paz, aberta pola Pascua
(pola igrexa) a todos os pobos. A partir de aquí debe entenderse a
súa relación con Mahoma, dende a perspectiva da súa resposta á
confesión de Pedro (Mc 8, 16 ss).
Mahoma, en contra de Xesús, non se deixou matar nin quedou
na Meca (o seu Xerusalén), senón que rompeu con ela para crear
a comunidade dos crentes, para que triunfase a vontade de Deus.
Por iso, en táctica humanamente fecunda, abandonou a cidade,
para iniciar dende Medina o retorno e conquista da Meca (ano
630), convertida en centro de irradiación relixiosa e pacificación
social, dende a morte de Mahoma (632) ata a actualidade.
Certamente, Mahoma valoraba o sufrimento por Deus, pero entendíao como proba temporal, ao servizo do xurdimento da nova
Comunidade Musulmá, a Umma. Nesa liña, durante o anos de exilio e fracaso externo en Medina (622-630 d.C.), el seguiu recibindo a revelación de Deus e codificábaa no Quran/Corán, texto onde
se contén o misterio da vontade de Deus. Dende ese fondo enténdese a súa obra, como mostran as azoras (suras) daquel tempo:
Mahoma creou a Umma ou pobo musulmán, superando así os
vínculos tribais anteriores, que romperon por esta emigración,
xurdindo unha comunidade crente onde os diversos membros se
vinculan pola fe e non por motivos de prestixio, raza ou familia. Ao
principio os seus seguidores eran unha minoría dentro de Medina, mais axiña controlaron a cidade, creando un estado islámico,
prototipo e modelo dos posteriores (e do mesmo Estado Islámico
6
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actual). Mahoma utilizou para iso medios mesmo moi violentos
(matou moitos xudeus e contrarios), para manter unido o novo
pobo ante todo a través da súa palabra, entendida como revelación
de Deus.
A Umma foi unha comunidade independente do xudaísmo (e
cristianismo). En contra do que Mahoma supoñía, os xudeus non
lle aceptaron nin identificaron a súa revelación coa de Moisés, nin
tampouco o fixeron os cristiáns. Mahoma ségueos recoñecendo
como “crentes do Libro, adoradores do único Deus”, pero engadindo que eles perverteran a revelación orixinal, polo que, en caso
de opoñerse ao Islam, podían ser executados. A súa comunidade
(Umma) foi medrando a través dunha guerra santa, na que se di
que o mesmo Deus protexía e daba a vitoria aos crentes. Moitos
grupos tribais, antes dispersos, uníronse con el e, desa forma, o
ano 630 d.C. tomou a Meca. A súa relixión parece así internamente unida á guerra de conquista.
Xesús deixárase matar (matárono) por fidelidade á súa mensaxe
de transformación non violenta da sociedade, e os seus discípulos
afirmaron que, precisamente por actuar desa forma, foi e segue
sendo Mesías de Deus. Mahoma, en cambio, triunfou, tomou a
cidade e puido iniciar dende alí un forte camiño de transformación integral (relixiosa, é dicir, política e social). Por iso, o Islam
vai vinculado ao xurdimento dunha comunidade social, relixiosa e
política que se centra no sometemento de todos a Deus.
Neste contexto distínguense dous momentos:
a) Na primeira etapa da Meca (ata a Héxira) Mahoma proclamou ao xuízo de Deus que se expresa na reconciliación universal
dos homes e das relixións, sen necesidade de guerra. Esta foi a súa
inspiración primeira, a raíz da experiencia musulmá.
b) Tras a Héxira e conquista político-militar da Meca (630 d.C.),
Mahoma apelou dalgunha forma á guerra santa. Certamente, esa
guerra tiña elementos espirituais, pois os musulmáns soubéronse
impulsados por un tipo de vivencia intensa, que xermolaba da mensaxe de Mahoma; mais de feito tiña trazos militares.
Encrucillada 193, maio-xuño 2015
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2.- Unha relixión combativa
Mahoma creou un estado musulmán coa súa palabra e a espada.
El mesmo tivo que loitar contra infieis para defenderse e conquistar A Meca, de maneira que a política e a guerra, razón de estado
e violencia militar, constitúen elementos importantes da Umma,
segundo o mesmo Corán:
E non digades que os que caeron por Allah morreron. Non, senón
que viven... (Cor 2, 154). (Eses caídos morreron en guerra para
defender e estender a súa fe/comunidade).
Por que non queredes combater por Allah e polos homes débiles,
as mulleres e os nenos... Os que cren combaten por Allah; os que
non cren combaten polos demos... (Cor 4, 75-76). (Mahoma anima aos seus compañeiros de Medina, para que venzan aos inimigos do Islam, que eran entón os da Meca).
Os que cren e emigren e loiten por Allah coa súa facenda e as súas
persoas terán unha categoría máis elevada xunto a Deus. Eles serán os que triúnfen. O seu Señor anúncialles a súa misericordia...
e Xardíns nos que gozarán de delicias sen fin (Cor 9, 20-21). (O
ceo ou paraíso é descanso e triunfo do guerreiro que morre pola
causa de Allah, como supoñen tamén outros textos).
Allah ama os que loitan en fila pola súa causa, como se fosen un
sólido muro (selado con chumbo) (Cor 9, 61, 4). (Esta pasaxe da
loita en filas, en bloque, atópase unida ao recordo de Moisés e de
Xesús, que defenderían dun modo semellante a causa de Deus).
Cando transcorran os meses sagrados (de tregua) matade os asociadores onde queira que os atopedes. Capturádeos! Asediádeos!
Tendédelles emboscadas por todas partes! Se se arrepinten, fan a
azalá (oración) e dan o azaque (tributo) deixádeos en paz... (Cor
9, 5). (Esta é unha guerra total, pero ten dúas limitacións: vai dirixida aos que rompen unha tregua; ten que cesar se os pagáns se
converten...).

Estas pasaxes poderíanse ampliar, dun modo acrítico. Pero esa
actitude seria inxusta, pois deben entenderse no seu contexto,
nunha época e nunhas circunstancias, que os musulmáns da actualidade deben interpretar dende a súa visión do Corán. Maho8
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ma defendeu a guerra, por motivos sociais e relixiosos, pero quixo
unha relixión moderada, de homes pacificados, en liña de sometemento radical a Deus. Musulmáns son os pacificados, aqueles
que, dende a vontade de Deus, revelada no Corán, se descobren
capaces de superar a violencia interior e exterior. Viven baixo a paz
de arriba, e desa forma teñen transmitido unha forte experiencia
relixiosa e creado unha sensibilidade profunda de integración social, de tipo teocrático, fundada no poder de Deus ante o que os
homes se inclinan.
A palabra clave di Deus é Grande (Allah Akbar), con Imshallah,
Deus quéreo, un Deus transcendente que polo Corán, libro de
Recitación de Mahoma, onde se encarna a súa voz. Significativamente, o Islam non creou institucións xerárquicas de tipo relixioso
(sacral) separadas das sociais. Non ten sacerdotes, como o xudaísmo antigo, nin bispos ou presbíteros, como os cristiáns, pois todos
os crentes están sometidos por igual ao mesmo Deus. Certamente,
a meta do Islam é a superación de guerra, como repiten os musulmáns, insistindo na palabra islam, vinculada a shalam, paz ou
pacificación. Pero, asumindo a experiencia de Mahoma, na Héxira
e conquista da Meca, resulta normal que moitos pensen que o
Islam pode e debe estenderse e defenderse por medios políticos e
militares, como di o Estado Islámico.

3.- Paradoxo musulmán
Algúns musulmáns interpretan os textos coránicos da Guerra
Santa en liña de fundamentalismo guerreiro (integristas). Outros
enténdenos dende un pacifismo místico, aberto a todos os pobos
e relixións. Certamente, estes últimos recoñecen que Mahoma
loitou noutro tempo con armas (como algúns “santos” guerreiros
cristiáns), pero as súas circunstancias non poden aplicarse hoxe,
pois o Islam non é guerra, senón revelación de Deus e entrega
crente, pola pacificación de todos os homes. Sexa como for, o Islam é relixión e estrutura social, ideal místico e vida política; por
iso, algúns pensan que pode e debe fundar (apoiar) a súa causa
coas armas.
Encrucillada 193, maio-xuño 2015
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Certamente, a meta do Islam é a superación de guerra, tal como
Mahoma o empezou indicando (no seu momento mecano) e tal
como repiten hoxe grande parte dos musulmáns. Pero, partindo da
Héxira e conquista da Meca, resulta normal que outros pensen que
a verdade do Islam pode e debe lograrse tamén a través da política
e a guerra (mesmo coa morte de cristiáns e “non sometidos”, que
serían un perigo para os musulmáns). Nesa liña, máis ca relixión
no sentido actual, o Islam é movemento social relixioso:
• O Am ou Pobo de Israel é comunidade nacional, estruturada
tras a destrución de Xerusalén (70 d.C.) como federación de sinagogas. Os xudeus renunciaron por séculos á formación dun Estado
e á guerra (a excepción do sionismo actual); non quixeron cambiar
a orde social do conxunto da poboación, nin impoñer a súa visión
relixiosa a todos. Conformáronse con ser testemuñas, fieis á súa
vocación até a fin dos tempos, en mans doutros grupos nacionais
ou estatais.
• A Igrexa cristiá é unha comunidade universal (supranacional)
de homes e mulleres que cren en Xesús Mesías. Afirman que non
existen pobos nin nacións elixidas (como Israel noutro tempo).
Non pretenden conquistar o poder, nin crear estruturas políticas
propias, senón comunidades que sexan fermento de comunicación
universal. Pero, de feito, aliáronse moitas veces ao poder e utilizárono para impoñerse con violencia.
• A Umma ou Comunidade islámica é un xudaísmo universal sen utopía profética, nin pacifismo como o do Servo de Yahvé
(Isaías), pero cunha tendencia á toma do poder e á imposición da
sharía ou dereito propio. As leis relixiosas son para o Islam moi
sinxelas (confesión de fe, oración de sometemento, xaxún, imposto
social, peregrinación á Meca). Pero xunto a elas tende a impoñerse
unha especie de norma social (sharia) que define toda a vida dos
crentes, vinculados por un mesmo xesto de submisión teolóxica.
É unha experiencia de sometemento relixioso e regulación social. Por iso concede moita importancia á sharia ou lei dos crentes. En principio, os musulmáns queren respectar os crentes das
10
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Relixións do Libro (xudeus, cristiáns) e pensan que só aos pagáns
se lles pode impoñer a Verdadeira Relixión (Islam, sometemento a
Deus). Pero alí onde se volven maioría, tenden a tomar os resortes
do Estado para implantar a lei musulmá, de forma que resulta difícil a existencia entre eles de grupos non integrados, pois cústalles
separar Palabra de Deus e Lei social, verdade obxectiva e persoas.
O Islam quere regular todo dende Deus (Corán), cunha Lei
(sharia), porque Deus así o quixo, e os homes non deben buscar e
trazar libremente a súa relixión, como saben os cristiáns (dende a
Ilustración). O que importa non é a busca do home, senón a vontade de Deus fixada no Corán Por iso, os estados de maioría musulmá séntense obrigados a protexer e expandir a súa relixión, aínda
que din respectar (someter, protexer) outras relixións: en principio, a submisión musulmá non tería que ser impositiva, pois “non
cabe coacción en relixión” (Corán 2, 256). Para probar esa afirmación dise que, durante séculos, os musulmáns do Norte de África
(Exipto) e Oriente Medio (Siria, Iraq,...) permitiron a existencia de
valiosas minorías de cristiáns e xudeus. Mais, nestes últimos decenios (e agora moito máis con Isis), a case totalidade das minorías
xudías e cristiás tiveron que emigrar (para no seren martirizadas).
Coa pretendida modernización (que por agora parece só externa)
medrou en moitos países musulmáns a intolerancia, a imposición
e o resentimento. É coma se, ao entrar en contacto con cristiáns e
xudeus modernos, os musulmáns se sentisen en risco de perder a
súa identidade, reaccionando dun modo violento.
A situación é complexa e inflúen nela diversos factores: desnivel
técnico e económico, colonialismo e neocolonialismo, a loita polo
control de recursos naturais (petróleo), rexeitamento do imperialismo occidental, coa súa forma de entender a democracia e os valores
da vida etc. Esas e outras razóns, agravadas pola existencia de grupos de privilexiados (Arabia, Emiratos Árabes,...), mentres as masas
sofren gran necesidade, suscitaron situacións de violencia que non
poden entenderse só (nin principalmente) en clave relixiosa.
Certamente, o Islam ten puntos escuros (como outras relixións),
pero é unha grande tradición relixiosa, con enormes posibilidades.
Encrucillada 193, maio-xuño 2015
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Por iso, a resposta fronte ao seu posible risco non pode ser outra
violencia, senón un diálogo en tres momentos.
1. Os musulmáns han de asumir, en conxunto, un tipo de Ilustración, é dicir, de racionalidade, pero non ao modo de occidente,
senón ao seu.
2. Eles deben redescubrir e despregar as súas tradicións de paz,
dende o Corán e a súa historia, superando os aspectos máis militares dunha posible Guerra Santa.
3. Todos debemos superar un tipo de capitalismo e imperialismo, que leva á loita e á morte do conxunto dos homes.

4.- Paradoxo e escándalo xudeu
O cristianismo dos últimos séculos, superando grandes crises
e unha secularización vinculada ás súas raíces relixiosas, desenvolveu esquemas de democracia formal moi significativos. Mais, a
pesar das súas palabras de igualdade, liberdade e fraternidade, os
países “cristiáns” impuxeron un réxime colonial moi violento (século XIX, primeira metade do XX), para seguir dominando sobre os
antes colonizados, por medio dun sistema neoliberal que resultou
opresor para moitos países musulmáns. Desa forma, o cristianismo
que debía ser liberador impulsou movementos de dominio político,
imposición económica e colonización cultural sobre o conxunto
da humanidade. Este sistema medrou, estendeuse, triunfou, como
institución de poder mundial (globalización), á marxe do evanxeo,
de tal forma que non pode falarse da “violencia musulmá” (ou islamista) sen falar, ao mesmo tempo, da grande violencia do sistema
capitalista, vinculado ao cristianismo.
Neste contexto podemos falar dos xudeus, que foron por séculos
un pobo separado, pero a súa mesma separación fíxoos desenvolver
un inmenso labor cultural e económico, como fermento de racionalidade filosófica e utopía social nos séculos XIX e XX. Certamente,
eles poden e quizais deben acusar aos países onde viviron, chamándoos opresores e perseguidores. Mais eses países poderían respon12
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der dicindo que foron os xudeus os que levaron unha vida perigosamente distinta, traizoando ao resto da poboación. Sen dúbida, o
gran pecado cometeuno a parte da maioría perseguidora, que quixo
destruír por forza ás minorías non integradas, como en España a
finais do século XV. Pero o tema é complexo e sitúanos ante tarefas aínda non resoltas de convivencia multinacional e multiétnica.
Esta situación podía ter cambiado na primeira metade do século
XX, pois moitos xudeus europeos tenderan a integrarse na armazón
social do seu ámbito, mais xurdiron despois dous problemas:
1. O Estado nazi de Alemaña decretou, 1933-1945, a limpeza
étnica nos seus territorios, organizando un inmenso holocausto e
matando millóns de xudeus (e doutros grupos nacionais), ao parecer contrarios ao espírito e á cultura de Alemaña. O mundo enteiro
condena hoxe con horror aquela solución final. Mais o noso sistema capitalista está a consumar (ano 2015), de xeito máis civilizado
aínda que máis extenso e quizais máis perigoso, outro holocausto:
está a destruír (asasinando, deixando morrer) ou excluíndo limpamente millóns de persoas, quizais a unha terceira parte da humanidade, en aras da globalización
2. O Estado de Israel, creado en 1948, sobre parte de Palestina, en terreos ocupados por árabes en gran parte musulmáns, mais
tamén cristiáns, mantén un poder e control de violencia sobre Palestina. Impúxose así, con armas e policía (cun tipo de dura limpeza étnica), poñendo valados no territorio e expulsando dos seus
lugares tradicionais a centos de miles de palestinos, para “resolver”
un problema anterior (pobo sen terra) con outro máis grande. Moitos xudeus volvéronse así portadores de dura inxustiza. O pobo da
utopía mesiánica, que se estendera e expandira como xerme de
reconciliación entre moitas nacións, veu converterse en ameaza
militar en Palestina.
Os xudeus, que foran por séculos pobo sen Estado, adiantados
dunha humanidade que non se funda na violencia militar ou na
imposición política, corren o risco de inverter a súa vocación, facéndose exemplo de violencia estatal e militar. Posiblemente, dende unha perspectiva política e social, eles tiñan o “dereito” de ocuEncrucillada 193, maio-xuño 2015
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par a terra de Israel e construír o seu estado, pois así conquistaron
a súa terra case todos os estados, de España a USA, de Francia a
Turquía. Mais os palestinos e outros musulmáns opóñense con
violencia á violencia sionista, de maneira que Israel volveuse unha
ameaza para o mundo
Os xudeus deberían ser testemuñas dunha paz sen poder militar nin estado nacional, mostrando que pobos distintos poden
convivir sen oprimirse nin se negar, excluírse nin se expulsar entre
si. Iso creron moitos pioneiros da presenza xudía en Palestina, a
principios do século XX: convivir con musulmáns e cristiáns, en
xesto de paz, creando espazos de reconciliación e concordia na
terra prometida. Pero ese ideal non se cumpriu: xudeus e árabes
seguen máis enfrontados cada día con violencia que pode rematar
en guerra local e mundial. Pois ben, dende a miña visión da Biblia,
en perspectiva relixiosa, por fidelidade ao seu estatuto milenario,
os xudeus deberían renunciar e abandonar o seu estado nacional
de Palestina, non para caer baixo outros estados violentos, senón
para suscitar novos modelos de convivencia supranacional en liberdade gozosa, seguindo a memoria e esperanza do Israel eterno.
Humanamente falando, esa proposta resulta pouco realista, pois
implicaría un forte cambio na forma de entender a soberanía de
nacións e pobos. Pero só ela responde á identidade relixiosa de
Israel, como pobo de esperanza para o conxunto da humanidade. Ese abandono do Estado xudeu en Palestina só ten sentido en
perspectiva mesiánica, como expresión dunha confianza que vai
máis aló do plano político-social inmediato. Máis aínda, esa opción debería suscitar unha resposta converxente dos cristiáns e dos
musulmáns (daquela terra e do conxunto do mundo), que deberían
superar un nacionalismo impositivo, buscando o xurdimento de
estados abertos, multinacionais, en diálogo de palabra e pan (é
dicir, de cultura e economía).
Así debería xurdir en especial unha resposta solidaria dos musulmáns, para superar toda forma de persecución antixudía e toda
imposición social ou relixiosa do seu grupo. Evidentemente, para
superar o Estado Xudeu haberá que superar os Estados Musul14
262

Encrucillada 193, maio-xuño 2015

Violencia e extremismo no xudaísmo e no Islam

Encrucillada 193, maio-xuño 2015

15
263

Xabier Pikaza

máns e a inxustiza social do conxunto do mundo. A solución non é
crear un Estado musulmán ou xudeu (ou dous estados), senón un
Estado multiétnico e multirrelixioso en que se integren, en igualdade real, xudeus, musulmáns, cristiáns e outros tipos de agnósticos ou crentes.
Para alcanzar ese fin, xudeus, musulmáns, cristiáns e outros grupos deberían renunciar aos seus estados nacionais ou confesionais
(coa súa limpeza de raza ou relixión), para trazaren camiños autónomos e converxentes de comunicación social e relixiosa. Por fidelidade aos seus máis fondos principios relixiosos e por esixencia do
seu ideal de pacificación mesiánica ou islámica (shalom-shalam),
os xudeus deben renunciar ao seu estado nacional en Palestina e
os musulmáns ao seu estado islámico. Isto suporía unha lectura
nova (dialogante) da Biblia e o Corán, interpretados como medios
para alcanzar concordia e fraternidade entre pobos e persoas.

5.- Conclusión. Unha tarefa de coñecemento mutuo e encontro
Queremos valorar dende o punto de vista cristiá a existencia e
sentido das restantes relixións, dun modo especial do Islam e o
xudaísmo, mais querendo que superen os seus brotes de violencia
e extremismo.
A existencia do xudaísmo é un regalo de Deus para os cristiáns,
un don que deben agradecer, non para poñelo ao seu servizo, a
xeito de resto folclórico e signo da súa tolerancia, senón porque é
xusto e fermoso que os xudeus queiran e poidan manterse e cultivar a súa identidade. Certamente, temos o dereito e deber humano
de pedirlles que sexan Memoria viva de Aquel que liberou de Exipto aos seus antepasados oprimidos, garantes da diferenza do Deus
sen Nome e portadores dunha esperanza mesiánica para todos os
humanos. Mais son eles mesmos os que deben definirse, sen que
ninguén os obrigue a ser doutro xeito (como quixese que fosen).
Tamén o Islam pode e debe ser un don para os cristiáns, regalo
do Deus que segue mostrándose diferente, sobre todos os nomes e
figuras, en radical supremacía (é o divino), ofrecendo aos crentes
16
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un espazo e camiño de absoluta liberdade. Este é, ao noso xuízo, o
paradoxo central do Islam: o seu sometemento a Deus (que ás veces nos parece imposición social e fatalismo sagrado) pode e debe
volverse experiencia de autonomía para os auténticos crentes. Por
iso, no sentido máis profundo, cristiáns (e xudeus) podemos sabernos e dicirnos ‘musulmáns’: sometidos en graza ao Deus da Graza suprema, ao Clemente e Misericordioso das suras do Corán. O
Deus musulmán, que dalgunha forma é Todo e faino todo, desbordando todas as razóns ilustradas, deixa en liberdade aos humanos,
para que poidan atopar e percorrer o seu camiño, sempre que acepten a súa radical transcendencia, como Silencio orixinal que está
no fondo (e máis aló) de todas as palabras. Mais ese Deus corre o
risco de planear por enriba, para entrar na historia dun modo case
ditatorial, impoñendo a súa palabra, sen dialogar por dentro cos
homes, sen admitilos como son, na súa diferenza. Inclínome ante
o Deus do Islam, de forma que tamén eu me considero “sometido”.
Pero engado que cada home e muller son un don de Deus, na súa
propia identidade, na súa diferenza. De maneira que toda imposición relixiosa paréceme perversa. Iso significa que os musulmáns
que queren impoñer a súa relixión nos seus “territorios liberados”,
con “estados islámicos” e destrución de “ídolos” culturais antigos
(imaxes de deuses de museos) parécenme saídos da nada cultural,
da barbarie prehumana. Aqueles musulmáns que matan cristiáns
nos seus pretendidos “territorios puros” son inimigos da humanidade, inimigos de Deus, e se o resto do mundo islámico non os condena dun modo eficaz, están a cavar a tumba da súa propia relixión.
Achámonos nun mundo cambiante, mais hai cousas firmes que
quero destacar, poñendo de relevo algúns principios importantes
de diálogo relixioso e cultural. Estes son os dous fundamentais.
Desideoloxización (superar a ideoloxía relixiosa, para que se
manteña a relixión). Cada grupo relixioso debe renunciar á imposición das súas particularidades culturais ou raciais. Só desa
forma poderemos lograr unha infraestrutura de diálogo universal,
en igualdade e diferenza, en tolerancia entre todos. Para iso han
romperse moitísimas barreiras ideolóxicas, sociais e nacionais (boEncrucillada 193, maio-xuño 2015
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rrarse en canto barreiras, non en canto diferenzas). Cómpre que
desaparezan os mesianismos impositivos dun grupo ou doutro (xudeus ou musulmáns, cristiáns, vermellos ou amarelos). Non poden
nin deben existir nacións elixidas, nin igrexas, ummas ou pobos
sagrados (de bos e sabios...), por enriba dos outros. Nese nivel de
base só existen seres humanos, abertos á humanización integral.
Non deixemos que os apelidos (xudeus, musulmáns ou cristiáns
etc.) se volvan nomes propios. Somos simplemente humanos; non
temos que defender ningún particularismo, ningunha verdade previa, ningunha elección de grupo en contra dos outros. Buscamos
só o ben humano.
Democratización e comuñón económica. O ideal precedente só é posible alí onde se poñen en marcha os mecanismos que
conducen a unha auténtica comuñón e participación de bens (de
traballos e de posibilidades de consumo) entre todos os seres humanos. Para iso é necesario un esforzo radical de transformación
económica e de paz (respecto mutuo, desenvolvemento integral)
que vincule aos diversos pobos e grupos, sabendo que todas as
cousas (sobre todo o diñeiro) están ao servizo do ben común de
todos os seres humanos. É evidente que a ese plano ha de haber
un transvasamento creativo e crente, no mellor sentido da palabra:
hai que ofrecer posibilidades aos grupos economicamente menos
desenvolvidos, han poñerse en marcha procesos que conduzan
cara ao diálogo pleno entre os humanos, de maneira que as diferenzas se convertan en medios de maior comunicación. Deben
atoparse medios de cooperación igualitaria entre todos os grupos
humanos. Por iso, o primeiro signo e dogma dos crentes ha ser a fe
na comunicación entre todos os homes.
Comezamos falando da desideoloxización, seguimos falando da
comunicación económica. Pois ben, ao chegar ao final deste argumento, pensamos que resulta absolutamente necesaria a colaboración dos grandes ideais ou utopías relixiosas, que proclaman o
mesianismo, a pacificación final e o encontro entre todos os humanos. Imos fixarnos só nas relixións abrahámicas, conforme ao que
quixo ser este traballo.
18
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Os xudeus deberían renunciar ao seu nacionalismo sacral (sobre
todo en perspectiva política) para facerse de verdade fermento mesiánico no mundo. Se un día eles puxesen o seu potencial utópico/
mesiánico ao servizo da reconciliación humana, se se fixesen xerme
de diálogo e encontro entre todos os pobos (especialmente para os
seus irmáns musulmáns) cambiarían as condicións da nosa historia.
Os cristiáns han vivir a súa experiencia en claves de gratuidade
e servizo de amor, dende unha perspectiva mesiánica. As igrexas de
occidente han de superar os seus esquemas de dominio e poder e
rexeitar os modelos do capitalismo que se uniron a elas. Só a creación de auténticas comunidades mesiánicas, ao servizo da reconciliación universal, pode ser fermento de concordia e humanización
sobre a Terra. As igrexas cristiás cren nun Deus trinitario (é dicir,
nun Deus comunitario, que é diálogo de amor). É evidente que elas
han de expresar sobre o mundo o sentido da súa fe mesiánica.
Pola súa banda, os musulmáns deben volver ao seu principio,
ás suras primeiras da Meca, co descubrimento do Deus infinito,
garante de vida e futuro dos pobres. A etapa posterior (coa Héxira
e conquista da Meca) foi un momento pasaxeiro da historia de
Mahoma, que non é Fillo de Deus, senón un profeta bendito para
tempos concretos. O que dixo ao principio da súa chamada, sobre
Deus e os pobres, sobre o misterio da existencia, segue servindo
para todos, mesmo para os cristiáns. Mais o que fixo nun plano militar creando un Estado islámico debe revisarse e adaptarse canto
antes, para o ben do mesmo Islam, para o ben de todos os crentes.

6.- Excurso. Un diálogo relixioso para superar os extremismos
Penso que a grandeza maior das relixións é a súa diversidade e a
súa falta (aparente) de poder externo e éxito. Un verso famoso da
Ilíada afirmaba que era bo que só houbese un xefe (Agamenón),
pois só así poderían triunfar na batalla. Mais ese era un mando e
unidade para a guerra, non para a vida, para as destrucións sen
fin, non para o amor dos homes, como soubo e dixo xa o mesmo
Homero no conxunto da súa obra.
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Algunhas formas concretas de relixión (e en especial certo cristianismo e Islam) esqueceron isto e quixeron impoñer os seus
proxectos sociais, co intento de alcanzar un dominio total, utilizando inquisicións e guerras relixiosas para estenderse sobre o
mundo. Na medida en que actuaron así deixaron de ser relixións
e volvéronse sistemas de poder económico, social ou ideolóxico.
Pois ben, en contra diso, as relixións han de ser experiencias que
se atopan esencialmente abertas á pluralidade e ao diálogo, como
nos conta a historia india do Elefante e das súas partes1, da Luz e
as súas frecuencias, da Palabra e das formas de escoitalas...
Até agora, as relixións apenas puxeran de relevo a súa necesidade de dialogar, porque non desenvolveran en canto tales a súa
dimensión planetaria: quixeran estenderse en formas xerárquicas
(de maneira que unha puidese impoñerse e triunfar sobre as obras,
sexa o catolicismo, sexa o Islam); ou se mesturaran a través de
diversos sincretismos (nos que non se respectaba a identidade de
cada unha); ou quedaran reducidas de feito a uns espazos culturais, malia que dixesen en teoría que eran universais. Agora, en
cambio, chegou o momento en que elas poden buscar a unidade
sen unificación nun diálogo sen imposicións, de maneira que cada
relixión achegue o mellor que ten, non para que todas se nivelen,
dende un común denominador, senón para que cada unha achegue a súa diferenza e todas se enriquezan coa riqueza das outras.
A envexa e o medo definen o home, que se sente ameazado e que
responde construíndo un sistema (un Castelo coma o de Babel,
coma o Kafka) onde todos se poidan resgardar, en actitude de vixi1 Unha tradición popular India conta que reuniron a sete invidentes nunha sala cun
enorme Elefante, dicíndolles: “Que toque e sinta cada un e diga que tocou e que sentiu” Un
tocou unha pata e dixo: “é unha columna rugosa, como unha árbore que sostén o edificio
do mundo”. Outro palpou a trompa e respondeu: “é un conduto vivo, que absorbe e expulsa
a auga vital”. O terceiro meteu a man na boca e respondeu: “é un abismo que todo o devora”. O cuarto introduciu a súa cabeza na garganta do animal e exclamo: “é unha sima, que
aspira e expira o vento infinito”. O quinto palpou a parte inferior do ventre e engadiu: “é un
ceo que todo o cobre”. O sexto logrou saltar ao seu lombo e cabalgar sobre el e contestou:
“é un perpetuo movemento”. O sétimo escoitou como barritaba e dixo: “é unha voz, unha
mensaxe que non comprendemos!”. Reunidos os sete cegos deron as súas versións, que se
parecen de lonxe ás versións que os homes temos de Deus, un Deus do que todos sabemos
algo, pero ninguén comprendemos de todo.
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lancia mutua. As relixións, en cambio, son camiños que se alegran
de ser diferentes, pois nelas exprésase a experiencia de complementariedade gozosa. As relixións soas non resolven o problema
humano, porque o home ten na súa vida outros aspectos, entre os
que achamos non só sistema, vinculado ao denario e á espada, senón formas de vida e accións que se sitúan nun plano de liberdade,
como son a arte e o xogo, o erotismo e a amizade. As relixións non
son todo, pero son moi importantes, porque nos sitúan nun lugar
de conciencia e comunicación (diálogo) que resultan esencial para
o despregamento da vida. Para que exista verdadeiro diálogo relixioso han cumprirse dúas condicións:
1. Condición de transcendencia. Precisamente por abrirse ao
infinito (ao situarse ante aquilo que a desborda), a relixión non
se pode converter nunca en sistema nin dominar todos os planos
da vida humana. Ela sabe que hai cousas que non pode resolver,
pois desbórdana: por iso deixa que a razón sexa razón e que resolva
(procure resolver) as cousas no seu plano de economía ou política;
por iso deixa que a arte e a amizade florezan, sen impoñerse a ese
plano. No momento en que en que unha relixión quixese sabelo e
resolvelo todo, non só se volvería violenta, senón que se destruiría
a si mesma como relixión.
2. Condición de complementariedade. Dado que o seu obxecto é transcendente, cada relixión sábese verdadeira, sabendo que
tamén son verdadeiras outras e gozándose ao sabelo. Hai unha
lóxica de sistema, propia da “árbore do coñecemento do ben e do
mal” que os homes non debían comer en plano relixioso (Xén 2-3).
Conforme a esa lóxica unívoca, situada nun nivel de xuízo, o ben
e o mal opóñense, o mesmo que se opoñen o verdadeiro e o falso:
por iso, se unha relixión é verdadeira e boa as demais teñen que
ser falsas. Pois ben, en contra dese tipo de pensamento único,
por abrirse ao transcendente e expresarse dun modo gratuíto, as
relixións han de operar cunha lóxica de diálogo, de tipo analóxico,
aberta á riqueza da realidade (como vimos no signo da Luz ou o
Elefante): canto máis verdadeira é unha perspectiva, máis verdadeiras poden ser e son as outras.
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Cada relixión debe asumir a súa identidade (experiencia de graza: máis aló do sistema militar e retributivo) en comunicación dialogante. Pois ben, o tempo de diálogo global entre as relixións está
a empezar, de maneira que aínda non sabemos como se despregará
no futuro. Máis aínda, ese é un camiño no que ninguén pode dicir
aos demais como deben responder e comportarse, pois se o fixese
empregaría estratexias propias da ditadura do sistema. Deixemos
que outros digan, que nos digan, e desa forma poderemos enriquecernos. Ao mesmo tempo, debemos facer un esforzo por sermos o
que somos e presentarmos aos demais a nosa propia opción. É o
que quero facer, nas sete propostas seguintes que, partindo da raíz
israelita, nos sitúan no centro do cristianismo. O sistema económico-social culmina impoñendo a todos a súa lei (quizais alcanzada
por métodos de democracia política). Por iso actúa no nivel da
retribución e ten que apelar aos “pactos” militares. Conforme ao
testemuño de Israel, a relixión ten que situarse máis aló deses pactos, nun plano de absoluta gratuidade e comunicación.
Xabier Pikaza Ibarrondo
Teólogo
Traduciu Chema Felpeto

NOTA BIBLIOGRÁFICA:
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orixe cristiá, como R. Garaudy, Promesas del Islam, Planeta, Barcelona 1982. Para coñecer o Islam e o seu influxo en España, cf. http://
www.webislam.com/. Véñense estendendo sobre o tema visións pouco
obxectivas, de propaganda anti-islámica, non só dende USA (cf. S. P.
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Monoteísmo abrahámico e violencia
Alfonso Novo Cid-Fuentes

Non é nada novo acusar a relixión de ser, se non a única, si
unha das principais causas de violencia, non só na historia pasada, senón tamén no presente. Inútil sería repasar exemplos que
avalasen tal imputación, pois os casos son máis que abondosos.
Algúns, con todo, afinan máis e coidan que non todas as relixións
son iguais respecto disto, senón que o primado na violencia osténtano as relixións monoteístas. As razóns non deberían ser difíciles
de entender. O politeísmo favorece unha visión plural da realidade,
que non impón un criterio único. En efecto, os deuses reflicten
as ideas daqueles que os veneran. Un deus único favorece a idea
única, como universalmente válida para todos, e que se pode, ou
mesmamente se debe, impoñer de forma absoluta a todos. Aquí
escoitamos os ecos de Hume, Schopenhauer e Nietzsche, entre
outros. Pero a idea segue moi presente hoxe en día1.
Non sendo eu nin historiador, nin sociólogo nin psicólogo, as
reflexións que se farán aquí haberá que as tomar polo que valen.
Como moito, poderemos ao final avaliar desde a teoloxía os argumentos que lexitiman disposicións e actitudes violentas desde
o ámbito da relixión monoteísta. Limitarémonos ao monoteísmo
abrahámico, isto é, ao que dun xeito ou doutro fai remontar a súa
fe á figura bíblica de Abraham (xudaísmo, cristianismo e islam), xa
que é o máis coñecido nas nosas latitudes.
1 “Las tres religiones abrahámicas son monoteístas, lo que acaso las hace más riesgosas.
Cuando hay muchos dioses, como en el hinduismo actual o en el clásico Olimpo griego, y
cuando no hay libros sagrados, sino tradiciones orales borrosas, los seres humanos tienen más
espacio para la diversidad y existen menos motivos para las persecuciones religiosas. Suelen
matarse por otras cosas, pero no por ésa.” (Carlos A. Montaner, http://www.elblogdemontaner.com/rapido-llamen-voltaire/).
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1.- A violencia
Antes de nada é preciso acoutar o significado dos termos en
cuestión, pois que non todo é tan evidente como podería parecer.
Luis Rojas Marcos define a violencia como “o uso intencionado da
forza física en contra dun semellante co propósito de ferir, abusar,
roubar, humillar, dominar, aldraxar, torturar, destruír ou causar a
morte”2. No Informe mundial sobre violencia e saúde de 2003, a
OMS proporciona unha definición parecida, pero incluíndo dentro
do concepto da violencia non só o exercicio da forza, senón tamén
a súa ameaza, e considerando, ademais, que a violencia se pode
producir tamén contra un mesmo (algo que tamén tivera en conta
Rojas Marcos, ao incluír no seu libro un capítulo sobre o suicidio):
o uso deliberado da forza física ou do poder, for en grao de ameaza ou efectivo, contra un mesmo, outra persoa ou un grupo ou
comunidade, que cause ou teña moitas probabilidades de causar
lesións, morte, danos psicolóxicos, trastornos do desenvolvemento
ou privacións.

No mesmo informe, a OMS recoñece a dificultade de definir a
violencia por mor da diversidade de códigos morais, coa súa consecuente flutuación de valores entre unhas culturas e outras. Hai
unha dificultade, nada desprezable, engadida ao problema da definición, e é que “violencia” se converteu nun termo común nos
modelos explicativos da sociedade, tanto nos que se pretende científicos, como poden ser a socioloxía, a antropoloxía ou a politoloxía,
como nos discursos interpretativos, tanto favorables coma contrarios, de comportamentos de persoas e grupos, por parte de políticos,
sindicalistas e outros axentes sociais. Deste xeito, chégase a un caos
semántico onde a mesma palabra serve para condenar e para apoiar
comportamentos e estratexias de toda índole. A violencia subversiva xustificase pola violencia estrutural3 que implanta un réxime
2 Las semillas de la violencia, Madrid 1995, 11.
3 “El término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce
un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad
de formas de violencia directa. El término violencia estructural remite a la existencia de un
Encrucillada 193, maio-xuño 2015

25
273

Alfonso Novo Cid-Fuentes

que violenta a vontade dos cidadáns, mesmo baixo a aparencia de
democracia e de estado de dereito. Deste modo, a violencia directa
(contra as persoas ou contra os obxectos) aparece como a reacción
lexítima fronte a un tipo menos específico de violencia que xa non
fai referencia á forza física, senón a outros modos de forzar a vontade dos cidadáns. Por suposto, o argumento tamén se pode inverter,
e daquela a violencia da represión policial sería a resposta adecuada
á violencia contra os cidadáns pacíficos que exercen manifestantes
e alborotadores. Ante este panorama, un xa case non sabe do que
estamos a falar cando falamos de violencia4.
Aquí limitarémonos á violencia física, ben exercida de feito, ben
brandida en forma de ameazas, non simplemente hipotéticas, senón executables en calquera momento ante aqueles que non se
domeen perante as esixencias de quen as profiren. Excluímos por
brevidade, non por falta de interese, outros tipos de violencia que
se poden realizar no nome da relixión, como o control das conciencias, os manexos políticos ou o sometemento da cultura.
É moi difícil, por non dicir imposible, elaborar unha tipoloxía
completa da violencia e das súas formas, aínda que a psicoloxía
e mais a socioloxía levan traballado moito niso. As neurociencias,
hoxe sen dúbida moitísimo máis avanzadas do que hai dúas décadas, están aínda moi lonxe de desentrañar todos os mecanismos de
reacción que se producen no cerebro humano ante situacións de
perigo, de desexo ou de rexeitamento, por exemplo. Só por indicar
conflicto entre dos o más grupos de una sociedad (normalmente caracterizados en términos de
género, etnia, clase, nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de
uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de
las demás, debido a los mecanismos de estratificación social. La utilidad del término violencia
estructural radica en el reconocimiento de la existencia de conflicto en el uso de los recursos
materiales y sociales y, como tal, es útil para entender y relacionarlo con manifestaciones de
violencia directa (cuando alguno de los grupos quiere cambiar o reforzar su posición en la
situación conflictiva por la vía de la fuerza) o de violencia cultural (legitimizaciones de las
otras dos formas de violencia, como, por ejemplo, el racismo, sexismo, clasismo o eurocentrismo).” (D. La Parra – J. M. Tortosa, “Violencia estructural: una ilustración del concepto”,
Documentación Social 131 [2003] 57).
4 Véxase a este respecto, E. Blair Trujillo, Aproximación teórica al concepto de violencia:
Avatares de una definición, Política y Cultura, outono 2009, n. 32, 9-33.
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algúns exemplos, hai unha violencia que se exerce para obter o que
se desexa fronte á resistencia que poida opoñer quen se encontre
en posesión diso ou quen aspire ao mesmo premio ou o premio
mesmo, cando o obxecto de desexo é tamén unha persoa. Hai unha
violencia que se exerce cando alguén se considera atacado, de forma inmediata ou a longo prazo, de forma física ou mesmo ideolóxica, se esa ideoloxía forma parte do espazo de confort do individuo,
e este espazo podería verse ameazado por unha ideoloxía distinta.
Hai unha violencia relacionada co desquite e a vindicación tras
ofensas recibidas, real ou presuntamente. Hai unha violencia que
ten como obxecto a obtención ou a conservación do poder, isto é,
da capacidade de tomar decisións e obrigar a outros a que as secunden, e iso pode ocorrer na familia, no traballo ou no espazo público.
Precisamente, unha das posibles causas da chamada “violencia de
xénero” sería que a muller, dentro da sociedade occidental moderna, está ocupando o que poderíamos denominar “nichos de poder”
que anteriormente pertencían exclusiva, ou case exclusivamente,
ao varón, tanto no sexual coma no familiar ou no profesional.
Existe un paradoxo aparente cando se percibe que dúas persoas
ou grupos poden entrar en conflito cando desexan o mesmo e tamén cando desexan o contrario. Porén o paradoxo eslúese ao distinguirmos os casos. Hai violencia ao desexar o mesmo cando o
que se pretende é a posesión e explotación de recursos (terra, auga,
ouro, enerxía…) polos que se compite, xa que son necesarios, ou
polo menos así son considerados, para a existencia segura desa persoa ou ese grupo. Pola contra, hai violencia ao desexar o contrario
cando se trata de obxectivos particulares (do propio suxeito ou grupo) que se pretende que teñan repercusión xeral (nos outros individuos ou grupos). Pero no fondo tamén aquí se trata de loitar polo
mesmo: a hexemonía. Os fans de dous equipos de fútbol teñen
unha aspiración distinta pero dentro dunha inspiración común:
gañe o Barcelona ou o Real Madrid (ou, máis preto, o Celta ou o
Deportivo), en calquera caso o obxectivo é que gañe o “meu” equipo. Isto ás veces ten unha base ideolóxica: buscar a implantación
da propia idea porque se considera que só esa idea pode garantir o
ben común; ou unha base simplemente afectiva: querer que gañen
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os nosos. Non sempre están claros os límites entre un obxectivo e
o outro. Non é raro que mesmo as afinidades políticas teñan que
ver máis cunha afiliación afectiva ca cun discurso máis ou menos
racional sobre metas e estratexias. Por iso tamén, non sempre está
claro cando a violencia política ou relixiosa derivan da convicción
de que unha idea é tan boa ou verdadeira que merece a pena loitar por ela ou máis ben dunha simple identificación co grupo. Por
certo, ninguén é incapaz de ver que en grupo é más fácil desinhibir comportamentos que un nunca realizaría de forma singular. E
iso non só porque se sinta protexido polo número, coma se iso lle
permitise encoraxarse. Hai algo no número, no grupo, que axuda a
acender os ánimos e a considerar razoables metas e estratexias que
na reflexión individual poderían aparecer menos axeitadas.

2.- O monoteísmo
O monoteísmo é a convicción ou crenza de que existe unha divindade que se distingue do mundo visible, aínda que poida (ou
non) actuar de forma perceptible nel, e que tal divindade é única, polo que ten, polo menos na súa esfera, un dominio exclusivo
non compartido con ninguén nin discutido por ninguén. Exclúense desta definición, por tanto, o ateísmo e o agnosticismo, pero
tamén o panteísmo, o dualismo, o politeísmo e o animismo. Hai
que facer, con todo, algunhas matizacións que serán pertinentes
para a nosa discusión. En primeiro lugar, é preciso distinguir entre
monoteísmo inclusivo e monoteísmo exclusivo5. O primeiro sería
aquel que afirma que tras os nomes das diversas divindades das
filosofías e as relixións, incluso politeístas, escóndese a realidade
dun único Deus, de tal xeito que ningunha tradición pode gloriarse
de posuír o coñecemento en exclusiva desa realidade que transcende calquera modo humano de expresalo. Pódese conceder, como
moito, aínda que non necesariamente, que algunha desas tradicións pode ter unha percepción máis axeitada do Deus único, mais
en ningún caso invalidaría outros accesos históricos, prácticos ou
5 Cf. J. Assmann, “Monotheismus und die Sprache der Gewalt”, en P. Walter (Hg.), Das
Gewaltpotential des Monotheismus und der dreieine Gott, Freiburg i. B. 2005, 18-38.
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intelectuais. Pola contra, o monoteísmo exclusivo privilexia unha
única corrente de pensamento ou de praxe relixiosa fronte a todas
as demais, de tal maneira que se o meu Deus é o único, entón os
dos demais son falsos. Facendo un exercicio mental, o que non significa que ocorrese necesariamente así, pensemos nun ambiente
politeísta no que cada pobo dispón do seu propio panteón, dentro
do cal hai un deus principal que sobresae por riba dos demais, polo
menos como protector especial do seu pobo. Se, polas razóns que
foren, acaba desenvolvéndose unha liña de pensamento monoteísta, será fácil pensar que o deus (agora xa único) do meu pobo é o
deus verdadeiro, mentres que os deuses dos demais pobos serán
demos, heroes do pasado divinizados ou simples finximentos da
mente humana. O porqué desta situación haberá que o explicar a
través de conceptos, que alcanzarán o rango de categorías teolóxicas, de elección, alianza ou nocións semellantes. Hai unha forma
mixta entre exclusivismo e inclusivismo que se podería enunciar
así: aínda que o único Deus verdadeiro só é coñecido de forma
apropiada (ou, polo menos, da forma humanamente máis apropiada) na miña tradición relixiosa, non se pode negar que, sendo
como é o Deus de todos, tamén se puido manifestar, de maneira
máis o menos adecuada, noutros universos relixiosos, aínda que
non necesariamente en todos co mesmo grao de adecuación.
Tamén é importante o papel que se lle asigna á divindade. En
certos modelos monoteístas, con máis éxito na reflexión filosófica
ca na praxe relixiosa, a divindade exerce unha función que posibilita a existencia do mundo, mais non intervén nel. Iso ocorre, por
exemplo, nas formas de deísmo que coñeceu a nosa civilización
preilustrada e ilustrada. Deus, afírmase, crea o mundo cunhas leis
físicas suficientes para garantir que o mundo funcione por si mesmo. Non hai lugar para interaccións entre a divindade e o mundo,
sexa en forma de revelación ou en forma de milagre. Como moito podería admitirse, aínda que non necesariamente, que dentro
das leis que o creador lle deu ao mundo encontraríanse tamén
os principios morais que o home pode descubrir por si mesmo na
súa conciencia. Podería ser, mesmamente, que ese creador tivese
reservada tamén para o final unha función xudicial, para garantir
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que os homes vivan de acordo coa lei moral das súas conciencias.
Porén nada disto é abondo para constituír unha relixión, isto é,
un sistema organizado que estableza normas para render culto á
divindade. O verdadeiro deísta é teísta pero arrelixioso. Polo contrario, nas relixións presuntamente reveladas, a divindade manifesta a súa vontade non soamente a través da conciencia, senón
tamén, e moitas veces sobre todo, mediante preceptos concretos
cuxo cumprimento pode ser urxido de diversas formas. Unhas veces, coa ameaza de castigos, nesta vida ou noutra, cuxo executor
será o propio ser divino; outras moitas, porén, coa coerción exercida desde o propio grupo, ou desde aqueles que se consideran os
seus responsables oficiais, e que poden ir desde o illamento social
ata a eliminación física.
Outra distinción pertinente no noso caso ten que ver non tanto co tipo de Deus en que se cre, canto coa relación e o grao de
vinculación que establece cos seus adoradores. Nas relixións particulares, o deus recoñecido como único esixe fidelidade por parte
dun grupo humano concreto, sen pretensións de universalidade. O
monoteísmo é apenas pouco máis ca un marco teórico, pois o que
realmente se considera irrenunciable é a monolatría. Non tanto o
recoñecemento abstracto de que só hai un deus, senón a confesión
concreta de que só se considerará como deus válido aquel que foi
adorado pola propia tradición. Pola contra, as relixións que se consideran universais tenderán a procurar o recoñecemento da propia
tradición relixiosa como universalmente válido, para alén do grupo
humano en que se orixinase, de tal xeito que buscarán a súa expansión, ben sexa mediante a misión, ben mediante a conquista, ben
mediante un sistema mixto que una ambas cousas.

3.- A violencia nas relixións monoteístas abrahámicas
O monoteísmo en canto tal, reducido á simple convicción de
que hai un único deus, pero desvinculándoa de calquera sistema
que inclúa crenzas reveladas (por vía auditiva, mística ou escrita)
ou cultos estandarizados, non parece que sexa capaz de producir
comportamentos violentos. O monoteísmo adoita articularse den30
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tro dun sistema relixioso. É posible, desde logo, un monoteísmo
sen relixión: a afirmación de que hai unha divindade, aínda que
tal divindade non constituíu, ou non desexa que se constitúa, un
grupo organizado de adoradores. Aínda que, antes de proseguir,
conviría aclarar o que entendemos aquí por relixión. A definición
clásica de Émile Durkheim di así: “unha relixión é un sistema solidario de crenzas e de prácticas relativas ás cousas sagradas, é dicir,
separadas, prohibidas; crenzas e prácticas que unen nunha mesma
comunidade moral, chamada igrexa, a todos aqueles que se adhiren a elas”6. Non nos imos enlear nunha discusión que mantén en
desacordo non poucos sociólogos, antropólogos, filósofos e teólogos. Aquí aterémonos a unha definición moi sinxela: conxunto de
crenzas, normas e ritos cos que un determinado grupo humano
pretende establecer unha relación coa divindade. Esta definición,
con todo, non parece ser exhaustiva. Se alguén adoptase, de forma
individual, un sistema de crenzas e usos sen reunir outras persoas
para compartiren dito sistema, sería iso considerado unha relixión
ou non? A opinión común é que non: “nin desde o punto de vista da socioloxía, nin desde o punto de vista relixioso cabe falar
dunha relixión unipersoal. A relixión maniféstase necesariamente
como unha realidade social”7. De todos xeitos, isto debe tomarse
con prudencia. Os fundadores de relixións antes de constituíren o
grupo tiveron unha idea persoal de como entender a divindade, no
seu ser e na súa vontade. E non soamente eles. Non é nada fóra de
razón pensar en individuos que teñen unha concepción propia da
divindade, non compartida por outros, que inclúe crenzas, condutas e formas específicas de adoración ou culto.
O monoteísmo pode estar vinculado á violencia na medida en
que é o residuo mal asimilado dun politeísmo superado. Na me6 É. Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, Schapire, Buenos Aires 1968, 49
(retoquei a tradución, corrixindo algún erro de imprenta e intentando puír a gramática e o
estilo).
7 J. Mantecón Sancho, El derecho fundamental de libertad religiosa, Pamplona 1992, 24.
Cf. J. M. Martí, “Derecho común de reunión y asociación, y libertad religiosa”, en Estado
Español. Ministerio de Xustiza. Dirección Xeral de Asuntos Relixiosos, El ejercicio de la
libertad religiosa en España. Cuestiones disputadas, Madrid 2004, 17.
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dida en que o deus dun pobo é o seu caudillo e protector fronte
aos outros pobos, aínda nun mundo politeísta, é normal que cada
grupo invoque o seu deus como defensor do seu territorio e o seu
adaíl no combate. Mais neste caso a verdadeira raíz da violencia
está no enfrontamento entre dous grupos de poboación, que por
razóns étnicas, tribais ou doutro tipo considéranse distintos. Para o
ser humano, a pertenza a un grupo é fundamental. Baste pensar en
como se aplicou historicamente a máxima aparentemente universal de “non matarás”: “non matarás sen causa xustificada a un dos
teus”. En principio, o estranxeiro tampouco debería ser eliminado
así como así, pero sen dúbida as causas que xustifican a súa morte
son menos esixentes ca as que lexitiman a eliminación de un do
propio grupo. O que ten de positivo a pertenza ao grupo en canto
medio de socialización serve tamén para identificalo como distinto
de outros. A rivalidade forma parte do modo habitual de socializar
que ten o home. Sen entrarmos aquí na xenealoxía das sociedades,
as agrupacións humanas (por razóns familiares ou doutro tipo)
convértense en rivais por mor da obtención dos recursos. Nas relixións étnicas ou particulares, mesmo nas politeístas, hai un deus
tutelar do propio grupo humano que actúa como caudillo nas batallas. Pero non é o deus en canto tal o que provoca o conflito, senón que, en todo caso, confíase no liderado dun ser superior para
intentar garantir o éxito nun conflito xa existente. Ao asumirse que
ese deus propio é o único, a situación non cambia substancialmente. Xa non se trata, obviamente, de ter un deus que combate por
ese grupo particular fronte aos deuses das demais nacións. Agora
é o deus único e verdadeiro o que, polas razóns que foren, elixiu
como propia unha nación, e selou con ela un pacto de protección
e servidume. Pero iso non empuxa, polo menos necesariamente, ao
desexo de impoñer esa relixión aos demais pobos.
Un caso particular, porén, constituiríao un grupo humano que
reclamase a posesión dun territorio baseándose en que lle foi entregado por Deus. Este caso é importante porque forma parte da
nosa tradición cultural. O mesmo Deus que coa súa autoridade
manda a un pai que sacrifique o seu fillo, pode tamén lexitimar
a invasión dunhas terras xa ocupadas por outros poboadores e,
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mesmamente, ordenar perentoriamente o exterminio dos seus
habitantes. Sería unha inxenuidade ler a revolta macabea ante
todo como o grito de liberdade dunha cultura autóctona que é
perseguida polo imperialismo cultural imposto desde fóra. Algo
diso pode haber, sen dúbida; porén o verdadeiro proxecto revélase
cando ao final trunfan os rebeldes, e non só en Xudea, senón chegando a se estenderen máis para o norte, reivindicando o espazo
que, segundo eles, pertencera aos seus devanceiros e que, en última instancia, correspondíalles por promesa divina. A ocupación
de Galilea xustificouse pola fustrigación continua a que estaba
sometida a minoría israelita alí residente por parte dos xentís (o
que presenta afinidades coas motivacións de Hitler para ocupar os
Sudetes). Os varóns xentís de Galilea foron exterminados. Cando
o reino asmoneo se estendeu deica Idumea, os habitantes desta
rexión foron obrigados a unha conversión forzosa ou a saíren da
súa terra baixo ameaza de morte. Aquí vemos con claridade como
etnia, relixión e política se funden dun modo que fai difícil distinguilos: a terra dos pais pertence por dereito divino aos xudeus,
un grupo ao que se pertence por nacemento, pero ao que se permite tamén incorporarse por conversión (criterios ambos que se
teñen en conta tamén nas leis do Estado moderno de Israel). O
cristianismo encerra en si un paradoxo de difícil solución, xa que
por unha banda enténdese a si mesmo como herdeiro do pobo de
Israel, asumindo en consecuencia tamén os textos considerados
fundacionais, mentres que por outra cre que o único Deus, que
é na súa comprensión orixinaria o deus exclusivo dun pobo, é o
deus de toda a humanidade, e que, por tanto, “quere que todos os
homes se salven e cheguen ao coñecemento da verdade” (1 Tim 2,
4). Ao considerar o deus dunha tradición como o deus de todos,
o cristianismo ten un movemento expansivo con pretensións de
universalidade. O modo como se acade esta universalidade pode
variar, e á hora de pór en práctica o seu proxecto, os factores que
interveñen poden dar pé a posturas contraditorias. Por un lado,
ao subliñar a fe como factor primordial da aceptación dese deus,
déixase un espazo á liberdade, xa que a fe, sequera en parte, inclúe
a decisión, que só o individuo pode facer. Por outro, ao supeditar a
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salvación ao coñecemento da verdade, lexitima case calquera procedemento para urxir a aceptación de tal verdade, xa que é moito o
que está en xogo: a salvación eterna. Idealmente, hai que procurar
convencer de tal verdade a todos os homes. Na práctica, dado que
iso é imposible, hai que evitar, polo menos, que a fe verdadeira
sexa obstaculizada por aqueles que non a comparten. E, se iso
implica a represión ou a eliminación dos seus inimigos, é o prezo
necesario que cómpre pagar para protexer a inocencia dos que
se encontran no camiño da salvación. De por parte, a pesar das
teorías, a historia está chea de conversións forzadas, moitas veces
respondendo a designios de expansión política ou de unificación
nacional, pero outras, guiadas por un celoso fervor relixioso, aínda
que con frecuencia é difícil distinguir entre unhas motivacións e
outras. Unha forma concreta de preservar a fe e, por tanto, a salvación dos inocentes, é perseguir o herexe, xa que pode inducir a
error os incautos, facéndolles crer que a doutrina deformada é a
verdadeira. De igual modo que o falsificador de moeda é considerado un perigoso delincuente, porque pon en perigo a estabilidade
do sistema económico e, con el, de todo o Estado, así tamén o
que falsifica a fe é visto como alguén que ameaza a integridade da
relixión e, con ela, a saúde eterna dos sinxelos. Igual de perigosos
son os apóstatas. En principio, quen chegou á fe coñeceu a verdade. A apostasía parece dar a entender que a verdade da fe é só
provisional, xa que, no progreso do coñecemento e na busca da
verdade, pódese dar un paso máis alá desbotando o que antes se
tomaba por certo. O apóstata debe ser castigado a título individual
por traidor e a título colectivo como escarmento disuasorio.
O islam, pola súa parte, ten presente desde as súas orixes a
idea do yihad. Aínda que este poida admitir unha interpretación
espiritual, como loita e esforzo interiores, o certo é que tamén
está presente na campaña de unificación árabe, na que Mahoma
aparece asemade como profeta e como caudillo, así como na posterior expansión para Persia, Bizancio e Europa. O profeta non
se conforma con combater verbalmente o politeísmo, senón que
tamén o fai pola forza das armas, aínda que é posible que o paso
cara á militancia activa fose condicionado polas circunstancias
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e non formase parte do proxecto orixinal. En principio tratábase
dun monoteísmo que presuntamente podía ser facilmente universalizable, sen grandes complicacións teolóxicas e cunhas normas
non excesivamente arduas, nas que confluían algún preceptos
bíblicos, tradicións árabes e adaptacións circunstanciais. Mais a
resistencia que encontrou este ideal provocou unha reacción dirixida en primeiro lugar á autodefensa: “Combatede no camiño de
Deus a quen vos combate, pero non sexades os agresores. Deus
non ama os agresores” (Corán 2, 186)8; aínda que esa defensa
tería de ser implacable: “matádeos onde os encontredes, expulsádeos de onde vos expulsaron” (ibid. 187). A loita contra os “asociadores” –isto é, contra os que “asocian” outros deuses ao único
(politeístas) e, mesmo, nalgún caso, contra os que “asocian” dúas
persoas ao único Deus (cristiáns)– xustifícase por reciprocidade:
“combatede os asociadores sen cuartel, igual que eles vos combaten sen cuartel” (Corán 9, 36). E cunha clara estratexia: “Non
sexades débiles. Non pidades a paz mentres sodes vós os máis
fortes” (Corán 47, 37). Na práctica, a expansión do islam, mesmo
co recurso á violencia, xustificábase como o combate polo camiño
de Deus. Agora ben, como sinala Jean Flori, neste punto Mahoma non foi orixinal. Na sociedade árabe do seu tempo as guerras
privadas e as razzias contra caravanas eran “percibidas como normais e honorables”9. Mais non cabe dúbida de que a motivación
relixiosa achegou un fundamento novo e decisivo para xustificar
o uso da forza.
Vemos, pois logo, que nas relixións particularistas (como sucede
en Israel) a divindade pode funcionar como un asistente ou caudillo militar. Na medida en que tales relixións reivindiquen como
propio un territorio, o seu deus é quen lles garante a lexitimidade
da súa posesión, non só defendendo as súas fronteiras contra os
inimigos, senón, se for o caso, expulsando del os que no pertencen
ao grupo. Pois que a identificación relixiosa forma parte da identi8

Seguimos a tradución de Juan Vernet en El Corán, Planeta, Barcelona 1983.

9 Jean Flori, Guerra santa, Yihad, Cruzada. Violencia y religión en el cristianismo y el
islam, Granada 2004, 76.
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dade do grupo, a apostasía é vista como unha traizón. Quen serve
a deuses estranxeiros é coma o espía que colabora con potencias
inimigas.
Nas relixións universalistas de inspiración bíblica (cristianismo
e islam) conviven os principios do persoal (fe ou submisión) e do
comunitario. O ingreso no grupo pode facerse de forma voluntaria
ou forzada (de maneira teoloxicamente ilexítima no cristianismo,
mais non menos real), pero a saída está excluída por principio.

4.- Potencial violento das relixións monoteístas
A crenza nun único Deus non é motivo abondo para xustificar a
violencia no seu nome. Para chegar a isto, interveñen outras consideracións.
Deus ten unha vontade determinada, de tal xeito que o ben e o
mal defínense pola vontade desta divindade. Noutro nivel de reflexión, isto podería formularse así: o ben identifícase con Deus.
Deus dá a coñecer a súa vontade ou o seu ser a unha ou varias
persoas, de maneira que os que posúen este coñecemento están
nunha posición de vantaxe respecto dos demais; vantaxe que lles
confire, ademais, unha superioridade moral. Dado que Deus é o
ser supremo, a súa vontade ten un valor superior a calquera outra consideración, tanto racional como emocional. Quen coñece a
vontade divina ten criterios de conduta, amparados por dito coñecemento, superiores a calquera outra norma ética ou legal.
Aquí está en xogo tamén, e de forma decisiva, a convicción de
que o ben e o mal son categorías perfectamente definidas e definibles, non soamente como valores absolutos –e aquí é secundario
se o seu carácter absoluto se deriva do mesmo ser divino ou da súa
vontade–, senón como marcas que permiten distinguir suficientemente unhas persoas de outras: o mundo divídese en bos e malos.
A bondade e a maldade como trazos distintivos das persoas non
teñen por que caracterizarse por valores éticos xerais, senón que
ás veces relaciónanse máis coa adscrición ao grupo: os bos son os
nosos e os malos son os outros.
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As relixións abrahámicas teñen un nesgo escatolóxico esencial,
no que se poden acentuar máis ou menos os trazos apocalípticos,
pero que sempre están presentes. A escatoloxía oriéntase en dúas
direccións. É unha escatoloxía social, que aspira a poder instaurar
na terra unha comunidade estable, ordenada, próspera e pacífica,
sexa en forma de reino de Deus, de cristiandade ou de umma.
Esta sociedade terrea non é, así e todo, o destino definitivo que
Deus ten reservado aos seus fieis. Para alén do tempo e da historia, Deus ofrece a quen lle obedece o premio dunha eternidade
con plenitude de gozo e sen sufrimento. Para reforzar aínda máis a
fidelidade, pódese recorrer á ameaza co destino alternativo: quen
se resiste aos camiños de Deus, sufrirá eternamente as penas do
inferno. O dualismo moral que viamos antes perpetuarase por todos os séculos.
Con estas premisas, unha relixión monoteísta pode xustificar a
violencia por un ou varios dos seguintes camiños:
• Deus comunicou a un grupo o seu dereito a ocupar unha terra.
Isto volve sagrados ese dereito e esa terra. Ante un decreto revelado
por Deus, calquera outro valor, incluída a vida humana, é secundario. Se se ten en conta, ademais, que o outro, o que non forma
parte do propio grupo, nunca se equipara en dereitos aos membros
da propia comunidade, é moito máis fácil superar calquera repugnancia moral que se puidese ter ante a eliminación dun ser humano. O membro da comunidade que dalgún modo se desvíe do recto
camiño, por apostasía ou por herexía, pode ser considerado como
un estraño, ou, peor aínda, como un traidor.
• Dado que Deus é o ser supremo, e que este ser supremo se
manifestou de modo adecuado só dentro dun grupo humano, quen
queira que insulte ou ofenda a revelación divina está insultando
a Deus mesmo. Se as leis do honor permiten (ou mesmo esixen)
reivindicar a propia honra chegando á violencia, canto maior non
será a esixencia de saír en defensa do honor ofendido de Deus.
Iso inclúe tamén o honor dos seus profetas, pois quen se burla do
profeta, ou ben nega a revelación (co que se negarían os principios
mesmos desa relixión), ou ben insulta o obxecto da elección de
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Deus, e, xuntamente con iso, a elección de Deus e, por tanto, a
Deus mesmo, que elixiu o profeta.
• Deus desexa que ese coñecemento que revelou a unha persoa,
ou a un grupo de persoas, se estenda a toda a humanidade. Se iso
se pode facer mediante a forza da palabra, así haberá de se facer.
En caso contrario, será necesario premer nas vontades con algún
tipo de coacción, enfrontarse mesmo coa forza a quen se opoña
á difusión da mensaxe e, no caso extremo, eliminar os que non
acepten a mensaxe. Isto último ten un dobre efecto: por un lado,
serve de escarmento para que outros se amosen máis acolledores á
mensaxe; por outro, axuda a que toda a poboación sexa crente polo
simple expediente de exterminar a quen non o son.
• A relixión non é só unha idea sobre entidades supramundanas,
senón que leva consigo un ordenamento xurídico, rexido polos principios revelados. Esta orde, aínda que non apareza así a primeira
vista, será a único que garanta o ben social, e, por tanto, do mesmo modo que se persegue os delincuentes, tamén serán obxecto
de persecución os opositores á lei sagrada. Máis vale amputar un
membro gangrenado ca permitir a corrupción de todo o organismo.
Agora ben, eses principios e motivacións, segundo nos amosa
a historia, tamén están presentes en ideoloxías non monoteístas,
nin sequera relixiosas. Os nazis apelaban ao Lebensraum (espazo
vital) para reivindicaren dereitos territoriais para que a raza alemá
puidese vivir con desafogo. Políticas semellantes, baseadas na raza
ou noutros criterios, déronse tamén en Xapón ou na Unión Soviética. Mais non pensemos só en Estados totalitarios. O exemplo dos
israelitas servirá como xustificante á conquista do continente norteamericano polos descendentes dos europeos, coa súa doutrina
do Destino Manifesto, aínda que agora o designio da Providencia
xa non sería tanto a asignación dunha terra a un pobo canto a extensión da liberdade e a democracia.
Nos sistemas totalitarios o liderado asume características da
profecía. Ou, indo máis alá, herda a divinización do soberano nos
antigos imperios. O líder é inatacable, pois quen atenta, física ou
verbalmente, contra el, ou ben está cuestionando o réxime, ou ben
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está cuestionando a capacidade do xefe de xestionalo. Pero iso sería tanto como cuestionar o réxime, ben sexa porque o réxime se
basea na autoridade desa persoa concreta, ben sexa porque o réxime é, por definición, inmune á corrupción, polo que un liderado
incapaz sería una contradición in terminis.
O réxime non é só a forma práctica en que unha sociedade organiza os seus servizos, senón que é a expresión histórica duns principios incuestionables. Os opositores non atentan simplemente
contra a orde establecida, senón que pretenden violar unha Orde
superior que busca a súa realización histórica. Por iso é lexítimo
loitar pola súa implantación e, unha vez implantada, reprimir calquera intento de subvertela. Hai niso unha proxección escatolóxica, se non aplicable ao individuo, si á historia. A xustificación desta
Orde pode encontrarse nunha lectura non científica das ciencias,
ao converter o descritivo en prescritivo. Do darwinismo (científico)
xurdirá o darwinismo social (programático). Se a natureza premia
aos máis aptos, a sociedade deberá seguir o mesmo camiño. Se a
xenética (adecuadamente nesgada) amosa diferenzas raciais, e a
historia amosa que unhas razas triunfaron sobre outras, entón a
xerarquización racial convértese en programa social. O mesmo vale
para outras ramas da ciencia, como a Economía ou a Socioloxía: a
descrición dos medios de produción e dos conflitos polo seu uso e
posesión elévase a categoría de dogma e a proxecto político.
Para acadar eses obxectivos é moi útil, ou mesmo necesario, elevar ao nivel de axioma un aspecto da existencia que poida suscitar
entusiasmos, como a identidade (baseada en criterios raciais ou
culturais) ou a xustiza, dando así pé, respectivamente, a movementos nacionalistas ou internacionalistas. Pero, en todo caso, este
principio supremo debe ser articulado nun sistema dualista, social
e dogmático. Dualista, isto é, que distinga entre nosoutros e eles,
entre puros e impuros, entre adeptos e desafectos. Social, isto é,
que tenda a establecer un réxime político. Dogmático, en fin, porque está baseado nunha verdade incuestionable.
Á vista dos feitos, non consta historicamente que as sociedades
monoteístas teñan sido máis territoriais ou expansionistas do que
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as politeístas (coma os antigos imperios mesopotámicos), as pagás
(coma o Terceiro Reich) ou as ateas (coma a Unión Soviética). E,
no uso da violencia, non sempre a relixión foi o verdadeiro motivo, senón, en todo caso, un pretexto. Dito isto, tamén é necesario
recoñecer que a relixión non poucas veces ten sido o motivo primario da acción violenta, aínda que nunca independente doutros
factores sociais, en particular, a aspiración ao poder. Se os principios absolutos crean fanáticos, quen ou que pode reivindicar maior
condición de absoluto ca un ser que é superior a todos e cuxo
coñecemento, manifestado en forma de revelación, é maior ca calquera ciencia humana? Se o dualismo permite distinguir obxectivamente entre o ben e o mal, quen pode diferencialos máis axeitadamente ca aquel que é o ben mesmo, ou cuxa vontade constitúe
o bo? Se se persegue unha sociedade perfecta, que maior garantía
ca vivir de acordo cos preceptos divinos? E, como golpe de remate
a todo o anterior: se, á fin de contas, está en xogo a miña felicidade eterna, non haberá que sacrificar calquera outra consideración
ante ela? O paso entre o mártir e o verdugo é moito máis curto do
que podería parecer.

5.- Superación da violencia
Para superar a tentación de violencia que encerran en xerme as
relixións monoteístas pode ser útil deterse nunhas breves consideracións.
Ante todo, cómpre distinguir entre o absoluto e o relativo. Absoluto é Deus. Todo o demais é relativo. Ata a mesma revelación
é relativa, porque, en canto acto comunicativo, só existe cando é
percibida, e a percepción é, por definición, subxectiva. Por máis
convencido que eu estea de que algo é verdade, máis convencido
hei de estar de que podo estar equivocado. Prescindindo da función etiolóxica ou doutro tipo que poida ter o relato do sacrificio
frustrado de Isaac, que diferenza a Abraham dun esquizofrénico
que oe voces que lle ordenan matar a súa familia? As tres relixións
abrahámicas poñen como exemplo a fe de Abraham, cuxa máxima
manifestación é precisamente a obediencia incondicional, dispos40
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ta mesmo a matar o seu fillo. Que ten de raro, entón, que, no nome
da mesma fe e a mesma obediencia, se poida eliminar, con maior
motivo, o estraño?
Por suposto, hai que cumprir sempre a vontade de Deus. Mais
como saber o que Deus quere? Como saber que Deus me fala? E,
no caso de que así for, como estar seguro de que entendín ben a
súa mensaxe? Non hai ningún criterio obxectivo para a revelación,
porque, ou el mesmo é revelado, co cal non facemos máis ca diferir
o problema, ou ben non o é, e, se non o é, de onde lle viría o seu
valor como criterio? Nin sequera un milagre avalaría a revelación,
porque é imposible ter certeza absoluta de que o milagre se produciu. Ao final, o único criterio plausible é aceptar como revelado
aquilo que resulta revelador, aquilo que axuda a pensar a vida, non
a vivir sen pensar, confiando en que esta, en definitiva, é a vontade
de Deus: que o ser humano viva como humano.
Isto lévanos a relativizar tamén o dualismo ético. O ben e o mal
non son realidades obxectivas, polo menos non na medida en que a
súa obxectivación dependa do criterio dun individuo. Moito menos
son sinais inconfundibles que permitan distinguir de xeito tallante
a humanidade en dous grupos separados. Ben e mal dependen de
fins e valores, non dunha orde natural, xa que a natureza carece
deles. Se o meu fin último é espallar unha doutrina, todos os demais valores estarán supeditados a el. Se, por riba, estou convencido de que ese é e o fin que Deus quere que eu realice, con maior
motivo sacrificarei todo aquilo que poida impedilo. Pero, por que
habería de querer Deus iso?
A teoloxía católica sinala que o mundo foi creado para gloria de
Deus, e o Concilio Vaticano I corrobora esta idea. Agora ben, a
gloria de Deus debe desvincularse do concepto corrente de gloria
entre seres intelectuais finitos. Buscar a gloria, en linguaxe corrente, significa pretender o coñecemento e o recoñecemento por
parte dos demais. É, en parte, fame de fama, de ser coñecido. O
cal leva en si mesmo un impulso positivo, aínda que mal orientado.
O impulso positivo é a necesidade de sentir a propia vida como
significativa ou importante para outros. Isto forma parte tamén da
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busca de reciprocidade no amor. A mala orientación consiste en
que non se busca esa significatividade no marco das relacións persoais, senón no da autocompracencia. Non se busca o outro para
amalo e, reciprocamente, ser amado por el, senón para, mediante
o recoñecemento alleo, suplir artificialmente as deficiencias de autoestima. E pódese chegar á aberración de preferir o aplauso dos
admiradores ao afecto dos amigos.
Por suposto, non se reduce a iso a gloria humana. Hai tamén un
desexo de poder directo ou indirecto, de mando ou de influencias,
de estar nunha posición na que se pode esixir aos outros ou na que
os outros se sentirían afagados de poder servilo. A limitación humana fai que, nun mundo de bens limitados, un procure recadar
o máximo. Isto é verdade para a economía, pero tamén o é para o
poder, dado que este, aparentemente, fai más doado o acceso aos
bens escasos. Por iso, e porque o poder e mais a gloria son tamén
limitados (se todos tivesen gloria, ninguén a tería, xa que “ter gloria” supón unha comparación respecto a quen ten “menor gloria”
ou non a ten en absoluto), entre os homes a glorificación propia
supón moitas veces a humillación allea. Para se sentiren grandes,
os pequenos deben sentir que hai outros máis pequenos ca eles.
A partir da experiencia da gloria humana (e mesmo da gloria
eclesiástica), enténdese que bastantes teólogos se sentisen incómodos ante a tese de que Deus creou o mundo pola súa gloria,
coma se se tratase dunha amosa de egoísmo ou, aínda peor, de
mesquindade por parte de Deus. Na medida en que a devandita
tese implique a idea dun Deus que creou un mundo para se poder
sentir grande sobre el, a oposición ten razón. De aí a necesidade
de aclarar que a gloria de Deus non pode supor desexo por parte
de Deus de obter algo que lle falta para ser feliz.
A gloria de Deus, pola contra, maniféstase facendo participar
as criaturas da súa propia gloria. Dicir que Deus creou pola súa
gloria non leva consigo ningunha sombra de ambición egoísta, xa
que esta só se pode dar en entes carentes e, por tanto, finitos. A
gloria de Deus identifícase co ben da criatura, no mesmo senso en
que a gloria do amor (isto é, a manifestación do amor) redunda en
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beneficio do amado. A analoxía do amor humano conduce a outra
conclusión: a gloria de Deus non é só o fin da creación ou da acción creadora de Deus (finis operantis), senón tamén o fin da criatura (finis operis). Na medida en que esta corresponde co seu amor
finito ao amor infinito do Creador, está cumprindo plenamente o
seu fin. Por suposto, isto só o podemos concibir en seres conscientes (é difícil imaxinar un monte que ame), polo que podemos dicir
que, nun certo sentido, o home é o fin da creación.
Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei (S.
Ireneo). A gloria de Deus identificase coa perfección da criatura
racional, quen, á súa vez, identifícase coa unión íntima con Deus.
Iso significa que “gloria de Deus” non é equivalente a “culto a
Deus”, pois alí onde se atenta contra a vida do home, o culto a
Deus é idolatría ou relixión perversa.
É necesario, tamén, postular una reserva escatolóxica… mesmo
para a propia escatoloxía. A esperanza nun futuro en que se cumpra
en plenitude o designio divino axuda a relativizar calquera sistema
deste mundo, sen por iso prescindirmos deles. Mais iso implica tamén relativizar o noso sistema de crenzas, impedíndonos anticipar
o xuízo escatolóxico aos nosos xuízos e prexuízos presentes.
Concluímos cunhas ideas aplicables ás tres tradicións relixiosas
das que estamos a falar. Se o primeiro mandamento do Decálogo estipula de forma incondicional: “non terás outro deus fóra de
min”, o segundo axuda a relativizar o noso coñecemento de Deus
prohibindo facer imaxes del e adoralas. Trátase, por suposto, da
prohibición da idolatría, pero podemos estender esta prohibición a
outras imaxes, xa non esculpidas en pedra ou talladas en madeira,
senón arraigadas no noso pensamento. Calquera imaxe mental de
Deus ten o risco de se converter nun ídolo. A transcendencia de
Deus ponlle límites a calquera representación.
Pola súa parte, o islam proclama a Deus non kabir (grande),
senón akbar (máis grande). Iso debería axudar a comprender que
Deus é máis grande mesmamente ca o máis grande que puidermos
pensar del. Deus é máis grande ca o propio islam. Quen crea que
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para salvagardar a súa grandeza Deus necesita do home como vingador do seu honor, está empequenecendo a Deus póndoo ao nivel
dun pobre xefe tribal.
O cristianismo, por último, expón a revelación como un xogo
entre o xa dado (a Palabra que se fixo carne) e o que se ha de
ir desvelando (o Espírito que conduce á verdade plena). A encarnación mesma conxuga o absoluto da Palabra na gramática fráxil,
fragmentaria e historicamente realizada da carne. Así adquire dimensión teolóxica un principio que, de por parte, deita da propia
autoconciencia humana: “non xulguedes e non seredes xulgados;
non condenedes e non seredes condenados” (Lc 6, 37).
Alfonso Novo Cid-Fuentes
Instituto Teolóxico Compostelán
Traduciu Xesús Portas Ferro
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Hannah Arendt,
unha antropoloxía para a paz1
Marisa Vidal Collazo

1.- Introdución1
Hannah Arendt (1906-1975) é unha das filósofas máis relevantes do século XX. Naceu en Hannover, Alemaña, no seo dunha familia de tradición xudía, cun nivel económico que lle permitiu estudar. Foi discípula de tres grandes filósofos do século XX: Martin
Heidegger, Edmund Husserl e Karl Jaspers. A correspondencia que
mantivo con eles móstranolos como referentes no seu pensamento.
En 1933 Adolf Hitler é elixido chanceler de Alemaña e Hannah
refúxiase en París. Pero Francia é ocupada, e en 1941 foxe aos Estados Unidos, onde se establece definitivamente e funda a School
for Social Research (Escola de Pensamento Social), con sede en
Nova York, xunto con outros pensadores da Escola de Frankfurt,
persoas de orixe xudía que tiveron que abandonar a Alemaña nazi.
O traballo de Hannah Arendt é moi extenso, pero nel destacan
tres obras clave: A condición humana (1958), potente contribución
á antropoloxía filosófica; As orixes do totalitarismo (1951), obra de
filosofía política que busca as claves do crecemento dos totalitarismos, e Eichmann en Xerusalén, un estudo sobre a banalidade do
mal (1961). Hannah asiste en 1961 ao xuízo de Adolf Eichmann,
un dos principais responsables da “solución final”, como reporteira da revista The New Yorker. O seu traballo e reflexión durante o
xuízo dá orixe a este libro.
Hannah Arendt elabora pensamento maiormente sobre antropoloxía filosófica (neste campo coincide nas súas conclusións con
1 Para a realización deste artigo, parto do material de traballo do curso on-line Grandes
Pensadoras da paz, organizado por www.cartadelapaz.org e dirixido polo profesor Francesc
Torralba.
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outra muller do seu tempo, Edith Stein2) e filosofía política, facendo propostas éticas. A Arendt non lle chega con saber identificar
as debilidades da sociedade contemporánea, tamén propón a súa
curación. Por último, fai achegas moi interesantes á filosofía da
educación, pois entende que é imposible “curar o mundo” se non
tomamos en serio o proceso educativo.
N’A condición humana3 Hannah Arendt ofrece as bases sobre as
que edificar a paz, cunha antropoloxía que engloba homes e mulleres, distinguindo a esfera pública da esfera privada, resaltando a
condición vulnerable, precaria, finita do ser humano4. Fala do drama da finitude e di que o ser humano ten que asumir esta condición.
Distingue tres termos para identificar a actividade humana: Labor,
Traballo e Acción. Tamén fai un diagnóstico da situación humana
na época moderna e contemporánea fixándose nos seus logros, pero
vendo os aspectos que a poden afogar no canto de desenvolvela.

2.- Vida activa e vida contemplativa
Arendt distingue vida activa de vida contemplativa, defendendo
a necesidade de interrelación e equilibrio entre ambas as dúas. Os
filósofos gregos (Aristóteles) subliñaban o valor da vida contemplativa como o propiamente humano. En cambio, Hannah Arendt
reivindica tamén a vida activa, valorándoa como punto de partida
para comprender a condición humana. Afirma que a alternancia
entre ámbalas dúas facetas (activa e contemplativa) é esencial. A
persoa antes de actuar ten que pensar; ver o que fai e como o fai
dinos moito da súa identidade, do seu ser.
2 Edith Stein foi unha filósofa polaca xudía que se converteu ao cristianismo despois da
ler a Teresa de Xesús. O seu principal contributo antropolóxico constitúeo A estrutura da
persoa humana (1932/33). Desapareu no campo de exterminio de Auschwitz en agosto de
1942. Hannah Arendt nunca chegou a coñecer a súa obra.
3 La condición humana foi publicado en Barcelona, Paidós, 1993, traducido por Ramón
Gil da edición orixinal en inglés, The Human Condition, University Press, Chicago, 1958.
4 Este concepto xa aparece en Jaspers. Este filósofo e psiquiatra alemán fai unha “antropoloxía
das sombras” no seu libro Filosofía, publicado en 1932, no que describe as situacións límite e as
situacións de fraxilidade da condición humana. Este libro de Jaspers representa un cambio para
a antropoloxía filosófica, que ata o momento contemplaba o ser humano de forma idealizada.
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Hannah Arendt fixo a súa tese doutoral sobre o concepto de amor
en Santo Agostiño5. Nela xa desenvolve a idea de que o ser humano
ten interioridade e exterioridade, vida interior e vida exterior. Sobre
a vida interior escribe na súa última obra, La vida del espíritu6.
As persoas con profundidade e con vida interior, con silencio, con
contemplación... toman conciencia e son capaces de tomar distancia do que se lles está a ensinar, do que está a pasar. Isto fainos críticos. Cando hai vida interior, hai pregunta, hai cuestionamento.

Para Arendt a vida interior é coma unha especie de refuxio, de bastión fronte a todos os procesos de adoutrinamento da persoa. N’A vida
do espírito Arendt fala do valor que ten na infancia desenvolver a vida
interior, coidala, fomentala... como un antídoto contra o totalitarismo
e o fundamentalismo, doutrinas que non ofrecen espazos para o silencio, que cortan con todo o que nos pode conectar coa interioridade.

3.- Público fronte a privado
Arendt describe e subliña a necesidade de ámbalas dúas esferas
vitais, a pública e a privada. A distinción tradicional destes dous
espazos vén moi marcada polos roles de xénero. Hannah Arendt
rompe esta dicotomía descubrindo que a faceta pública é só un
aspecto da persoa. Asegura que non se pode coñecer unha persoa
ata que non se entra no seu fogar. A esfera pública só é un rol, a
función que cada persoa desenvolve na polis. A esfera privada engloba todo o que sucede no teu fogar, eses aspectos persoais que so
se revelan na intimidade, un ámbito fundamental á hora de formar
e conformar un ser humano7.
5 Arendt, Hannah; El concepto de amor en San Agustín. Encontro. 2009. 162 páxs. O
orixinal publicouse en 1929.
6 Hannah Arendt faleceu repentinamente o 4 de decembro de 1975. Uns días antes rematara “A vontade”, a segunda sección de A vida do espírito, un traballo concibido en tres partes:
“Pensamento”, “Vontade” e “Xuízo”, as tres actividades básicas da vida do espírito, en opinión
da autora. En castelán, La vida del espíritu, está publicado en Raidos Ibérica. 2002. 480 páxs.
7 Isto sabémolo ben as persoas que nos dedicamos á educación. O fogar é fundamental
no desenvolvemento dun neno, dunha nena. O traballo docente pode chegar a ser inútil se
non está apoiado e sustentado pola acción educativa da familia.
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Hannah Arendt analiza a relación entre as esferas pública e
privada da persoa no estudo do totalitarismo e os seus perversos
mecanismos de baleirado de privacidade. O sistema totalitario separaba nais de fillos para evitar a privacidade, que é o lugar do
pensamento, de sentimento e de resistencia ao impacto ideolóxico externo. A vida privada é unha especie de castelo interior que
te protexe do adoutrinamento exterior. Anulando a privacidade, o
individuo convértese en alguén que só obedece consignas do estado. Cando non hai privacidade, a vida acaba sendo un rol, unha
función. E do mesmo xeito, cando non hai vida pública, non ten
relevancia social o que es e o que fas. Isto ten unha lectura clara
na diferenciación de roles nas sociedades patriarcais. O papel das
mulleres é diminuído ao asignarlles o espazo privado doméstico,
dándolle menos valor a todo o que elas poden achegar á sociedade.
Paralelamente, os homes baleirados de privacidade, de interioridade (é común a expresión “persoa sen entrañas”), son quen de
seguir con máis vehemencia consignas ideolóxicas8.
Podemos traducir isto a situacións actuais: é bastante común
coñecer persoas con moita proxección pública, admirables pola
súas facetas creadoras e de liderado, que, ao nos achegarmos á súa
esfera privada, descubrimos como seres mesquiños, e sabe Deus
canto xenio creador cae no esquecemento porque a súa actividade
non superou os muros do seu fogar, non saíu do ámbito do privado. Tamén isto explicaría como nos casos de violencia de xénero
se describa os asasinos como afables veciños ou compañeiros de
traballo por descoñecemento da súa vida privada, de como se relacionan dentro do seu fogar.

4.- Labor, traballo e acción
Hannah Arendt distingue na actuación humana no mundo estes
tres conceptos:
Labor: refírese a todas esas actividades que facemos durante a
existencia e que teñen como finalidade resolver as nosas necesida8 Algo disto subxace na afirmación coloquial “os homes teñen vísceras e as mulleres, entrañas”.
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des vitais máis básicas (comer, durmir, cociñar, etc). Neste labor
discorre, segundo Arendt, grande parte da vida humana.
Traballo: “Son todas as actividades humanas que teñen como
finalidade a transformación dos obxectos naturais”. Hannah fala
de “reificación” (do latín res, cousa), converter algo en cousa útil. A
filósofa fai neste punto unha forte crítica á civilización industrial.
Afirma que na sociedade industrial a transformación seriada e industrializada vai danando o ámbito natural. Transformamos cousas
sen necesidade, abusando do uso da tecnoloxía, o que nos converte
en seres tecno-dependentes. Nesta liña Arendt advirte: “a persoa
debe estar ao servizo da cousa creada e non ao revés”9. Distingue a
produción industrial da obra de arte. Na obra de arte hai singularidade, en cambio na obra industrial o que hai é unha disolución do
eu e unha alienación da condición humana. A obra de arte fala da
persoa que a crea; en cambio, os artefactos falan dunha persoa que
os creou e de moitas que, alleadas, seguíronos construíndo.
Acción: É o concepto máis relevante dos tres. A acción é para
Arendt “o que marca a diferenza cualitativa entre o ser humano
e o animal”, xa que o animal tamén resolve as súas necesidades
con labor e traballo, en cambio a acción é a capacidade de facer
nacer algo novo que exprese a miña singularidade no mundo, é a
capacidade de xerar algo novo e non simplemente reaccionar ante
estímulos ou necesidades. A acción é unha posibilidade da liberdade humana. Coa acción expreso a miña singularidade e a audacia
do meu ser libre. Non hai liberdade se só constrúes obxectos para
resolver necesidades. A acción é a nosa capacidade para un segundo nacemento. Require autoconciencia, saber quen son e, en
coherencia coa miña realidade, xerar algo novo que non responda
a intereses, estímulos ou obrigas exteriores. Coa acción creo algo
único, que embelece o mundo e lle dá máis pluralidade.
Cando Hannah Arendt fala da acción, introduce o concepto de
natalidade. “Se teño a capacidade de facer nacer algo novo, signi9 Cando fai estas afirmacións, está a pensar en termos marxistas, como a industrialización
converte o ser humano nun apéndice da máquina, nunha especie de escravo da produción,
do traballo.
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fica que a historia non é a súa repetición, non é unha fatalidade”.
Para ela o nacemento e crianza dun ser humano é a posibilidade
de que empece algo completamente novo e distinto10, unha ruptura, un motor de esperanza e tamén un acto de liberdade. Esta
idea proxéctaa na educación: a persoa que educa, non ten que
introducir na educada toda a doutrina, toda a ideoloxía do pasado,
esmagando o que nace. Todo o contrario, a educadora debe estar
atenta ao que pode nacer, ao que pode facer esa nova persoa. Este
é un nesgo característico de Arendt: introduce e pon ao servizo da
filosofía conceptos da súa tradición relixiosa.
Para as persoas xudías e cristiás a acción, tal como a entende
Hannah Arendt, fainos co-creadoras, continuadoras da obra de
creación de Deus, que crea só polo pracer de crear, de forma totalmente gratuíta.

5.- O sentido común, o perdón e a filosofía da paz
No último capítulo d’A condición humana Arendt afirma: “na modernidade elaboramos determinados constructos que xeran unha
perda do sentido común. Cada vez hai máis persoas con menos
sentido común”. Arendt pregúntase como é posible que ese sentido
común, tan transversal, sexa tan fráxil diante de determinadas ideoloxías. Relaciona o sentido común e a felicidade e explica que a vida
moderna, a medida que allea o ser humano pola produción, a necesidade de rendibilidade, o beneficio –critica moito o neoliberalismo–,
xera seres humanos con índices de felicidade cada vez menores.
Tamén dedica unha reflexión ao perdón e di: “o perdón é a acción máis xenuína” porque non responde a unha reacción previa. A
resposta lóxica sería a vinganza, pero o perdón corta esa dinámica
propoñendo un “empecemos de novo”, e ese comezar de novo que
propón o perdón “queda no patrimonio da Humanidade”. Hai posibilidade de paz para Arendt porque hai acción, porque hai perdón,
xa que, se só houbese labor e traballo, non habería nada que facer.
10 Este concepto está desenvolvido no libro de Fernando Bárcena Hannah Arendt: una
filosofía de la natalidad, Ed. Herder, 2006.
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Cando unha persoa perdoa a outra, está a realizar un dos máximos
actos de liberdade, porque é capaz de sobrepoñerse á vinganza e
favorecer a posibilidade de empezar algo novo.
O descubridor do papel do perdón na esfera dos asuntos humanos
foi Xesús de Nazaret. O feito de que fixese este descubrimento nun
contexto relixioso e o articulase nunha linguaxe relixiosa non é
razón para tomalo con menos seriedade, nun sentido estritamente
secular (...) No noso contexto é decisivo o feito de que Xesús manteña en contra dos escribas e fariseos non ser certo que só Deus
ten o poder de perdoar e que este poder non deriva de Deus, senón
que pola contra hano de poñer en movemento as persoas na súa
recíproca relación para que Deus os perdoe tamén.

En referencia ao “Noso pai”, que afirma que Deus perdoa as
nosas culpas como nós perdoamos, Hannah di que
Este poder non é que o teña só Deus, ti tes o poder de perdoar, ti
tamén podes perdoar (...) Deus perdoa as nosas culpas como eu
perdoo a quen me ofende, polo tanto non podo esixir que perdoen
as miñas culpas se eu non perdoo a quen teño preto. (…)
O perdón é o extremo oposto á vinganza, que actúa en forma de reacción contra o pecado orixinal, polo que, en lugar de poñer fin ás
consecuencias da falta, o individuo permanece suxeito ao proceso,
permitindo que a reacción en cadea contida en toda acción siga o
seu curso libre de todo obstáculo.

É dicir, o que fai a vinganza é cronificar o problema do mal, non
permitindo que desapareza. A vinganza non é un acto libre e converte a historia nunha fatalidade: non resolve nada. O único que si
representa unha novidade vital, é o perdón.
Igualmente escribe:
A liberdade contida na doutrina de Xesús sobre o perdón é liberarse da vinganza, que inclúe tanto o axente como o paciente no
inexorable automatismo do proceso, que por si mesmo nunca necesita finalizar.

Polo tanto, o perdón libérame do espírito de vinganza. Nótese
que isto estao a dicir unha muller xudía, que tivo que exiliarse do
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seu país en 1933, que foi testemuña do alzamento do III Reich,
que ten na mente as vítimas e tamén os verdugos...
E a acción liberadora do perdón relaciónaa coa natalidade: “O
milagre que salva o mundo, a esfera dos asuntos humanos, da súa
ruína normal e natural é, en último termo, o feito da natalidade”.
O nacemento de novos seres humanos que teñan conciencia de
quen son, que existen e que van xerar o que lles é connatural, que
non se van autocensurar, este é o verdadeiro milagre para Arendt.
Dito coas súas palabras,
O nacemento de novos seres humanos é un novo comezo, é a acción que son capaces de emprender os humanos polo feito de nacer. Só a plena experiencia desta capacidade pode conferir fe e
esperanza aos asuntos humanos (...) Hai dúas esenciais características da existencia humana, a fe e a esperanza, que a antigüidade
grega ignorou por completo.

A comprensión grega do mundo é circular, todo se repite. En
cambio ela é xudía herdeira da historia do Éxodo como proceso de
liberación e esperanza.
Considerando o mantemento da fe como unha virtude moi pouco
común, esta fe e esperanza no mundo atopou talvez a súa máis
gloriosa e sucinta expresión nas poucas palabras que nos evanxeos
anuncian a grande alegría: “Naceuvos hoxe un Salvador”.

É interesante ver que este concepto de natalidade, con todas as
referencias evanxélicas, o elabore unha filósofa xudía.

6.- A banalidade do mal
Hannah dedica moita da súa reflexión á análise do mal no marco
do totalitarismo, moi presente na súa vida persoal e no momento
histórico que lle toca vivir. N’As orixes do totalitarismo11 utiliza a
expresión “mal radical” para referirse aos crimes perpetrados nos
11 Los orígenes del totalitarismo (The Origins of Totalitarianism, 1951) describe e analiza
os dous movementos totalitarios máis importantes do século XX europeo: o nazismo e o stalinismo. Compendia a teoría política de Hannah Arendt e está composto por tres volumes:
Antisemitismo; Imperialismo e Totalitarismo.
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campos de concentración nazis. Aínda que non explica en que consiste a radicalidade dese mal, sitúa a súa especificidade en que era
“anteriormente descoñecido para nós” e en que é “un mal absolutamente incastigable e imperdoable que xa non pode ser comprendido nin explicado polos motivos malignos do interese propio, a
sordidez, o resentimento, a ansia de poder e a covardía”.
En 1961 tivo lugar en Xerusalén o xuízo contra o criminal de
guerra nazi Adolf Eichmann. Arendt asistiu ao xuízo como reporteira do The New Yorker12. O concepto de banalidade do mal xurdiu
precisamente para dar conta do perfil dun delincuente de novo
cuño. Anos máis tarde, na introdución a A vida do espírito, Arendt
diría a propósito de Eichmann:
Impresionoume a manifesta superficialidade do acusado, que facía
imposible vincular a incuestionable maldade dos seus actos a ningún nivel máis profundo de enraizamento ou motivación. Os actos
foron monstruosos, pero o responsable –polo menos o responsable
efectivo que estaba sendo xulgado– era totalmente corrente, do
montón, nin demoníaco nin monstruoso.

En Eichmann descobre Arendt unha persoa pusilánime, capaz
de cometer actos monstruosos sen motivacións malignas específicas. Eichmann nin sequera era un idiota moral. Non atopou nel
unha motivación interior que xustificase o tremendo dano causado. No interrogatorio simplemente contestou que cumpría ordes
do xeito máis eficaz posible13. Arendt entendeu que os peores crimes non requiren un fundamento positivo en quen os comete, senón que poden xurdir simplemente por un déficit de pensamento,
por un baleirado da vontade e o xuízo crítico dunha persoa14.
12 Margarethe Von Trotta dirixiu en 2012 a película Hannah Arendt, protagonizada por
Barbara Sukowa, que recolle este episodio da súa vida e a reflexión que nela orixina.
13 De feito, Eichmann recoñeceu ter deseñado percorridos de trens do xeito máis eficaz
posible. Gabábase da súa eficiencia obviando por completo a carga e o destino dos trens:
seres humanos camiño dos campos de exterminio.
14 Un interesante artigo sobre este tema é La radicalidad del mal banal, de Julián Marrades, publicado en Logos. Anales del Seminario de Metafísica, Vol. 35 (2002): 79-103. Univ.
de Valencia.
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Sorprendentemente, Eichmann non era un estúpido, nin un
monstro. Arendt conclúe que foi “a pura e simple irreflexión” a
que o fixo “totalmente incapaz de distinguir o ben do mal” e esa
incapacidade predispúxoo a se converter nun dos maiores criminais do seu tempo. Así, en opinión de Arendt, o sistema totalitario
impúxose na medida en que unha ampla masa de xente orientou
o seu comportamento moral no seguimento cego de costumes e
pautas establecidas. Carentes dun pensamento independente en
asuntos morais e políticos, esas persoas puideron adoptar o novo
sistema sen maiores conflitos, pois non facían máis que refuxiarse
en normas aceptadas. Convencidos de que o interese da nación
alemá estaba por riba de todo, aceptaron e deixáronse convencer
pola propaganda nazi, que lles repetía que matar xudeus podía
chegar a converterse mesmo nun deber. Cando Arendt fala da banalidade do mal, salienta a capacidade do mal para contaminar
a conduta individual e social sen necesidade de apelar a motivacións malignas. A banalidade do mal non se refire a accións
puntuais, senón que constitúe o ton xeral de toda a vida moral
dunha persoa.
Esta tentación de renunciar á propia reflexión asáltanos continuamente, de xeito que ninguén está a salvo de caer nela, sobre
todo se, volvendo á antropoloxía de Hannah Arendt, as circunstancias políticas e sociais están dominadas polo principio da cousificación das persoas. Se suspendemos o xuízo persoal, se baleiramos
de interioridade e anulamos toda a capacidade de reflexión que a
privacidade lles dá ás persoas, convertémolas en soldados, en máquinas de obedecer ordes.
As perigosas consecuencias dos totalitarismos (e no caso dos
fundamentalismos tamén) non están no que as persoas poden escoitar fóra da casa, na propaganda coa que son esmgagados. O
perigo está en anular nas persoas a capacidade de reflexión, interiorización e busca de sentido. Cando Arendt fala da banalidade
do mal, trata tamén de chamar a atención sobre o feito de que o
mal banal desafía toda racionalización, o que o converte en algo
perigoso e inquietante.
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7.- O legado de Arendt
Arendt insiste moito na educación como o principal antídoto
contra o baleirado das persoas. Un ronsel deste seu pensamento
podémolo atopar na teoría sobre intelixencias múltiples de Howard
Gardner15. Este psicólogo norteamericano enuncia que todos
posuímos, en distintos niveis de desenvolvemento, un conxunto de
habilidades, talentos e capacidades mentais, interdependentes entre si, que chama intelixencias. Distingue nos humanos oito tipos
de intelixencia: lingüística, lóxico-matemática, corporal-cinestésica,
visual-espacial, musical, interpersoal, intrapersoal e naturalistaecolóxica. Esta teoría asómanos a un novo xeito de entender o ser
humano, dotado dunha intelixencia intrapersoal (algúns autores
chámana Intelixencia Espiritual) que nos faculta para ter aspiracións fondas e íntimas, que nos abre á busca do sentido e é fonte
de liberdade espiritual e conciencia crítica16.
Quero remarcar a relación deste teoría de Gardner coa antropoloxía de Hannah Arendt, que tamén está no cerne do pensamento
doutra filósofa do século XX que xa citei, Edith Stein17. En ambas
filósofas é clave o desenvolvemento da interioridade, que Gardner inclúe na intelixencia intrapersoal, relacionada coa capacidade
de transcendencia e vida interior. Ao noso país aínda non chegou
unha reforma educativa que contemple o desenvolvemento da intelixencia espiritual ao par das outras, cousa na que incidía especialmente Hannah Arendt e que tanto se bota de menos nas nosas
15 Howard Gardner (1943) é fillo tamén dunha familia que escapou de Alemaña tras o
ascenso do nazismo. En 1983 presentou a súa teoría das intelixencias múltiples no libro
Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.
16 As batallas políticas feitas de reformas educativas teñen no seu cerne maneiras diversas
de entender a educación baseadas na aceptación ou non da teoría de Intelixencias Múltiples. Os modelos das reformas educativas van dende a negación da teoría de Gardner, incidindo nos aspectos memorísticos da aprendizaxe, ata a aceptación máis ou menos completa
da teoría das intelixencias múltiples.
17 Stein enunciaba que un individuo, para ser libre, necesita desenvolver a súa interioridade. Para Stein a interioridade é tamén clave na autodeterminación das persoas. Nesta
autodeterminación establece as bases para diferenciar os comportamentos dos grupos humanos, que poden ser en comunidade (cando entre eles hai interaccións de mutua benevolencia) ou masa (cando se anulan as individualidades e se imita de xeito irreflexivo).
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voraces sociedades consumistas18. A sociedade avanza vertixinosa
cara ao baleirado da interioridade das persoas, e non parece que
na educación haxa ningún interese por cultivar esta intelixencia.
A última reforma educativa vémola abundar na memorización (encarnada en formas de reválidas) e na tecnificación (ampliando a
carga lectiva das materias máis técnicas), esquecendo a formación
humanista e crítica.
Aínda que Hannah Arendt escribe partindo da súa experiencia
do totalitarismo, as súas conclusións están hoxe de plena actualidade. Unha sociedade que baleira a persoa de interioridade está a
deixala espida ante os cada vez máis agresivos discursos ideolóxicos. Este baleirado é o caldo no que se cultivan tanto o fanatismo,
coa súa obediencia cega, como a perda de valor de todo o humano.
Desde esta perspectiva, non me parece que estean moi lonxe os
atentados integristas, que sacoden a opinión pública, do asasinato
de persoas no avión de Germanwings do pasado abril.
Diante dunha cultura que baleira as persoas, urxe reivindicar os
espazos de privacidade, os tempos de silencio e reflexión, a cultura
do coidado e a gratuidade. A clave está no desenvolvemento de
tódalas intelixencias humanas, sobre todo as inter- e intrapersoais.
Só desenvolvendo a riqueza da nosa interioridade, a intelixencia
espiritual, nun san equilibrio entre o espazo público e o espazo privado, seremos quen de tecer redes que sexan referente de humanidade, acompañando o desenvolvemento e maduración de todas
as intelixencias persoais. Descubrir e potenciar a nosa capacidade
reflexiva e transcendente faranos desenvolver actitudes positivas
de maduración e crecemento, e protexerá as nosas sociedades dos
fanatismos de calquera signo.
Marisa Vidal Collazo

18 Diferentes autores inciden na importancia da competencia espiritual. F. Torralba Roselló ten publicado un bo feixe de estudos deste tema.
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Relixión, xénero e violencia1
Elsa Támez

Hai un desequilibrio de xénero na representación de Deus. Esta
preséntase en categorías masculinas, unhas veces patriarcais, outras non. Este desequilibrio afecta en forma concreta ás mulleres. Afírmase a transcendencia de Deus como unha divindade sen
xénero, pero na súa manifestación concreta este Deus asume os
trazos dun Deus masculino. A realidade patriarcal crea un desfase
entre o discurso teolóxico universal e as prácticas que exclúen as
mulleres. Dise que todos, homes e mulleres, son creados a imaxe
de Deus, pero moitas veces a manifestación divina como masculina crea dogmas que promoven a desigualdade, como por exemplo,
dun feito tanxencial –Xesús é varón– créase un dogma que exclúe
as mulleres do ministerio ordenado. Non obstante, o feito tanxencial de que sexa xudeu, non é obstáculo para ordenar varóns non
xudeus. É un feito que as imaxes dominantes de Deus, as estruturas discursivas, a imaxinaría sobre Deus, é masculina e patriarcal.
Se este desequilibrio incide na exclusión das mulleres, máis o
fan as imaxes de Deus que levan consigo control e poder. Se a
imaxe preponderante de Deus é a de varón e pai, é porque a sociedade se fundamenta e xira arredor deste eixe patriarcal. Os discursos sobre Deus exprésanse con linguaxe humana e a linguaxe
leva as marcas culturais de quen os expresa. As imaxes de Deus
xeralmente reflicten a vivencia dos que as evocan.
Así, pois, o problema non radica necesariamente nas imaxes de
Deus senón porque a maioría das imaxes levan a reforzar o poder e
o control duns sobre outros. Deus como pai, xuíz, xefe, rei de reis e
señor de señores, vigorizan o comportamento de poder e de control
duns sobre outros. Poder e control son as palabras claves que nos
1 Publicamos este artigo por xentileza dos Servicios Koinonía, aos que agradecemos a
colaboración. Foi publicado na Axenda Latinoamericana 2011. http://servicioskoinonia.org/
agenda/archivo/obre.php?ncodigo=728
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axudan a entender imaxes de Deus cómplices da violencia, e non
só contra as mulleres.
Pero non só estas imaxes antropomórficas poden ser cómplices
da violencia. Teoloxías feministas de África, Asia, América Latina e
do primeiro mundo, coinciden en sospeitar do concepto ou imaxe
dun Deus todopoderoso, omnipresente, omnisciente, eterno, perfecto, inmutable. Esta é a forma clásica –occidental– en que se
percibe a Deus dende os catecismos. As mulleres ven e senten
nesa concepción, o fundamento do poder e control do divino sobre
o humano, duns seres sobre outros, de homes sobre mulleres, de
humanidade sobre natureza, de ricos sobre pobres, de brancos sobre negros e indíxenas.
O problema de fondo, entón é o patriarcalismo e o seu carácter xerárquico. Isto significa que se coloca no centro o masculino
como principio de organización social, cultural e relixioso. Que
este principio de organización social sexa de xénero masculino
provoca exclusións, pero, repetimos, non é en si o problema fundamental, senón que sexa de carácter absolutamente xerárquico.
Por que os homes golpean? Segundo un documento dos bispos de
EEUU, non é por unha desorde psiquiátrica, o documento sinala
que: “os homes que abusan das mulleres chegan a convencerse
de que teñen o dereito de facelo... e moitos homes abusivos manteñen o criterio de que a muller é inferior... cren que ser home
significa dominar e controlar a muller”.
Aquí radica o problema fundamental: “o varón é asumido como
un ente superior e a muller como inferior”. Esta frase, repetida ata
o cansazo, é trillada, non impacta; os homes dirán: “outra vez, sempre o mesmo, non hai novidade no discurso das mulleres”. E non
obstante esta sinxela crenza considerada como verdade, asumida
consciente ou inconscientemente, respirada en todos os ámbitos,
é a causante dos asasinatos, da permisividade, e a impunidade outorgada por toda a sociedade coas súas institucións, a súa epistemoloxía, a súa relixión e teoloxía. A todos, homes e mulleres, nos
toca de preto porque sabemos que as institucións educativas... e a
igrexa, a Biblia e a teoloxía, son patriarcais.
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Fronte a esas imaxes necesitamos un traballo de relectura bíblica e creatividade teolóxica. Se unha concepción fundamental de
Deus é como amor e misericordia; se a vai a Deus como “principio
de misericordia”, como di o teólogo Jon Sobrino, este principio nos
levaría por outros camiños diferentes ao control e ao poder. Hai
dous diálogos na Biblia que me impactan e sensibilizan: ver a Deus
como un amigo (ou amiga). No evanxeo de Xoán, Xesús rexeita que
se lle chame Señor e prefire que se lle chame amigo. Na Carta de
Santiago, o autor gaba a lei rexia do amor aos demais e recorda que
Deus chama amigo a Abraham cando crer ou a súa fe foille contada por xustiza. (St 2, 23). Por suposto, non imos rexeitar imaxes
do todopoderoso cando nos nacen espontaneamente do corazón e
as expresamos de forma doxolóxica por puro amor; como cando lle
dicimos a alguén que amamos: “o meu rei” ou a “miña raíña”, sen
que implique avasalamentos.
A teoloxía latinoamericana, ao ter como punto referencial os
pobres, fixo un avance en ver dimensións sensibles de Deus, como
a súa compaixón e misericordia cos que sofren; non obstante, homes e mulleres desta teoloxía quedamos coas categorías e imaxes patriarcais. Talvez por iso os discursos bíblicos-teolóxicos son
ineficaces fronte ao asasinato de mulleres. Estamos fronte a un
problema groso epistemolóxico. A teóloga brasileira Ivone Gebara,
xa dende inicios dos noventa, manifestou a súa preocupación pola
epistemoloxía teolóxica patriarcal na cal as teoloxías da liberación
se constrúen. “Vaise destruír ós outros para rescatar aos pobres no
nome do Deus dos pobres?”, pregúntase Gebara aludindo a certos
discursos simplistas sobre a liberación dos pobos. Un dos problemas deste paradigma, afirma, é a súa percepción dualista, a súa
falta de interrelacionalidade, a súa racionalidade analítica como
exclusiva e privilexiada; a súa linealidade no discurso e no tempo,
non ver as cousas todas dunha forma máis complexa e holística.
Nos últimos 30 anos as teólogas achegaron ao pensamento teolóxico creando imaxes femininas de Deus. Isto foi bo, como un bico ao
corazón que necesita das mans tenras dun Deus sensible e amoroso.
Xa é común dirixirse a Deus como Nai e Pai, tratando de quitar a
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tinguidura patriarcal de ver a Deus só como Pai. Non obstante, por
todo o dito anteriormente, isto non é dabondo. Fronte a esta imaxe
imponse a pregunta sobre as relacións de xénero entre estas dúas
imaxes: esta imaxe de Nai está nun plano de igualdade co Deus como
Pai? Porque, como dixemos ao inicio, o problema fundamental que
dá vía libre ao asasinato, ao irrespecto da alteridade, é considerar a
un –o pai– como superior á outra –a nai, a filla, a empregada–.
Cabe dicir que isto non é único da cultura occidental cristiá.
Noutras sociedades patriarcais, como a azteca, temos algo similar.
Na náhuatl, por exemplo, atopamos moitas deusas, pero a maioría
están nun plano de desigualdade fronte aos deuses: a Coatlicue varre o templo, cando lle cae unha pluma do ceo que a deixa embarazada. Este feito crea unha gran violencia: ela, pola deshonra –sen
culpa–, é despezada; Huitzilopochtly, o seu fillo, o Deus da guerra,
víngase en forma sanguenta contra a súa irmá, a líder, e todos os
demais irmáns. Do asasinato da Coatlicue nace a creación da terra. Ciuatlcóatl, outra deusa, colabora coa creación da humanidade moendo ósos no metate para que o seu consorte, Queztalcoatl,
cree a humanidade. Tlatecutly é unha deusa non sometida, temible e por iso é tamén despezada por dous deuses para crear os ceos
e a terra. Isto desata unha violencia circular. Tlatecutly chora nas
noites e os sacerdotes, compadecéndose, ofrécenlle sacrificios humanos... Outros mitos doutras culturas van por camiños similares.
Con isto quero dicir que hai un substrato teolóxico moi profundo
nas civilizacións patriarcais que é preciso desentrañar para combater estes resortes que sustentan a violencia contra as mulleres.
Crear imaxes femininas de Deus é un paso importante no equilibrio de xéneros, e talvez axude a diminuír a violencia contra as
mulleres, a facernos máis humanos e sensibles, pero non é a garantía dunha relación de xéneros equitativa. Para ir poñendo freo á
violencia necesítanse polo menos tres cousas: crear imaxes inclusivas, acabar co paradigma superioridade-inferioridade e promover
o respecto á alteridade.
Se o problema de fondo é a ideoloxía patriarcal, hai que despatriarcalizar a sociedade. Esta despatriarcalización comeza cando se
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logra destruír o paradigma inferioridade-superioridade e ao mesmo
tempo asúmese de verdade, como algo natural, a afirmación de que
as mulleres e os varóns somos iguais, aínda que diferentes. Iguais
en canto seres humanos cos mesmos dereitos de calquera cidadán,
pero diferentes en xénero e comportamento. Ambas as dúas cousas
son fundamentais; afirmar a igualdade non é suficiente, necesítase
deixar que a muller sexa ela, sexa outra. Noutras palabras, necesítase o respecto á alteridade interhumana.
Elsa Támez
Teóloga

Outras obras da autora sobre este tema:
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La Biblia de los oprimidos: la opresión en la teología bíblica. San José,
Costa Rica: Seminario Bíblico Latinoamericano: DEI, 1979. (Bible of
the oppressed. New York: Orbis Books, 1982; La Bible des oprimes. Paris: P. Lethielleux, 1984)
Contra toda condena: la justificación por la fe desde los excluidos. San
José, Costa Rica: Seminario Bíblico Latinoamericano: DEI, 1991.
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Violencia e relixións.
O caso da República Centroafricana
José Carlos Rodríguez Soto

O cinco de decembro de 2013 permanecerá para sempre na
miña memoria como un dos días máis tristes da miña vida. O día
anterior acababa eu de concluír un taller sobre cohesión social
para líderes comunitarios do barrio de Boy Rabe, en Bangui, a
capital da República Centroafricana. A metade dos vinte participantes eran cristiáns, e a outra metade musulmáns. Cara ás cinco
da mañá espertoume un son continuo de refachos de metralladora,
disparos de fusil automático e explosións de morteiros. As detonacións procedían de varios recunchos da capital e cada vez oíanse
máis preto. Con cautela, asomeime ao balcón e vin a rúa baleira.
Ao pouco tempo, empezaron a pasar a toda velocidade coches con
remolque cargados de milicianos da Seleka que de cando en vez
deixaban escapar algún tiro ao aire.
Durante as angustiosas horas sucesivas, grazas a veciños da casa
e a amigos cos que contactei por teléfono, funme decatando dos
detalles daquel pandemonio. Os milicianos antibalaka estaban a
atacar a cidade por varios flancos. Nos barrios de Gobongo, Ouango, e en Boy Rabe –onde traballara os días anteriores– a súa acción
por sorpresa fixo que, tras sufrir importantes perdas, se retirasen
a fume de carozo os soldados da Seleka, a coalición de maioría
musulmá que tomara o poder no país o 23 de marzo de 2013.
Durante as horas que seguiron, os antibalaka emprenderon unha
verdadeira caza ao musulmán, á que se sumaron algúns veciños.
Moitos dos seguidores do Islam foron asasinados e as súas vivendas incendiadas.
Pouco tardaron os da Seleka en contraatacar, obrigando aos antibalaka a retirarse. A vinganza foi tan sistemática como cruel: con
axuda dalgúns musulmáns civís que desenterraron as armas que
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coidadosamente gardaran durante moitos meses, numerosos cristiáns foron degolados. A Seleka entrou no Hospital da Amizade, e
tras dúas horas de ameazas e tiros nos pavillóns ante a mirada dos
aterrorizados pacientes, levaron a doce homes aos que acusaron de
colaborar cos antibalaka e executáronos á porta. Despois daquilo,
o hospital baleirouse. As represalias continuaron durante os dous
días seguintes, deixando un balance de preto de dous mil mortos.
Algo máis de medio millón de persoas en Bangui refuxiáronse en
improvisados campos en parroquias e nas inmediacións do aeroporto, unha cifra enorme para unha cidade de apenas 800.000
habitantes. Ao terceiro día, con algo de calma, a cidade amenceu
cunha estampa de traxedia: grupiños de persoas empuxaban en
silencio carretillas con improvisados cadaleitos para enterrar aos
seus mortos.
Non acabou alí a violencia, nin tampouco foi Bangui o único
sitio do país onde se desatou. Durante os meses que seguiron, os
antibalaka realizaron verdadeiros masacres de musulmáns nos lugares onde se fixeron fortes, sobre todo no Oeste do país. En Bangui, eu seguín indo ao barrio de Boy Rabe, pero nos nosos encontros xa non había musulmáns. “Xa non temos ese problema”, díxome un dos líderes nun dos talleres de formación ao referirse aos
seus veciños que tiveron que saír correndo. A finais de xaneiro de
2015, a organización Human Rights Watch calculou que dos aproximadamente 100.000 musulmáns que habitaban Bangui antes de
decembro de 2014, só quedaban na capital uns 5.000, a maior
parte deles atrincheirados na mesquita central no barrio do Quilómetro Cinco, o pulmón comercial da capital, onde a poboación
de confesión islámica rexentou sempre a maior parte dos centros
de comercio. Vivín en Bangui até marzo de 2015 (despois regresei
en varias ocasións, nunca máis dun mes seguido) e case todos os
días escoitaba as mesmas historias: “Os meus veciños musulmáns
e eu fomos xuntos á mesma escola e xogamos no mesmo equipo
de fútbol, pero se saio á rúa e os encontro, teño medo de saudalos
porque os antibalaka pódenme acusar de traidor”, dicíame o meu
amigo Irenée, un traballador humanitario do conflitivo barrio de
Camp de Castor.
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O imán Pamayi, da mesquita do barrio de Lakouanga, confesábame o seu terror para saír á rúa: “As miñas faccións delátanme,
porque veño dunha etnia de maioría musulmá, e se me ven pódenme matar na rúa”. Pamayi foi un dos moitos miles que acabaron fuxindo de Bangui para refuxiarse en Camerún. A mesquita de
Lakuanga foi destruída polos antibalaka en agosto do ano pasado.
Moitos outros centroafricanos languidecen nos campos de refuxiados do sur de Chad. A finais de maio de 2015, a cifra oficial de
refuxiados centroafricanos en países veciños achégase ao medio
millón, á que hai que sumar outro medio millón de desprazados
internos. Son moitísimos para unha país de apenas catro millóns
e medio de habitantes. A última vez que volvín a Bangui, en maio
deste ano, percorrín barrios enteiros onde non queda unha soa
casa en pé, froito dunha destrución sistemática encamiñada a facer o maior dano posible ao rival e de paso a espoliar todos os seus
enxovais para proveito propio. Moitos miles de persoas, musulmás
e cristiás, seguen hoxe sen poder volver ás súas casas, simplemente
porque estas xa non existen. Como pequeno signo de esperanza,
alegroume ver a un grupo de católicos da parroquia de Lakouanga
que varias veces por semana axudan aos seus veciños musulmáns
a reconstruír a mesquita.

1.- Un conflito de raíces profundas
Como puido xurdir un conflito tan mortífero e cruel entre cristiáns e musulmáns? Os principais líderes relixiosos do país, o arcebispo Dieudonné Nzapalainga e o imán Kobine Layama –que
en decembro de 2012 formaran un grupo interconfesional pola
paz– negan con vehemencia que o conflito teña nada que ver coa
relixión, e apuntan á ambición política como a raíz da violencia.
Pero expliquemos as cousas por orde, porque a República Centroafricana é un deses países dos que raramente oímos falar. Imaxine
un país tan grande como España e Portugal xuntas, habitado por
só catro millóns e medio de habitantes, que produce diamantes,
ouro e uranio, onde chove dez meses ao ano e cuberto de enormes
bosques e terras fértiles. Se pensa que nunha nación así os seus ciEncrucillada 193, maio-xuño 2015
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dadáns terán un nivel de vida envexable, espere a escoitar a segunda parte: xa antes da crise, en 2012, figuraba como o segundo país
máis pobre do mundo, a súa esperanza de vida non supera os 39
anos, a metade dos nenos non están escolarizados e moitos deles
teñen problemas serios de desnutrición. A finais de 2012, a revista
Forbes Internacional púxoo no primeiro lugar da nada envexable
lista dos países máis tristes do mundo.
Desde a súa independencia de Francia en 1960 o país coñeceu
unha sucesión interminable de golpes de estado (polo menos dez),
motíns militares e rebelións provocadas desde dentro e fóra do seu
territorio. Considerado como un dos principais estados errados do
mundo, os seus habitantes afixéronse a sobrevivir como puideron
con axuda de varias axencias humanitarias internacionais, mais os
proxectos de emerxencia raramente deron paso a plans de desenvolvemento e estabilización e no país faltou sempre de todo: estradas, infraestruturas, centros de saúde que funcionen, un sistema
educativo decente e –sobre todo– un goberno competente que garanta a seguridade dos seus cidadáns. Os diamantes, ouro e outros
minerais só serviron para que aventureiros e ladróns inmunes de
todas as procedencias –presidentes centroafricanos incluídos– se
enriqueceran sen límite. Un lugar así converteuse hai moitos anos
nun terreo propicio que atraeu a toda clase de bandas de delincuentes, rebeldes, cazadores furtivos e mercenarios.
A última das rebelións que se converteu en centro de converxencia para rebeldes e mercenarios foi a Seleka (“alianza”, en lingua sango). Formada durante os meses de outubro e novembro de
2012 por catro grupos armados en zonas do nordés do país onde
a súa poboación de maioría musulmá se sentiu tradicionalmente
marxinada por todos os gobernos do país, lanzou en decembro dese
ano unha ofensiva que a levou a conquistar todo o país en poucos meses. O 24 de marzo de 2013 entraron a sangue e lume en
Bangui e o presidente François Bozizé, que gobernou o país desde
2003, conseguiu escapar. Malia ás promesas do novo presidente, Michel Djotodia, de restaurar a orde, a Seleka, entre a que se
contaban miles de mercenarios e bandidos procedentes de Chad e
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Sudán, sumiu o país no caos. Asasinatos, atracos, violacións e disputas que se liquidaban a tiros en calquera recuncho das cidades
centroafricanas, convertéronse na orde do día. Os seus ataques
contra igrexas e institucións eclesiásticas convertéronse en rutina,
facendo que moitos concluísen que existía un plan para atacar aos
cristiáns e reducilos á miseria. Houbo tamén numerosos casos de
matrimonios forzosos con menores cristiás por parte de comandantes rebeldes.
En sociedades azoutadas por conflitos, é moi fácil presentar
unha falsa imaxe idílica do pasado. Na República Centroafricana
un cansa de escoitar que “no pasado, cristiáns e musulmáns nunca
tivemos ningún problema de convivencia”. Falso. Visitei o país en
1989 e unha das cousas que me chamou a atención foi escoitar
percepcións de cristiáns alertando dunha suposta conspiración de
musulmáns para invadir o país e facerse coas súas riquezas. Os
centroafricanos non musulmáns sempre tiveron o mal costume de
equiparar “musulmán” a “estranxeiro”, demostrando unha enorme
ignorancia da súa propia historia. Antes de traballar en Bangui,
vivín oito meses seguidos en Obo, unha remotísima localidade ao
leste do país, e sempre me pareceu que había un conflito larvado
entre cristiáns e musulmáns, provocado en moitos casos por unha
envexa cara aos comerciantes musulmáns, máis prósperos ca os
campesiños Zande, en parte porque traballaban moitas máis horas
cada día. Se a isto engadimos a marxinación das provincias do nordés, de maioría musulmá, sen estradas, sen escolas e sen atencións
por parte do Estado, habemos concluír que o conflito existiu en
estado dormente durante xeracións… pero non por motivos relixiosos, senón políticos e sociais.
Cando os soldados da Seleka entraron en Bangui foi como traer
a miles de nenos pobres a Disneylandia, só que ben armados e con
moito odio acumulado. Na capital e no resto do país, as hordas
milicianas entregáronse a un saqueo sistemático coa colaboración
dalgúns dos veciños musulmáns das localidades onde impuxeron
a súa lei, e de pastores nómades Peul, que tamén profesan o Islam, e con quen a poboación autóctona ten un conflito que dura
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varias xeracións. Para empeorar as cousas, os milicianos musulmáns case sempre obedecían só ao seu xefe máis inmediato, e
cada grupo parecía operar sen ter unha referencia a unha cadea
de mando cunha autoridade suprema. Os ataques sistemáticos
contra cristiáns e contra institucións da Igrexa fixo que moitos se
preguntasen se estes actos de violencia non obedecían a un plan
trazado de antemán. A Nunciatura apostólica de Bangui avaliou
en seis millóns de dólares o total dos roubos e desfeitas nas misións católicas durante o período comprendido entre decembro de
2012 e setembro de 2013.
Tras varios meses de humillacións, a reacción non tardou en
chegar. Antigos partidarios do deposto presidente Bozizé e mozos
de moitos pobos constituíronse en grupos de autodefensa e así xurdiron as milicias antibalaka. En setembro de 2013 empezaron con
ataques sorpresa contra soldados da Seleka, pastores Peul e poboados musulmáns. En apenas tres meses estiveron en condicións de
atacar Bangui. Tras sufrir fortes presións internacionais, o presidente Michel Djotodia dimitiu en xaneiro de 2014 e foi substituído por unha presidenta de transición, Catherine Samba-Bandullo,
elixida polo parlamento provisional. Mais a violencia non cesou de
inmediato, a Seleka controla desde entón amplas zonas do centro
e o leste do país, e as matanzas continuaron. Nacións Unidas, que
ten unha misión de mantemento da paz (a MINUSCA) formada
por 12.000 soldados e policías despregada no país, chegou a falar
de “ambiente de pre-xenocidio”. En xullo do 2014, a ONU conseguiu que os líderes da Seleka e dos antibalaka asinasen en Brazzaville un acordo de cesamento do fogo, que foi violado numerosas
veces. Máis recentemente, a comezos de maio de 2015, as forzas
vivas do país –cos líderes dos grupos armados– reuníronse nunha
conferencia de reconciliación nacional en Bangui, e un dos seus
froitos foi a firma dun acordo de desarmamento e desmobilización
tanto dos Seleka como dos antibalaka. Os meses vindeiros dirán se
este pacto se levará á práctica.

68
316

Encrucillada 193, maio-xuño 2015

Violencia e relixións. O caso da República Centroafricana

2.- A relixión como forza de paz
Pero no medio desta traxedia, son numerosos os casos de relixiosos católicos que arriscaron a súa vida para protexer a miles
de musulmáns. É o caso do novo sacerdote Xavier Arnauld Fagba,
da parroquia de Boali, a 60 quilómetros ao norte de Bangu. O 17
de xaneiro de 2014, el e o seu vicario souberon que os antibalaka
preparaban un ataque contra os musulmáns do pobo. Sen pensalo
dúas veces, acudiron a fume de carozo ao “barrio árabe”, falaron
cos seus líderes e convencéronos para que se refuxiasen na igrexa.
Varios centos de homes, mulleres e nenos cun pouco enxoval á
cabeza seguírono sen perder nin un minuto. Nada máis pechar as
portas chegaron os antibalaka armados de machetes, lanzas, fusís e
selectas. Coa súa sotana posta, o novo cura saíu á porta e encarouse cos milicianos: “Non podo permitir que fagades dano a ninguén
dentro da miña igrexa. Teredes que matarme antes”. Os furiosos
antibalaka ameazaron con queimar o templo mentres o padre Xabier chamou ás tropas internacionais.
Aos dous días era domingo. O novo párroco pediu aos musulmáns que deixasen un espazo para que os cristiáns puidesen asistir
á misa. Aos poucos minutos, dous grandes grupos de persoas postas
a mal observábanse con receo e observaban, incrédulos, ao padre
Xabier no altar. A unha banda os cristiáns e á outra os musulmáns.
Todos eles oíron unha homilía sobre a reconciliación, o perdón e o
amor que contribuíu a serenar algo os ánimos. Fóra, os antibalaka
seguían axexando agardando a que algún musulmán saíse da igrexa
para rebandalo a machetadas. Non ousaron entrar, quen sabe se
por respecto a Deus, ao cura ou talvez por pura superstición.
O caso da parroquia de Boali non foi o único no que sacerdotes
e laicos da comunidade católica centroafricana arriscaron a súa
vida para salvar a miles de musulmáns das vinganzas dos antibalaka. Na cidade de Carnot, ao Oeste do país, o padre Justin Nary,
párroco da igrexa de Saints Martyrs de l’Ouganda tivo que soportar
durante todo o mes de febreiro de 2014 numerosas chamadas anónimas de teléfono ameazándoo de morte. E cada vez que saía á rúa
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non podía dar catro pasos sen que algún dos mozos fanáticos lle
apuntase cun fusil. O seu delito? Crear hai dous anos un grupo de
paz integrado por católicos, protestantes e musulmáns e acoller na
súa parroquia a uns 1.400 musulmáns. Día e noite, el e o seu vigairo soportaron a diario o acoso dos antibalaka, que esixían a entrega
dos desprazados para matalos. Un día presentáronse na porta da
igrexa con dous bidóns con 40 litros de gasolina e ameazaron con
reducir a cinzas a igrexa. “Non tivemos máis remedio ca darlles
diñeiro para que marchasen e nos deixasen en paz”, explica o abbé
Nary. As cousas só se acougaron coa chegada das tropas francesas e da Unión Africana. En Berberati, tamén no Oeste da República Centroafricana, o padre Thomas Isaie, párroco da igrexa de
Saint-Basile, conta unha historia similar: “A nosa parroquia está
no principal barrio musulmán, Loumi. O 15 de febreiro quixeron
destruír a mesquita e eu púxenme diante e díxenlles que era un lugar sacro”. No bispado, algo máis de 500 musulmáns conseguiron
salvarse dunha morte segura, e pasaron varias semanas protexidos
polas forzas da MISCA. Tamén en Berberati, os irmáns Maristas
protexeron a centos de musulmáns. O seu superior, o mexicano
Elías Pérez, director do liceo Saint Marcellin Champagnat, declaraba en maio deste ano que os xornalistas cometeron un grande
erro cando chamaron “milicias cristiás” aos antibalaka xa que non
teñen nada que ver coas igrexas e que non obedecen a ninguén.
Mataron a centos de musulmáns e obrigaron a miles deles a exiliarse en países veciños.
Na localidade de Bangassou, situada a 600 quilómetros ao Leste de Bangui, as cousas presentáronse mellor. A pesar de varios
días de fortes tensións entre cristiáns e musulmáns en outubro
de 2013, as dúas comunidades conseguiron afastar o espectro da
violencia grazas a un comité de mediación, coordinado polo sacerdote Alain-Blaise Bissialo. Nun medio social cun sistema xudicial
ineficaz, o comité conseguiu intervir en incidentes que ameazaban
con dexenerar en enfrontamentos graves.
Cristiáns e musulmáns que se matan entre eles, e cristiáns e musulmáns que se axudan e se protexen. Estas son as dúas caras da
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mesma realidade nun país que tenta, con todo, saír adiante. En
maio deste ano, durante o Foro de Bangui, todos os actores da
crise tentaron, con todo, mirarse á cara, dicirse as cousas e atopar
unha saída. Unha das conclusións desta conferencia foi a creación
dunha comisión de Verdade, Xustiza e Reparación, así como a posta en marcha de comisións de reconciliación en todas as localidades do país. Se finalmente as armas calan na República Centroafricana e os seus habitantes se unen pola paz, cristiáns e musulmáns
volverán –Deus mediante– a aprender a vivir xuntos nos mesmos
barrios e pobos onde hoxe só quedan ruínas.
José Carlos Rodríguez Soto
Xornalista e traballador humanitario
Traduciu Chema Felpeto
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Catro homilías inéditas do P. Xaime
Seixas. Na lembranza centenaria
do seu nacemento (1915)
Manuel Cabada Castro

O interese destas homilías de Seixas radicaría en que nelas semella reflectirse en boa medida, a través dos seus contidos temáticos, a mentalidade e o propio modo de pensar e de actuar do
xesuíta compostelán en relación con importantes cuestións de relevancia humana e cristiá para os que asisten ao acto relixioso, do
que as alocucións homiléticas forman parte importante. De modo
que por medio delas se poderá aprender a entender e comprender
a rica personalidade do seu autor.
Dado o interese temático máis que estritamente filolóxico ou
textual desta colaboración, debo indicar que acomodei nalgúns casos o texto galego orixinal (escrito a máquina por Seixas) ás actuais
normas ortográficas ou gramaticais da nosa lingua, sen que por iso
poida dicirse que quede afectada a fidelidade ao contido do texto
orixinal.
Sirva esta curta colaboración como modesta homenaxe á relevancia da persoa e obra de Seixas ao se cumpriren neste ano 2015 os
cen anos do seu nacemento no nº 27 da rúa do Hórreo en Santiago.

1.- Primeira Homilía
A primeira homilía que aquí presento, pertence á eucaristía celebrada na Coruña con data do 5 de Nadal de 1965, na festividade
do segundo domingo de Advento dese ano. Había preto de seis
meses que Seixas chegara da República Dominicana despois de
catro anos traballando de maneira intensa, pastoral e socialmente,
nese país. Mais, antes de marchar para América, Seixas pasara un
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ano na Coruña, desde finais de 1960 ata finais de outubro do ano
seguinte, e durante ese tempo fundara e botara a andar as Vangardas Obreiras Xuvenil, Feminina e Social na cidade herculina. Á
súa volta, despois de celebrar por encargo do Cardeal de Santiago,
F. Quiroga Palacios, a primeira misa oficial en galego de tódolos
tempos no templo de San Domingos de Bonaval en Santiago o 25
de xullo dese ano 1965 e pese a se atopar xa agora no seu novo
destino de Vigo, visitará o 5 de Nadal os seus anteriores militantes
obreiros da Coruña, dirixíndose a eles deste xeito:
E chamou Xoán Bautista a dous dos seus discípulos e enviounos a
Xesús. “Es Ti o que ha de vir ou agardamos a outro?”.
E Xesús respondeulles: “Ide e contade a Xoán o que tendes escoitado e visto: os cegos ven, os coxos andan, os mortos resucitan e o
Evanxeo anúnciase aos probes”.
Deste anuncio do evanxeo aos probes, que pon Xesús como unha
proba da súa mesianidade e divindade, quero eu hoxe dicirvos algunhas palabras.
Cales son hoxe os probes dos que fala Xesucristo? Sen dúbida esa
meirande masa de traballadores e de parados, das cidades e dos
agros, dese inmenso mundo subdesenvolvido que non dispón das
cousas máis necesarias pra unha vida humana e que moitas veces
non ten que xantar nin que vestir.
A nosa primeira misión no mundo, como cristiáns e militantes do
movemento obreiro cristián, neste caso da Vangarda Obreira, é levar o Evanxeo de Xesucristo a tantos irmáns nosos que aínda non o
recibiron. Irmáns que habitan non somentes noutros continentes
e países, mais tamén eiquí perto de nós, na mesma Cruña e na
Galiza en xeral. Veleiquí a laboura da Vangarda Obreira, que por
ser cristiá é necesariamente misioneira.
Eis por iso que fai xa máis de catro anos deixei, con moita dor e
sufrimento interior, a vosa compañía, atendendo a chamada do Pai
Xeral da Compañía de Xesús, que pedía voluntarios pra a República Dominicana e máis en concreto un pra a misión da fronteira
con Haití. O Señor quixo que volvera e veleiquí que hoxe me atopo de novo entre vosoutros cheo de ledicia ao estar na vosa doce
compañía.
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E, así como cando antes estaba en Francia na parroquia, verdadeiramente internacional, de Bordeos, percuraba falar e predicar
nas linguas dos meus ouvintes; e o mesmo dimpois en Salamanca;
e derradeiramente na parroquia fronteiriza da República Dominicana; así hoxe eiquí, e aínda con moita máis razón por se tratar do meu propio idioma, quero falarvos na nosa querida lingua
vernácula.
Nesta lingua na que falan de cote os nosos traballadores da cidade,
do agro e do mar. Nesta lingua que é a lingua dun pobo que traballa, sofre e cala; duns homes e dunhas mulleres que, conscientes
dos seus valores, atravesan moitas veces as fronteiras da terra ou
do mar pra buscar lonxe da Patria un porvir millor pra eles e pra
os seus fillos.
Desta lingua feita pra falar cos homes e con Deus e que hoxe está
xa incorporada, conforme ao espírito do Sto. Concilio Ecuménico
Vaticano II, á nosa liturxia na última edición da Sta. Misa en lingua galega e da que di o Censor-Informante: “Despois da atenta e
leda leitura non observou cousa algunha que se opoña ao dogma
nin á liturxia da Nosa Nai a Eirexa, antes ben, moito que gabar e
agradecer aos cultos e pacientes tradutores do texto latino á doce
e vernácula lingua galega”.
Sen estreitismos, pois tódalas linguas son boas pra loar a Deus,
mais tamén sen ridículas concesións, preguemos a Deus e levemos
aos homes a súa mensaxe no noso idioma e non somentes por
dereito natural que ninguén pode asoballarnos, mais tamén polo
mesmo espírito universal do Evanxeo, contrario a todo imperialismo aínda que fose somentes cultural, e polo ensino actual da
Eirexa feito manifesto polas verbas dos Papas Xoán XXIII e Paulo
VI e polo Concilio Ecuménico Vaticano II.
E fino xa as miñas verbas pedíndovos as vosas pregarias polos
nosos benfeitores e amigos (entre os cales cóntase un grupo de
magníficos católicos vigueses aos que agradezo a súa compañía
e cooperación), por tódolos irmáns traballadores do mundo, especialmente por aquelas santas razas indias e pretas tantas veces
asoballadas, e finalmente pola capital atlántica, a cidade máis leda
e garimosa do mundo, a sempre nosa Cruña; e derradeiramente
pola nosa Vangarda Obreira, que é pra todos nós unha prolongación da nosas familias.
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2.- Segunda homilía
A segunda homilía foi escrita por Seixas, tal como se indica no
encabezamento da mesma, para a eucaristía que celebrou na igrexa
das Trinitarias de Vigo o sábado 30 de setembro de 1978 co gallo
do pasamento do Papa Xoán Paulo I, falecido na noite do xoves 28.
Por entón Seixas levaba trece anos traballando relixiosa, social e
culturalmente en Vigo en contacto con toda clase de persoas, nas
que deixou un fondo e grato recordo da súa bondade, xenerosidade
e entrega. O que nesta homilía sobre o pontífice defunto comenta
Seixas, pode verse así coma vivo retrato do propio modo de ser e de
se comportar Seixas cos demais. Velaquí o seu texto:
Queremos dedicar a misa de hoxe á memoria do Santo Pai Xoán
Paulo, que o xoves pola noite entregou o seu espírito ao Señor.
Por misterioso designio de Deus ocupou o Vicariato de Cristo na
nosa Eirexa Católica moi pouco máis dun mes. Chegou este tempo para gañarse o agarimo de todos os fieis e en xeral de todos os
habitantes do mundo.
Porque tiña un gran corazón gañou moi axiña os corazóns dos demais. Pódense aplicarlle con toda xustiza as palabras de Cristo:
“Adeprendede de min, que son manso e humilde de corazón”.
A súa bondade, manifestada a cotío no seu sorriso, foi a arma sacra coa que en tan pouco tempo conquistou a simpatía de toda a
cristiandade.
Foi tan pouco o tempo no que dirixiu a Eirexa, que cáseque non
podemos dicir ren del como Papa. En troques os datos sobor da
súa persoa son moitos e vós xa os coñecedes a traveso dos xornais.
Fixareime somentes nalgúns aspectos. Por familia era obreiro e
obreiro emigrante. O seu pai, obreiro socialista, emigrou á Suíza
francesa onde el adeprendeu á perfección esta fermosa lingua. Pasou privacións que probablemente repercutiron na súa vida futura,
xa que a súa saúde non parece que fose forte dabondo.
No exercicio da súa vocación de crego, de bispo e de arcebispocardeal de Venecia foi un home a carón do pobo. Vivía antre o
pobo, sentía con el, falaba a súa lingua.
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Sendo como era natural dunha aldeia da rexión véneta, amaba o
seu idioma nativo de tal xeito que, cando visitou os italianos emigrantes no Brasil, onde os vénetos eran maioría, faláballes sempre
na súa lingua, tanto en particular coma nos seus discursos e, despois de xantar con eles, coa súa característica sinxeleza, cantaba
con eles na súa lingua.
Ao ser nomeado Papa, cousa que nunca pensou, quixo identificarse coa bondade de Xoán XXIII, que el chamou “sabedoría do corazón”, e coa intelixente laboura de Paulo VI. A súa sinxeleza e humildade levárono a prescindir de aspectos externos da coroación,
reducindo este rito a soio o esencialmente obrigatorio.
Foi, nunha verba, un home do pobo, que sentía co pobo e vivía pra
o pobo. E non cabe dúbida que a orixe disto, amais do seu temperamento tan ben xerarquizado, viña sobor de todo da súa continua
oración en unión con Deus, simbolizada incluso na súa morte co
libro da Imitación de Cristo antre as súas mans.
Foi, nunha verba, o home de Deus que vive entre os homes e foi o
home do pobo que vive en Deus.
Ao ofrecer hoxe esta misa pola súa alma, preguemos pra que o seu
exemplo e a súa presenza nos fagan a todos nós, os eiquí presentes
e os que participan connosco a traveso de Radio Popular, cada día
máis homes de Deus e, ao mesmo tempo, máis irmáns deste pobo
de Deus do que formamos parte. Moitas grazas.

3.- Terceira Homilía
A terceira homilía foi pronunciada no templo de San Domingos de Bonaval de Santiago o 3 de febreiro de 1980 na eucaristía
que celebrou alí con ocasión do trixésimo cabodano (7 de xaneiro
de 1980) de Castelao. Como amante consecuente que foi sempre
Seixas de Galicia, da súa cultura e da súa lingua, Castelao non
podía ser ningún estraño para el. Escoitárao ademais falar nalgún
dos seus mitins políticos. Cando o recorda no ano 1986, despois
de se lle conceder a el mesmo no ano anterior a medalla Castelao,
coméntao así: “O mitin no que escoitei a Castelao foi o máis importante da República [...] Foi impresionante, era como un místi76
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co non somente na súa expresión, tamén fisicamente [...] Nós en
Castelao tiñamos un líder. Especialmente a xuventude. Eu daquela
tiña dezaseis anos”1. Velaquí, pois, o texto da homilía:
Irmáns: Xuntámonos hoxe nesta eirexa de San Domingos a carón dos
sartegos dos nosos esgrevios devanceiros pra conmemorar o trinta
cabodano do pasamento de Castelao. Castelao atraveso da súa vida
e das súas obras é un home cheo de humanismo, de amor a Galiza
e de fonda relixiosidade. Nos seus debuxos aparecen os que sofren:
os probes, os vellos, os nenos, os doentes, os asoballados, os cegos,
os pretos... A súa vida identifícase con este mundo especialmente
querido por Cristo e fala sempre con agarimo de toda esta xente.
Este amor de Castelao concrétase dun xeito especial no que foi o
norte da súa vida: A Galiza. Ama o seu País coma poucos o amaron:
consagra a el a súa vida, a súa derradeira doenza e a súa morte.
O seu libro Sempre en Galiza é o maior testemuño escrito deste
amor. Castelao morre en Buenos Aires de amor a Galiza o sete de
xaneiro de mil novecentos cincuenta.
Este amor a Galiza e aos probes deste mundo convive en Castelao
cun fondo sentimento relixioso. Froito deste sentimento son as
súas grandes obras de As cruces de pedra na Bretaña e As cruces de
pedra na Galiza.
Nestas dúas obras deixou Castelao a expresión gráfica e escrita da
súa fonda relixiosidade, unida nun mesmo sentimento relixioso e
patriótico co seu celtismo e galeguismo.
E non é somentes Castelao un home relixioso pola súa ideoloxía
e o seu sentimento: en moitas ocasións da súa vida aparece nel o
home de meditación relixiosa que busca a unión coa divindade.
Escribe no seu Xornal dimpois dunha visita a Notre Dame en París: “Sería cousa de contar que eu viñese a París pra que en min
rexurdise aquela fe relixiosa que eu tiña cando era rapaz. Sempre
fun ¡iso si! fondamente relixioso porque sempre coidei que a existencia de Deus era necesaria...; mais, agora, eiquí en París, adequerín a seguridade de que Deus existe e, o que é aínda máis grave,
que tamén existe o demo”.
1 Ver Cabada Castro, M., O padre Seixas desde dentro. Unha aposta progresista, galeguista
e universalista, Vigo, SEPT-Galaxia, 2013, p.177.
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E máis adiante escribe: “Nun curruncho escoitei o órgano, que me
fixo estremecer e logo moitas, moitas voces de homes erguéronse
valentes e solenes pra cantar un himno relixioso. Eu non agardaba
aquilo e rompín a chorar coma se fose un neno”.
E remata Castelao o seu Xornal do día 14 de febreiro de mil novecentos vinteún: “Pidinlle a Deus que no me mate nin me deixe
cego namentres non remate a miña obra, a obra que xurdirá cando
desenrole tódalas posibilidades da alma que el me deu. Teño ganas
de ser bo”.
No seu traballo O galeguismo no arte sintetiza Castelao en poucas
palabras o seu sentimento relixioso, céltico e galego: “E eu penso que tódalas formas de esperanza celta non significan máis que
unha cousa: a confianza no triunfo da nosa civilización de paz,
de paz que pon riba de tódalas riquezas materiais a imponderable
riqueza do espírito. Porque nós, os celtas, amamos de tal maneira
o espiritual que, se non existise o Ceo, seriamos capaces de inventalo para os nosos mortos”.
Castelao é, en síntese, a máis exacta representación da Galiza. É
o símbolo de Galiza, na súa raza, na súa nacionalidade e no seu
ser relixioso. El levou polo mundo, xunto coa súa fonda humanidade, a cultura e o idioma do seu pobo. Castelao é a Galiza feita
carne. O seu espírito segue vivo entre nós e latexa no fondo da
concencia colectiva do noso País e nos corazóns de cada un dos
galegos.

4.- Cuarta homilía
Por fin, a seguinte e cuarta homilía foi pronunciada por Seixas
na eucaristía celebrada por el o 3 de setembro de 1980 na igrexa
das Trinitarias de Vigo no cabodano do falecemento, en Vigo,
de Celso Emilio Ferreiro (30 de agosto de 1979). Velaquí o seu
texto:
1.- Resumo da súa vida: Celso Emilio Ferreiro Miguez, gran poeta
da Galiza, naceu en Celanova en 1912 e viviu no mesmo arrabaldo
no que nacera Manuel Curros Enríquez, o outro gran poeta de
Celanova.
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Rematou a súa vida en Vigo, onde vivira varios anos, no abrente
do 30 de agosto do 1979. Tiña o noso poeta 67 anos, dunha vida
desenrolada antre a Galiza de eiquí e a Galiza da emigración, máis
en concreto en Venezuela.
O poeta de Celanova, home temperamental e baril, poeta emocional, transmitiu a traveso da súa poesía ás novas xeracións galegas
unha podente forza de amor aos esquecidos e asoballados e de
rebeldía contra os podentes e os opresores.
2.- Amor aos probes e xenreira aos podentes: Esta mestura de amor
e xenreira maniféstase nas súas poesías máis coñecidas por todos
nós. Por outra parte non é hoxe a miña misión dar eiquí unha conferencia sobor da poesía de Celso Emilio Ferreiro Míguez.
Lembrarei máis ben algúns versos de poesías menos coñecidas pro
que, por ter unha fonda base relixiosa, encaixan moi ben nesta
xuntanza que, se é de lembranzas por el no seu cabodano, é tamén
pra os que somos crentes un testemuño de fe fonda e sinxela do
poeta de Celanova.
Na pequena poesía titulada O Profeta pon nos seus beizos esta
chamada:
Pouco antes de morrer
díxolle ao pobo:
Deus che dea ira
que paciencia tes dabondo.
Na poesía titulada Noiteboa en Harlem dinos o poeta:
Todos xuntos na terra. Baixo o ceo
xurde a doce mañá e a noite morna.
Todos xuntos no mundo,
todos xuntos na mesma Noiteboa.
A libertá de Deus creba cadeas
e acala o fosco canto dos escravos.
A libertá de todos,
pra todos, homes negros e brancos.
3.- Sentimento relixioso. O sentimento relixioso de Celso Emilio
Ferreiro Miguez aparece en bastantes das súas poesías. Veleiquí
algúns exemplos.
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Na súa poesía Ollaime ben dinos o poeta:
Ollaime ben, eu son un arbre triste
afincado na orela
dun río interminábel, misterioso,
de muda voz coma o falar das pedras.
Estou pechado en min. Alá por fóra
os homes viven, morren, sempre a cegas
camiñan apalpando a longa noite,
namentras o bon Deus, calado, espreita.
E nas súas Palabras a un morto dinos Celso:
Denantes, cando andabas atafegado pola vida,
coa bulsa chea de papeis,
non eras máis que un nome entre outros nomes,
mais agora es xa un anaco de Deus.
E pra rematar este apartado, escoitemos algunha das súas verbas
tomadas do seu cántico, escrito en parte na xerga gremial dos
canteiros galegos, ou “Verbo dos arxinas”, titulado Gabanzas dos
canteiros:
Pedras co bon Xesús na cruz cravado
e a súa Xeba (Nai) ao pé chorando orfa.
E máis adiante:
Que Caicóo (Deus) vos garde
e vos dé un paradiso de pedra,
azul e rosa e branco,
doce coma un xardín de outono
cun longo río á beira cantando.
4.- Invocación a Cristo (Epitafio): Celso amou os pobres, defendeu a xustiza e a irmandade entre os homes e tratou con verbas
duras aos ricos e tiranos deste mundo. Todo isto, que é un exemplo pra os cristiáns acartonados, está ben sintetizado no epitafio que dun xeito profético lle adicou o seu amigo e poeta Xosé
Sesto.
Rematamos as nosas verbas con estas palabras que parecen escritas pra hoxe. Levan o seguinte título: Pra cando Celso Emilio fine.
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Benzoado de Deus,
ferreiro das palabras aceirudas,
alcendeu frágoas no escuro
i esparexeu faíscas coma estrelas.
Martelou na bigorna do seu tempo
pra domear a anguria dos coitados
e facer un mañán
de seituras fecundas.
Pra il, labrada en pedra montesía,
unha sinxela laude:
Niste lugar acouga
un poeta, non mais,
que morreu de paixón polo seu pobo.
Rexurdirá da cinza
na lembranza dos seus e nas historias
que os avós contarán
á sombra dos carballos
nos solpores vindeiros.
Antes de continuar a misa, unha derradeira verba: Rematada a
miña probe homilía deixo estas verbas coma unha expresión do
meu fondo sentimento a Moraima, a marabillosa dona e compañeira de Celso, e a todos os seus fillos e familiares: Lois, Xosé,
Sabela, Xabier, Celia, Artús e Cuca; unindo deste xeito a miña dor
con todos os que estades eiquí presentes.

Manuel Cabada Castro
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As benaventuranzas e a moral
Xosé Manuel Caamaño López

1.- Introdución
As benaventuranzas constitúen un dos núcleos fundamentais da
existencia cristiá. Na súa viaxe a Río de Janeiro en xullo de 2013
dicía o papa Francisco que todo o que un cristián precisaba saber
de moral era o texto de Mt 25, 31ss (coñecido coma o texto do xuízo
final) e as benaventuranzas, ata o punto de que aí está o programa
de acción de todo cristián; igualmente, na súa Audiencia Xeral do
6 de agosto de 2014 insistía en que “nestas palabras está toda a novidade traída por Cristo [...]. En efecto, as benaventuranzas son o
retrato de Xesús, a súa forma de vida; e son o camiño da verdadeira
felicidade, que tamén nós podemos percorrer coa graza que nos dá
Xesús”; non hai moito volvía insistir en que as “benaventuranzas
son o programa pastoral de Xesús”. E sen dúbida, xunto co Decálogo, trátase dun texto que percorre dun ou doutro xeito toda a tradición moral cristiá, pero que non obstante nunca deixou de ser un
certo enigma na súa interpretación teórica nin un reto incómodo
na súa repercusión práctica. Por iso a pregunta que xorde non pode
ser máis obvia: cal é o senso das benaventuranzas? Unha pregunta
que afecta sen dúbida á teoloxía moral e á predicación, pero que sobre todo toca as raíces mesmas de toda a existencia cristiá, da nosa
mesma identidade como discípulos e seguidores de Xesús.
Un primeiro problema que nos atopamos cando non enfrontamos coas benaventuranzas é xa de tipo textual, pois dispomos de
dúas versións que aínda que teñen moitas similitudes, tampouco
deixan de ser diferentes, a de Mt 5, 2-12 y a de Lc 6, 20-26. Por
iso merece a pena comezar lendo os mesmos textos, para o cal é
útil velos en paralelo:
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Mateo 5, 3-12

Lucas 6, 20-26

3

Ditosos os que teñen espírito de pobres, porque deles é o Reino dos Ceos.

20

Ditosos os que choran, porque eles
serán consolados.

21b

4

Ditosos vós os pobres, porque
voso é o Reino de Deus.
Ditosos os que agora chorades,
porque riredes.

Ditosos os non violentos, porque eles
herdarán a terra.
5

Ditosos os famentos e sedentos de
xustiza, porque eles ficarán fartos.
6

Ditosos os que agora pasades
fame, porque Deus vos fartará.
21a

Ditosos os misericordiosos, porque
eles acadarán a misericordia.
7

Ditosos os de corazón limpo, porque
eles verán a Deus.
8

Ditosos os que traballan pola paz,
porque eles serán chamados fillos de
Deus.
9

Ditosos os perseguidos por causa da
xustiza, porque deles é o Reino dos
Ceos.
10

Ditosos vós cando vos aldraxen,
persigan e calumnien de calquera
xeito pola miña causa: alegrádevos e
reloucade, porque grande será a vosa
recompensa nos Ceos; do mesmo xeito perseguiron ós profetas anteriores
a vós.
11-12

Ditosos vós, cando vos aborrezan os homes, vos expulsen e vos
aldraxen, cando poñan nas listas
negras o voso nome por causa do
Fillo do Home: alegrádevos nese
día, brincando de gozo, porque
grande será a vosa recompensa
no ceo, pois o mesmo fixeron seus
pais cos profetas.
22-23

Pero, ¡ai vós, os ricos, porque xa
acadastes a vosa recompensa!
25
Ai de vós, os que agora estades
fartos: xa pasaredes fame! Ai de
vós, os que agora rides: xa choraredes e xa laiaredes!
26
Ai, cando todos falen ben de vós:
o mesmo fixeron os seus pais cos
falsos profetas!
24
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As diferenzas entre ámbalas versións son máis que evidentes,
non só no contexto no que se atopan (no Sermón do Monte en
Mateo e no Discurso da Chaira en Lucas), no número (en Lucas
só hai catro) ou na inclusión de catro ameazas no texto lucano,
senón tamén no mesmo contido. Por exemplo, mentres que Lucas
se refire a “pobres” ou famentos, Mateo fala de “espírito de pobres”
ou de “famentos e sedentos de xustiza”, de maneira que non só se
refire a unha determinada situación de vida, senón que afonda
nas disposicións interiores da persoa. Resulta curioso tamén que
mentres na versión mateana Xesús fala en terceira persoa (exceptuando a última benaventuranza), en Lucas diríxese a quen o están
escoitando nese momento.
Evidentemente existe un problema de tipo textual de non pouco
interese, pero no que non podemos entrar neste breve espazo do
que dispoñemos, así como tampouco na análise de cada unha das
benaventuranzas nas dúas versións sinaladas. Por iso, tomaremos
como referencia o texto de Mateo por ser o máis completo co obxecto de ver, de forma xeral, que é o que as benaventuranzas lle aportan
á teoloxía moral actual e, en consecuencia, á propia vida cristiá.

2.- As benaventuranzas e a súa dificultade interpretativa
Dicíamos que as benaventuranzas sempre tiveron un carácter
enigmático que fixo difícil unha interpretación única e doada, sobre todo desde a teoloxía moral. De feito, autores coma Schoeps
chegaron a soster que, en realidade, o Sermón do Monte “non
ten relación con ningunha cuestión ética”, de maneira que se algo
nos di é que cando chegue o Reino de Deus a lei xudía quedará
quebrantada por superación, é dicir, que a partir de entón a vontade de Deus e os desexos humanos serán unha mesma cousa.
Tal interpretación, que biblistas coma Schnackenburg consideran
tan benevolente coma insostible, tivo a súa contrapartida noutros
autores coma Windisch, que sostivo unha interpretación perfeccionista que, en último termo, deriva cara a unha comprensión
legalista das benaventuranzas, algo igualmente difícil de defender
e contra o que seguramente revolvería a teoloxía da xustificación
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de san Paulo, Lutero ou Calvino. Rudolf Bultmann, no seu libro
sobre Xesús, defendeu a obediencia radical contra correntes excesivamente interiorizantes ou incluso sentimentalistas coma a de
Baumgarten, afirmando que
non procede a escusa de que todo se reduce a sentimentos, separando así da acción o sentimento e vendo na acción unha conduta
ideal que quizais se poida realizar no futuro, sempre e cando o
home manteña vivos en si mesmo eses bos sentimentos [...]. As
esixencias do Sermón do Monte non representan, pois, un idealismo moral, senón que poñen a plena luz o carácter absoluto da
esixencia de Deus.

Agora ben, a interpretación bultmanniana non se refire a una
visión legalista da moral, senón que afecta á decisión existencial e
radical do propio ser humano ante Deus.
A breve aproximación anterior a distintas maneiras de interpretar as benaventuranzas amósanos xa a enorme dificultade de atopar unha interpretación de todo axeitada. Refírese Xesús a unha
“ética do ínterim” tal como pensaban Johannes Weiss ou Albert
Schweitzer? Trátase máis ben dunha promesa que será cumprida
unha vez que o Reino de Deus se cumpra plenamente? Non será
unicamente un ideal que, na práctica, sabemos que non é posible
cumprir? Ou son verdadeiramente esixencias para quen se diga
cristián en todo tempo e lugar? Parece evidente que se trata dunha
cuestión aberta, pero si merece a pena sinalar polo menos algúns
elementos que poidan ofrecer un pouco de luz na interpretación
deste texto tan complexo coma relevante na tradición cristiá.

3.- As Benaventuranzas no contexto da predicación de Xesús
3.1. Os macarismos
Todas as benaventuranzas comezan coa palabra makárioi, que
as distintas versións traducen como benaventurados, felices ou ditosos. O que pretenden é declarar plenamente feliz a alguén, ou
mellor aínda, declaralo excelente, algo que se produce con relatiEncrucillada 193, maio-xuño 2015

85
333

Xosé Manuel Caamaño López

va frecuencia tamén noutros lugares da Biblia, incluso no Antigo
Testamento, aínda que, como é lóxico, no seu correspondente vocábulo hebreo. Lembremos as palabras do Sirácida no coñecido
Decálogo da felicidade:
Véñenme á mente nove cousas felices ao meu ver e coa lingua vou
proclamar a décima: Venia o home que goza de seus fillos e quen
vive para ver a desfeita dos seus inimigos. Venia o casado con muller prudente e quen non ten que arar cun boi xunguido co burro.
Venia quen non esvara coa lingua e quen non ten que servir a un
inferior. Venia quen atopa persoa comprensiva e quen fala a oídos
que escoitan (Eclo 25, 7-9).

O caso e que aquí non se utiliza o concepto de eudaimonía –
máis usual en grego para falar de felicidade–, e que os macarismos
aparecen tamén máis de vinte veces ao longo do Novo Testamento,
pero no entanto, no caso do Sermón do Monte adquiren unha
forma especial, dado que Xesús declara plenamente felices aos
pobres, aos perseguidos, aos famentos e sedentos de xustiza, aos
perseguidos e aldraxados... Dito claramente: Xesús rompe radicalmente os esquemas mundanos de felicidade!
De feito, mentres os macarismos presentes na literatura sapiencial grega e xudía baséanse na experiencia humana e aparecen
vinculados a bens e valores mundanos, con Xesús adquiren unha
dimensión profética ata o punto de que se produce un cambio de
todos os valores: os felices non son os triunfadores, senón os pobres. De seguro que moitos recordarán neste sentido as palabras
de acusación que Nietzsche dirixira ao cristianismo despois de ler
as benaventuranzas:
foron os xudeus os que, cunha consecuencia lóxica aterradora, se
atreveron a inverter a identificación aristocrática dos valores (bo
=nobre=poderoso=belo=feliz=amado de Deus) e mantiveron cos
dentes o odio máis abismal (o odio da impotencia) esa inversión,
a saber, “os miserables son os bos; os pobres, os impotentes, os
humildes son os únicos bos; os que sofren, os indixentes, os enfermos, os deformes son tamén os únicos piadosos, os únicos benditos de Deus, unicamente para eles existe benaventuranza”.
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E certamente este texto tan paradoxal parece que non deixa de
suscitar un escándalo para as persoas de calquera tempo: como
van ser felices os pobres? Como os aldraxados e insultados, os famentos e perseguidos? Non en van as benaventuranzas van seguidas dunha explicación da razón desa primeira declaración de felicidade, o que nos amosa que non se trata de algo tan evidente pero
que ao mesmo tempo sempre deixa a dúbida de se non se trata tan
só dunha promesa futura a xeito de intento por xustificar ou canto
menos facer máis levadías as calamidades do tempo presente. Por
iso, para entender de maneira máis ou menos axeitada que nos
queren dicir para a teoloxía moral, debemos situar as benaventuranzas no contexto xeral da predicación de Xesús.
3.2. As benaventuranzas no marco do Reino de Deus
O anuncio do Reino de Deus (basileia tou theou) ocupa un lugar central na predicación e actividade de Xesús de Nazaret, tal e
como se reflicte nas aproximadamente 162 veces que tal expresión
aparece nos evanxeos sinópticos. Todo aparece ordenado a esa tensión entre o “xa” pero “aínda non” da centralidade do Reino, de
Deus mesmo, e ante o que todo ser humano se ten que decidir na
realización da súa vida. Paulo VI chegara a dicir en Evangelii Nuntiandi que para Xesús “só o Reino é absoluto; todo o demais é relativo” (EN 8). Podemos dicir ademais que mentres para o Bautista a
proximidade do Reino significaba un xuízo ameazador, a novidade
de Xesús é que implica un ofrecemento da ledicia da salvación na
que os cegos ven, os coxos andan, os gafos fican limpos, os xordos
oen, os mortos resucitan e aos pobres anúnciaselles a Boa Nova
(cf. Lc 7, 22ss; Mt 1, 5ss), é dicir, para Xesús o Reino convértese
nun “concepto salvífico central”.
Agora ben, afirma o Evanxeo de Marcos que “o tempo está cumprido, e chega o Reino de Deus; convertédevos e crede na Boa
Nova” (Mc 1, 15), de maneira que non se trata de algo que teña
que ver tan só co futuro, senón que afecta xa ao tempo presente.
Dito doutro xeito: a oferta de salvación que anuncia Xesús sitúa ao
ser humano ante o definitivo, ante o Deus que liberou a Israel, o
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Deus de Abraham, de Isaac e de Xacob, ese Deus universal que é
Pai misericordioso e que quere liberar a todos os seus fillos, pero a
un tempo compromete á persoa na transformación da súa vida e do
mundo situando o Reino nunha simultaneidade dialéctica de presente e futuro (cf. a parábola do grao de mostaza en Mc 4, 30ss).
Nese sentido tamén as benaventuranzas amosan a tensión de toda
a predicación de Xesús con respecto ao Reino, de xeito que nos din
que “o futuro xa comezou” e que “o cambio escatolóxico ten lugar
agora”, que a soberanía de Deus xa chegou manifestándose nun
non rotundo contra calquera forma de mal. Por iso non é posible
entender a mensaxe de Xesús sobre a chegada do Reino se non é
desde a pregunta da humanidade pola paz, a misericordia, a xustiza
e a vida, algo especialmente subliñado na teoloxía da liberación.
Isto é algo importante porque se por un lado é certo que a ética
cristiá non pode perder a vista cara o futuro e debe afirmar dalgún
xeito a dimensión soteriolóxica das accións humanas, por outro
lado fundaméntase no acontecemento realizado en Xesús, é dicir,
no presente do Reino que dá á moral un horizonte de realización
novo polo cal o ser humano se decide a formar parte do proxecto de
Deus, pois no fondo o Reino non é senón a expresión da Soberanía
do Creador sobre todo o creado. Por iso mesmo cómpre subliñar
que o anuncio do Reino é inseparable da persoa de Xesús e, en
consecuencia, adherirse á súa persoa, seguilo a El: “quen non carga
coa súa cruz e me segue, non é digno de min. Quen trate de conservar a vida, perderaa; pero quen a perda por min, ese conservaraa”
(Mt 10, 38-39). Aínda máis, porque o seguimento de Xesús non se
refire a unha simple imitación externa coma no caso do fariseísmo
nin ao cumprimento de diversos preceptos cúlticos e morais, senón
na adhesión á súa persoa e á súa mensaxe de salvación, a participar
da súa mesma vida e destino, da súa misión e vocación.
3.3. As benaventuranzas e a lei (Torá)
Se hai algo que chama a atención e resulta provocador nas
benaventuranzas –e en todo o Sermón do Monte– é a dificultade
das súas esixencias. Porén hai que ter en conta algo que Joachim
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Jeremias afirmara con total radicalidade, a saber: “o Sermón do Monte non é lei, senón evanxeo”. Isto é clave, porque mentres a lei sitúa
ao ser humano ante as súas propias forzas para pedirlle que as utilice
ata o máximo posible, o evanxeo sitúa á persoa ante Deus pedíndolle
que o converta no fundamento da súa vida, que se interne na dinámica mesma de Reino. Non en van di Mateo que “se a vosa xustiza
non é maior ca dos letrados e fariseos, non entraredes no Reino dos
Ceos” (5, 20). Desde xeito as benaventuranzas non pretenden impor
unha carga legalista, senón describir o que é a fe vivida. Dinnos que
xa non nos pertencemos a nós mesmos, senón á cidade de Deus, a
esa que Von Rad chamara “civitas Dei escatolóxica”.
No entanto, tal afirmación parece que choca con outras expresións en boca de Xesús, por exemplo cando lle di ao mozo rico: “se
queres entrar na vida, garda os mandamentos” (Mt 19, 17). Con
tales palabras Xesús preséntase en continuidade coa tradición xudía dos mandamentos, ata o punto de afirmar que “máis facilmente
pasarán o ceo e maila terra do que caia un simple til da Lei” (Lc
16, 17). Neste senso podemos dicir que a predicación de Xesús
non implica o rexeitamento sen máis da Torá nin é unha protesta
contra o cumprimento da lei e das normas establecidas pola tradición, senón máis ben contra unha forma de legalismo que corre
o risco de absolutizar a norma cando debera estar subordinada
ao Reino e á salvación das persoas. De aí a súa visión da xustiza
e tamén afirmacións coma a presente de Lucas: “a Lei e mailos
Profetas chegaron ata Xoán. Dende entón anúnciase o Reino de
Deus” (Lc 16, 16). O que fai é situar a lei no seu xusto lugar, pois
a salvación non pasa primeiramente polo cumprimento da norma
senón pola centralidade do Reino. Por iso Xesús se enfronta aos
comportamentos legalistas (Mt 23, 23ss) no só no ámbito moral,
senón incluso no cúltico e ritual, algo que queda ben plasmado no
logion de Mc 7, 15 e no seu paralelo de Mt 15, 11 sobre a pureza
levítica: “Non é o que entra pola boca o que mancha ao home; o
que sae pola boca, iso si que mancha ao home”. Outro tanto ocorre
co precepto do sábado. O que fai Xesús é ir máis aló da lei para
situala no marco do Reino de Deus.
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A este respecto resultan de interese as fórmulas antitéticas que
se utilizan no Sermón do Monte, dado que non só nos amosan ese
novo horizonte no que se sitúan as normas, senón tamén a interiorización dunha moral que non se reduce a meros actos externos
de comportamento. Abonde como mostra mencionar as dúas primeiras antíteses: “tedes oído que se lles dixo aos vosos devanceiros:
non matarás, e quen mate será reo ante o tribunal. Pero eu dígovos:
todo o que se enrabeche co seu irmán será reo ante o tribunal”;
“tedes oído que se dixo: non cometerás adulterio. Pois eu dígovos:
todo aquel que mira a unha muller casada con desexo, xa cometeu
adulterio no seu corazón” (Mt 5, 21-22. 27-28). Con tales palabras
Xesús non rexeita a lei, pero si o legalismo ao afondar no núcleo
mesmo da moralidade, no ser mesmo do home. De aí a aparición
de expresións coma “enrabechar” ou “mirar con desexo”, que van
á raíz mesma da que xorden os actos humanos e onde a lei non é
máis que a dimensión externa dunha forma de vida marcada pola
interiorización do seguimento de Xesús e o compromiso co Reino.
3.4. O Deus das Benaventuranzas
Xa dixemos que o máis importante das benaventuranzas, e en
realidade de toda a moral bíblica, non reside no deber e que nin sequera teñen a intención primeira de establecer regras de conduta.
O que si podemos afirmar é que teñen unha dimensión cristolóxica
máis ou menos perceptible que pretenden dar a coñecer a boa nova
sobre o Reino; as benaventuranzas transmítennos a idea de quen é
Deus para nós, o seu amor e a súa misericordia coa humanidade,
de maneira especial cos pobres, é dicir, con aqueles que o poñen
a El no centro da vida para liberarse de ataduras e escravitudes.
Dicía hai un tempo a Pontificia Comisión Bíblica que “as benaventuranzas son unha das máis densas e explícitas revelacións sobre
Deus que se atopan nos evanxeos”. Porén non tentan regular leis
externas, senón profundar no corazón humano para transformalo,
e por iso non se poden illar do marco da predicación total de Xesús sobre o Reino de Deus. Iso non significa desvalorizar a acción
exterior, senón esixila coma feito espontáneo da actitude interna.
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As benaventuranzas e a moral

Nese sentido afirma a encíclica Veritatis splendor que
as benaventuranzas non teñen propiamente coma obxecto unhas
normas particulares de comportamento, senón que se refiren a
actitudes e disposicións básicas da existencia e, por conseguinte,
non coinciden exactamente cos mandamentos. Por outra banda,
non hai separación ou discrepancia entre as benaventuranzas e os
mandamentos: ambos se refiren ao ben, á vida eterna. O Sermón
do Monte comeza co anuncio das benaventuranzas, pero fai tamén
referencia aos mandamentos (cf. Mt 5, 20-48). Ademais, o Sermón
amosa a apertura e orientación dos mandamentos coa perspectiva
da perfección que é propia das benaventuranzas. Estas son, ante
todo, promesas das que tamén se derivan, de forma indirecta, indicacións normativas para a vida moral. Na súa profundidade orixinal son unha especie de autorretrato de Cristo e, precisamente
por iso, son invitacións ao seu seguimento e á comuñón de vida
con el (VS 16).

Dalgunha maneira trátase de chamadas á perfección a través
da liberdade, da humildade e da entrega, é dicir, do seguimento
de Xesús: “sede perfectos, como perfecto é o voso Pai celestial”
(Mt 5, 48).

4.- Conclusión
Do mesmo xeito que o anuncio do Reino de Deus, tamén as
benaventuranzas poñen ao ser humano nunha tensión dialéctica
entre a esperanza, a utopía e a realidade. É máis, a promesa de salvación que fundamenta a esperanza cristiá exprésase radicalmente
no compromiso co presente, coa transformación da realidade, o
que sempre esixe sustentar a vida nese Absoluto que posibilita a
apertura total cara o próximo, o pobre, o famento, o perseguido e
aldraxado. Por iso se pode dicir que
apoiada nunha promesa, a relixión das benaventuranzas non pode
ser máis que unha relixión de esperanza, pero o arraigo da promesa nunha situación actual preserva esa esperanza da tentación
de evadirse fóra da realidade. O presente saca o seu sentido do
porvir, cuxa promesa trae. Os apuros e as esixencias do presente
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son precisamente a fonte de onde xorde a gozosa esperanza que
transfigura a existencia do crente.

Non hai dúbida de que as benaventuranzas nos amosan quen
é o Deus de Xesús e a súa misericordia. Pero sería un erro entender semellante texto na mera lóxica humana do mérito ou desde
unha visión parcial do que significa o amor de Deus cara a toda a
humanidade. Por iso convén subliñar que as benaventuranzas son
chamadas feitas a toda persoa para que aposte radicalmente pola
felicidade, pola plenitude na realización da nosa vida a pesar de
tantas tentacións, perigos e maldades inmerecidas que nos afectan no noso percorrido mundano. Significan que, a pesar de todo,
Deus está connosco ao noso carón acompañando ese compromiso
de felicidade do que El é o seu garante máis firme.
Xosé Manuel Caamaño López
Universidade Pontificia Comillas
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Crónica política

Ninguén poderá salvar a quen
intenta perderse
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Unha ollada de urxencia ás
eleccións locais e autonómicas
A democracia é un sistema
político de enorme envergadura
moral e xurídica, que permite
facer compatibles as loitas e intereses cotiáns que emerxen no
seo da sociedade, co exercicio e
goce da liberdade persoal e colectiva. Pero a democracia non
é máis que un marco propicio
para as actividades económica
e política, e de ningún modo
elimina ou resolve as dificultades e as contradicións que son
inherentes ás sociedades complexas. E ese é o motivo polo
que a idea de sistema –entendido como conxunto de normas,
institucións e costumes que
permiten compaxinar a orde
política, social e económica coa
libre expresión das demandas
persoais ou de grupo– ten na
democracia unha importancia
estrutural incuestionable, xa
que só del depende que un po-

der político esencialmente disperso –unha “poliarquía”, como
lle chamou Robert Dahl– sexa
quen de presentar demandas
e orientacións de carácter político que non se disolvan na
inconsistencia ou na utopía da
xestión gobernativa.
Pero precisamente por iso
–por ser un sistema de liberdades, obrigas e dereitos que
todos temos a posibilidade e
a obriga de administrar– a democracia admite dúas visións
alternativas, e bastante contraditorias, que non deberiamos
esquecer. Porque tanto pode
adoptar o halo dunha idea romántica, na que os dereitos
quedan utopicamente identificados coas prestacións obrigatorias de bens e servizos, e onde
pode resultar imposible facer
compatibles as ideas de mérito
e responsabilidade cunha radical defensa da igualdade, como
pode ser unha forma de xestión
Encrucillada 193, maio-xuño 2015

93
341

Xosé Luís Barreiro Rivas

estritamente realista e intensamente cooperativa, na que os
bens e servizos dependen en
gran medida da eficiencia económica e administrativa, e onde
todos coñecen á perfección
a distancia que existe entre a
formulación de demandas, teoricamente xustas e irrenunciables, e a posibilidade real que
temos en cada momento para
satisfacelas, que vai inexorablemente ligada ao éxito económico e social do noso proxecto de
Estado. E desas dúas visións depende tamén unha inquietante
clasificación, case inmemorial,
dos programas políticos, na
que fican claramente separadas
as propostas populistas –que
atenden á definición ideal dos
dereitos e das obrigas cívicas
sen parar mentes no xeito de
convertelas en realidades–, e as
propostas posibilistas, que sempre corren o risco de antepoñer
os argumentos que explican e
acomodan a existencia de problemas que de ningún modo
deberían ter cabida nunha sociedade democrática xusta.
A teoría política sempre estivo chea de advertencias contra os efectos disgregadores
do populismo utópico, xa que,
94
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pola súa enorme capacidade de
agrandar a distancia entre as
expectativas e a realidade, xeran
forte desafección aos sistemas e
aos poderes lexítimos, e define
contextos de demanda radical
que acaban desordenando o
sistema e convertendo a gobernación nun proceso ineficiente.
Son moito menores, en cambio,
as alertas que se teñen formulado fronte ás políticas de corte
posibilista, porque sempre se
entende que son, pola súa natureza, máis sistémicas e que
as súas disfuncións, cando se
detectan, son abordables dentro do sistema e sen desordes
estruturais que poñan en risco
a estabilidade da democracia.
Pero tódolos teóricos coinciden, veñan dunha ou doutra
perspectiva, en que a dialéctica
entre utópicos e posibilistas é
esencial a tódolos sistemas, e
en que, no suposto de desequilibrarse, pode devir nun grave
risco para a sociedade que sofre
dita situación.
As crises, coma esta que sofre España, son momentos moi
propicios para que esa confrontación dialéctica entre posibilistas e utópicos acade fitos dramáticos e para que unha exa-
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cerbación do populismo, que
ten nas angustias sociais o seu
mellor caldo de cultivo, desequilibre gravemente o sistema
político e poña en cuestión o
seu funcionamento sostible. E
por iso compre propoñer este
problema dos equilibrios sistémicos sen moitos voltas nin
complexos, con plena consciencia de que o feito de advertir estes riscos funcionais do modelo
non cuestiona de ningún modo
nin os valores nin as formas
esenciais da democracia.
Sen quitarlles gravidade aos
contextos políticos e económicos nos que se desenvolveron as
eleccións autonómicas e locais
celebradas o 24 de maio pasado,
e no que sen dúbida ningunha
haberán de celebrarse as inminentes eleccións catalás –se as
houber– e xerais (ambas neste
ano que corre), resulta evidente
que acabamos de celebrar un
proceso electoral que, apostando por un populismo moi acentuado, co que moitos grupos
sociais querían reforzar unha
protesta abstracta e escasamente elaborada, acabaron votando
contra o modelo de gobernabilidade e estabilidade que caracterizou a política española

dende as elección de 1977, de
tal xeito que, lonxe de calquera
proposta de política alternativa
–salvo que por tal se teña o regreso ao mesmo modelo de gasto e endebedamento que está
na base da crise–, dá por sentado que tanto a renovación do
sistema como a rexeneración da
clase política se teñen acadado,
ou polo menos iniciado, grazas
a uns resultados electorais que
non prometen máis novidade
nin cambio que a introdución
da incerteza e a debilidade nun
sistema que, a pesar de tódolos
pesares, funcionaba con precisión case matemática.
O devecer extremo do Partido Popular, que segue sendo
o primeiro partido de España,
produciuse sen que agrome no
horizonte inmediato ou medio
ningunha alternativa, salvo que
por tal se teña unha complexa e
diversificada alianza de mareas,
socialistas, cidadáns e indignados agrupados no entorno de
Podemos que, na gran maioría
dos casos, precísanse varios ou
todos para sentar unha alternativa matemática, que de ningún modo debería confundirse
cunha alternativa política. E
por iso cabe pensar que os reEncrucillada 193, maio-xuño 2015
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sultados electorais, que viñeron
romper o comportamento tradicional do sistema, ameazan con
xerar problemas sen solución
coñecida que, no medio dunha
treboada de necesidades, tenderemos a arranxar mediante a
introdución de cambios pouco
reflexionados nun sistema que,
trufado de ocorrencias improvisadas, acabará funcionando
moi mal ou simplemente non
funcionando.
A sensación que produce o
voto emitido é a de que soamente se dispersou para dificultar a
gobernabilidade ou para xerar
coalicións intrinsecamente incoherentes, cuxa proxección a
medio prazo ofrece tódalas dúbidas do mundo, pero que en
cambio dista moito de soerguer
alternativas efectivas distintas
das que representan PP e PSOE
para o conxunto de España, ou
CiU e PNV nas comunidades
autónomas catalá e vasca. Dita
situación de dispersión conecta
directamente coa idea de cambio máis explicitada ao longo
da precampaña e a campaña,
cuxa esencia constituía en fragmentar o modelo, derrubar o
bipartidismo imperfecto, que
xa era clásico, e introducir na
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competición unha serie de partidos –especialmente Podemos
e as mareas que funcionan
como franquías– que teñen por
identidade popular o feito de
cuestionar a esencia xurídica e
política dos modelos de gobernación xerados anteriormente,
e cuxa viabilidade política é
enormemente dubidosa.
En Galicia, onde o modelo
resistiu bastante ben nas cidades do interior e en Pontevedra
e Vigo, tamén as mareas de Santiago, Coruña e Ferrol apuntan
cara a unha desestabilización
da estrutura de partidos que xa
ameaza directamente a vindeira
lexislatura autonómica, e que
se proxectaría despois nun tempo de baixo nivel de gobernabilidade que, aínda que parece
vencellado a un tempo de crise
transformado polos emerxentes
en estrutura de oportunidade,
pode tardar moito en ser reconducido cara a unha proposta estable e madura que neste intre
resulta moi difícil de albiscar.
Non falta quen pensa que a
democracia consiste precisamente no que acaba de suceder e que todo canto eu critico,
debería ser observado como un
momento lexítimo de reformu-
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lación do sistema político e dos
seus compoñentes instrumentais. Incluso nos países máis
avanzados, entre os que sempre
conto España, está moi asentada a idea de que o poder do
pobo se pon de manifesto no
derrube dos poderosos ou no
cambio das estruturas que nos
se pregan a unha visión da política concibida como a capacidade de demandar sen límite
e sen necesidade de barallar
sobre recursos e prioridades.
De feito deberiamos recoñecer
que algúns países como Grecia
e Italia, cada un ao seu xeito,
precédennos con moita vantaxe
neste camiño de multiplicación
das posibilidades e da incerteza
do modelo de representación.
Hai que dicir, sen embargo,
dúas cousas. A primeira, que
as democracias máis avanzadas
nas ordes política, económica e
social son profundamente estables na súa arquitectura institucional e nas súas estruturas
políticas e partidarias, e que é
aí, na súa estabilidade prolongada, onde radica a súa virtuosa
capacidade de modernización e
eficiencia social e económica.
E a segunda, que, aínda que
Grecia e Italia, por distintos
motivos, sobordan en moito a

inestabilidade sistémica que
por primeira vez agroma en España, non deixan de ser espellos nos que podemos mirarnos
para aprender en cabeza allea,
por moi utópica que resulte
esta pretensión.
Os cambios históricos de
amplo espectro non se xeran
a través de cambios no sistema, senón mediante a toma de
decisións de produción, competición e distribución que só
poden adoptar sistemas moi
estables e con profunda aceptación social. E por iso, sen
restarlle ningunha lexitimidade ao que acaba de ocorrer, ao
que prognosticaran xa as eleccións ao Parlamento europeo, e
ao que ameaza con proxectarse
ás eleccións autonómicas e xerais, creo que no caso presente
os conceptos de lexitimidade e
de acerto non viaxan xuntos, e
que o feito de que haxa tanta
xente que se entusiasma coa fin
do vello modelo da transición,
non nos quita lexitimidade aos
discrepantes para chamar a
atención sobre un proceso que
non presaxia momentos de gloria, e que, salvo que o ceo veña
impedilo, ameaza con poñerlle
un punto de serodia amargura
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a unha saída da crise que está
aínda no primeiro clarexo.

2.- Devece Galicia por
culpa da crise?
Máis alá do desvío temático
que afectou a España enteira durante os meses previos ás
eleccións municipais e autonómicas, que nos enleou no “ti
máis” ao que se reduce o debate electoralista sobre a corrupción, creo que o abafante dominio dun mal diagnóstico sobre
a crise, que todo o reduce aos
malvados recortes impostos por
unha ideoloxía neoliberal e que
non recoñece en absoluto a necesidade dun axuste de cabalo
nas economías públicas e privadas e nos instrumentos de acción do sistema financeiro, está
impedindo a realización dos debates de fondo dos que podería
saír un plan consensuado para
saír desta situación e para realizar o necesario cambio estrutural do noso modelo produtivo.
Todo o que se fala da crise
é como un colosal diálogo de
xordos no que cada quen fala
en realidade de si mesmo, e no
que ao final atopámonos sempre coa estúpida conclusión de
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que, se non houbese recortes,
non habería crise e que bastaría
con facer unha nova política intervencionista a favor do crecemento continuado dos salarios
e en contra dos despedimentos
laborais para que todo quedase
resolto, para que as empresas
non pechasen –porque a lei o
impediría– e para que o gasto
público crecente, único soporte
posible de tal loucura, se seguise expandindo á marxe das leis
da economía e dos usos de integración coherente da economía
e da moeda europea. O que vimos a dicir, xa que logo, é que a
crise como tal non existiu e que
toda a problemática social e salarial, incluíndo o desemprego,
soamente provén dun uso criminal do aparello do Estado para
entregarlle os beneficios a unha
patronal ociosa que só vive e se
divirte zugándolle os ósos aos
traballadores honrados.
Neste contexto está sendo
demasiado frecuente que o debate político se oriente cara á
nostálxica conclusión de que os
tempos pasados eran perfectos
e cara á idea nitidamente populista de que bastaría con volver
atrás para que tódolos nosos
pesadelos se trocasen en felici-
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dade, benestar e ledicia. E por
iso deixamos que o Goberno
asuma en solitario o peso da reforma económica imposta pola
crise real mentres as maiorías
sociais soñan cun novo reparto
da torta pública, que se vai financiar con vontade política e
coa volta –outra vez?– ao reino
utópico Jauja. En Galicia nótase especialmente este desvío da
análise política e económica, xa
que, instalados na idea de que
todo é posible se se quere, ou
de que os recursos que fornecen dereitos son esencialmente
ilimitados, tendemos a facer
análises da nosa economía e,
sobre todo, das nosas estatísticas, que apenas teñen en conta
os antecedentes e os contextos
do mundo no que vivimos.
Se falamos, por exemplo de
crecemento, e comparamos a
economía de Galicia coa de
Madrid, Cataluña, Euskadi, Baleares ou a Rioxa, corremos o
risco de caer nunha depresión
política incurable, ao non ter en
conta que en termos estruturais
a nosa economía ten dinámicas
e condicións de crecemento
que non responden a idénticos
estímulos nin teñen a mesma
cadencia temporal que os das

autonomías mencionadas. E
por iso esquecemos que, do
mesmo xeito que non eramos os
máis listos cando se atrasaron
entre nós as evidencias da crise,
tampouco temos por que ser os
mais parvos cando agora se atrasan, por motivos case idénticos,
as evidencias da recuperación.
Máis aínda: pensar que o
atraso económico de Galicia
xa non ten explicacións estruturais e que xa podemos compararnos directamente con
Comunidades como Madrid
ou Cataluña non pasa de ser
unha afirmación voluntarista de igualdade en oportunidades e dereitos, que serve de
moi pouco á hora de gobernar
e financiar as infraestruturas e
servizos. E por iso creo que, sen
desprezar nin ignorar os efectos que a crise ten sobre a nosa
situación, de ningún modo deberiamos de sentirnos exentos
de facer un diagnóstico propio,
que teña en conta os nosos contextos e obxectivos e que parta
da posibilidade, para min real e
evidente, de que a orde da importancia e gravidade dos nosos
problemas, aínda cando as dificultades fosen as mesmas, non
ten por que ser igual aquí que
Encrucillada 193, maio-xuño 2015
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en Madrid ou Cataluña, e que
cometeriamos un erro irreparable se, abafados polo modelo mediático de explicación e
asunción da crise, pensásemos
que os problemas de Vigo teñen
a mesma etioloxía, explicación
e importancia que poden ter os
de L’Hospitalet de Llobregat,
Alcalá de Henares ou Basauri.
Todo este preámbulo debe
servir só para enunciar o erro
que estamos cometendo ao non
aproveitar as imposicións da
crise para favorecer un cambio na ordenación territorial de
Galicia e para iniciar o difícil e
lento camiño da loita contra da
crecente dispersión –xa insostible– da nosa poboación. Aínda
que este enunciado require de
moitas explicacións que aquí
non caben, non existe xa dúbida ningunha de que o noso
modelo de benestar está ameazado fundamentalmente por
dúas cousas: o envellecemento
da poboación e a forte carga
de pasivos que establece sobre
cada cidadán activo, e a forte e
crecente dispersión do hábitat,
especialmente costeiro, que fai
insostibles os servizos sociais
e educativos, que produce un
gasto case que inútil en infraes100
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truturas de transporte e enerxía, que converte en seriamente
irracional o modelo urbano e
que pesa como unha lousa insoportable sobre a xestión dos
concellos e da comunidade autónoma.
Hai quen pensa que todo isto
se resolvería con políticas incentivadas de natalidade. Pero
eu penso que esa batalla, xa
perdida, soamente se vai gañar
no futuro pola vía da inmigración e da reconstrución social
da identidade de Galicia, e que
neste punto resultan inútiles
os esforzos, sempre tímidos e
serodios, cos que con certa cadencia irracional e formalista
aparece entre nós a cuestión da
natalidade. Pero o problema do
hábitat é estruturalmente prioritario tanto para a poboación e
os servizos de hoxe como para
a solución inmigratoria da que
eu acostumo a falar. E por iso
creo que a nosa prioridade nas
grandes accións de goberno debería ser a reestruturación da
planta municipal, que neste
intre funciona como un incentivo cara á desestruturación do
hábitat e cara á irracionalidade
do investimento en infraestruturas primarias e en todo tipo
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de servizos sociais, sanitarios e
educativos.
Este proceso, sumamente
complexo, debería afectar ao
modelo de planificación urbana,
que neste intre tamén tira cara
á dispersión da cidade –ou da
aldea?– extensa, ao modelo de
planificación dos transportes,
que, empeñada polo de agora en
servir á desorde, non se planifica para xerar unha nova orde,
e para a programación de tódolos servizos educativos, sanitarios e sociais, que neste intre
presentan xa en Galicia custes
colaterais insostibles. Algún día

volveremos a falar disto, quizais
daquela como tema monográfico. Pero hoxe era preciso traelo
aquí para dicir que, mentres lle
damos voltas a problemas de
importación, cuxo tratamento obsesivo ofrece moi escasas
vantaxes, estamos esquecendo
os debates que lle son esenciais
ao país, que deberían ter nestes
comicios pasados un lugar central e que, por non compartilos
con outras comunidades autónomas, presentan entre nós
unha gravidade e unha perentoriedade inaprazable.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Crónica da cultura

Adeus “Chuchi”, amiga
Xoán Bernárdez Vilar
Eles decían:
Chegará a nosa hora
cando cante a máis outa campá
xunto do ceo.
Eles decían… e decían…
De A sombra ergueita (1976)

Naceu, e abandonou este
mundo, á beira do mar que
amaron Martín Códax e tantos
outros irrepetibles cantores ao
longo de séculos. E cando principiou a escribir tamén utilizou
o inmortal estilo destes. Mais
coma nada é eterno na vida,
María do Carme Kruckenberg
Sanjurjo, Chuchi, (Vigo, 19262015) faleceu, despois dun longo padecemento, na mañá do 16
de maio pasado, uns días antes
de cumprir os 89 anos de idade.
De nena fora alumna daquel
Colexio Alemán que entón enriquecía a cidade. Era o tempo no que os mapas das nosas
Escolas destacaban un daquela
insólito país denominado Gran
Alemania. Pero, ademais, foi tamén unha completa autodidacta en moitos e variados saberes.
Gran viaxeira ao longo de case
que toda a súa vida, casou en
102
350

Encrucillada 193, maio-xuño 2015

1949 co italiano Ezio Pusone,
do que se separaría en 1953,
logo de ter con el a súa única
filla, Cristina.
Entre 1949 e 1953 residiu
na Arxentina, onde trabou amizade con toda a intelectualidade do país, entre ela cos principais creadores galegos nela
refuxiados. Alí publicou en
1953 Las Palabras Divididas,
pois o seu auténtico primeiro
traballo, Cantigas do Vento,
(Vigo, 1956), tardou case sete
anos en chegar ás librarías. Ao
seu retorno de América pasou
un tempo en Madrid, onde foi
asistente asidua das tertulias do
notorio Café Gijón.
Autora de máis de trinta poemarios tamén cultivou a narrativa, mesmo o conto ou a tradución, fixo colaboracións xornalísticas e participou en obras

Adeus “Chuchi”, amiga

colectivas, así como pintou e
recitou. Recibiu o Premio Alecrín (1997), a Medalla de Galicia (1998), a Medalla Castelao (2002), e o Premio Laxeiro
(2011). Foi, ademais, Socia de
Honra e Presidenta da Asociación de Escritores en Lingua
Galega. No ano 1999 dedicóuselle unha praza en Vigo, así
coma un sinxelo monumento no
que figura un dos seus poemas.
María do Carme Kruckenberg confesaba que lle lía os
seus escritos ao home que coidaba o seu xardín, tomando despois boa nota das súas opinións
e correccións léxicas. No ano
2011 Mercedes Queixas Zas
(A Coruña, 1968), publicou a
única biografía que dela temos:
Vivir, unha aventura irrepetibel.
Dese mesmo ano é a derradeira
obra coñecida de Mª do Carme,
Jazz Espido. Un e dous.
O domingo, 17 de maio pasado, Día das Letras Galegas,
aproveitando as súas exequias
no Tanatorio vigués de Pereiró, despois do oficio relixioso,
improvisouse un acto literario
de despedida, acompañado por
cantos e rematado con axeitada
música de violoncello, na súa
memoria e laudatio, no que in-

terviñeron numerosos e significados persoeiros da cultura,
entre eles o Presidente da Real
Academia.

1.- As letras
A morte, os naufraxios, as
guerras e os desastres foron
sempre temas pouco ou nada
tratados na literatura infantoxuvenil, quizais, coma pensan
algúns, por unha excesiva protección dos nenos. Investigadores europeos, hispanoamericanos e galegos debateron no
marco do X Congreso da ANILIJ (Asoc. Nacional de Investigadores en Literatura Infantil e
Xuvenil), celebrado en Vigo os
días 23 e 24 de abril, arredor
de tales temas, chegando á conclusión da necesidade de abordalos preferentemente a través
da ficción, sistema do que hai
xa numerosos exemplos na literatura recente. Reflexionouse
tamén sobre os novos conceptos metodolóxicos aplicados á
tradución desta literatura, cada
vez máis en auxe.
Dende o 28 de abril, a mostra
itinerante sobre Filgueira Valverde principiou a súa camiñada por vinte e dous concellos.
Con ela pódese dicir que deu
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comezo a Conmemoración do
Día das Letras Galegas do presente ano, que ocupou a maior
parte do mes de maio.
Sabédelo todos. O Día das
Letras Galegas, está dedicado
nesta ocasión á figura de Xosé
Filgueira Valverde (Pontevedra
1906-1996). E tampouco ignorades que este home foi un
dos nosos máis destacados intelectuais, traballador, ademais,
incansable, a prol da cultura
do país, especialista e pioneiro, así mesmo, da nosa ata entón non demasiado coñecida
literatura medieval. Filgueira
Valverde deixounos ademais un
importante aporte ao estudo do
folclore galego, soubo tirar decisivamente polo Museo de Pontevedra e foi prosista, autor teatral
e ensaísta, tendo tempo aínda
para regalarnos, en 1941, Seis
canciones del mar in modo antico, auténtico renacer do neotrobadorismo. Publicacións e actos
na súa louvanza espalláronse nesas datas a todo o longo do país.
Non debe sorprender, no entanto, que os principais actos se
concentraran na súa vida natal.
Así, na véspera da celebración,
na sede de Afundación, en Pontevedra, a Real Filharmonía de
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Galicia, coa soprano Carmen
Durán e o barítono Gabriel
Alonso Díaz, baixo a dirección
de Maximino Zumalave, interpretaron partituras sobre textos
de Rosalía de Castro, Manuel
Curros Enríquez e do propio
Xosé Filgueira Valverde.
E o día anterior, a Deputación de Pontevedra e a Editorial
Galaxia presentaron no Museo
Provincial a Biblioteca Filgueira Valverde, acto que se complementou coa proxección do
documental Contextualizando
a Filgueira Valverde. Na mesma
data, aínda que no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, en Santiago de Compostela, efectuouse tamén o acto de presentación
de Cadernos Ramón Piñeiro
XXXI. Filgueira Valverde, no
que máis de 30 autores analizan
a súa figura.
Así mesmo, o propio 17 de
maio, a Real Academia Galega
celebrou sesión plenaria extraordinaria e pública no Museo da vila do Lérez, que aquel
dirixira con tanto acerto. O acto
foi amenizado pola Sociedade
Coral Polifónica, acompañada
pola Orquestra Filharmónica
Cidade de Pontevedra.
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Ao longo deses días houbo en
todo o país actos académicos, correlínguas, manifestacións a prol
da nosa cultura, saída de novas
publicacións, homenaxes á figura do investigador, etc. Houbo,
así mesmo, cadeas de supermercados que ofreceron bulsas para
a compra con letreiros e debuxos
lembrando a festividade, houbo
descontos nas librarías, houbo
mesmo lamentables críticas en
contra do homenaxeado. Houbo
moitas cousas destacadas e importantes si. Mais hai algo que
seguimos a botar de menos: que
ese Día 17 de maio as librarías
seguen sen se decidir dunha vez
a sacar ás rúas postos con libros
para a súa venda.

3.- Cine e Teatro

2.- Audiovisual

4.- Decesos

O 8 de maio foi elixida, por
aclamación, a candidatura do
guionista Carlos Ares (A Coruña, 1966), para a presidencia
do Centro Galego de Artes da
Imaxe, sucedendo ao actor Antonio Mourelos (Lugo, 1959).
O novo Presidente, cuxa principal actividade tense desenvolvido arredor da TV, foi tamén
cofundador da Produtora Zopilote S.L., e entre a súa extensa
filmografía conta coa coñecida
serie Mareas Vivas.

O pasado 2 de abril foise Manoel de Oliveira (Porto, 19082015), un dos grandes directores
de cine, e o máis internacional
de cantos xurdiron no noso veciño Portugal. Tiña naquel intre
106 anos de idade. Arredor de
1919, e por cuestións políticas,
fora botado do seu país, pasando
entón a residir varios anos en A
Guarda (Galicia). Retornado a
Portugal, onde destacou coma
deportista e piloto de carreiras,
no ano 1931 Oliveira fixo a súa

O 26 de abril rematou en
Tui o seu XI Festival Play-Doc,
considerado o máis internacional dos ata agora celebrados, coa presenza de 32 filmes
procedentes de 17 países. Así
mesmo constatouse no mesmo
un incremento do público asistente así coma unha especial
intervención feminina.
Estando a se celebrar o Festival de Cans no intre no que entregábamos este traballo á imprenta, non temos máis remedio que deixar para un próximo
número de Encrucillada o nos
ocupar do que nel aconteceu.
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primeira película, Douro, Faina Fluvial, á que lle seguiron
máis de 60, entre elas Francisca (1981) e A Divina Comedia
(1991) que, aínda que pensadas
para minorías, e enaltecedoras
do humanismo cristián, mereceron numerosos premios internacionais, entre eles os de Venecia
(1985 e 1991), Cannes (1990,
1999 e 2008), e Berlín (2009).
O seu derradeiro traballo foi O
Velho do Restelo, ao que puxo
fin xusto cando cumpría os 106
anos; unha moi pouco habitual
mostra de persistencia no traballo. Debemos dicir, para unha
mellor comprensión do feito,
que O Restelo é o lugar onde
se atopa a Torre de Belem. Nas
súas inmediacións, o 4 de marzo
de 1493, atracara Cristóbal Colón coa carabela Niña de retorno
da súa primeira viaxe ás Indias,
que foi obxecto dunha espontánea homenaxe por parte dos lisboetas, e dende onde contactou
despois con Joâo II, o monarca
que uns anos antes lle enviara
unha misiva coa admirable introdución: “A Cristovam Collóm,
nosso especial amigo, en Sevilha”.
Suponse que naceu no ano
1954 na Ponte do Porto, Camariñas, e que foi inmediatamente
106
354

Encrucillada 193, maio-xuño 2015

abandonado no orfanato de A
Coruña. Recollido máis tarde
polos salesianos de Cambados
sobreviviu como puido, as máis
das veces en penosas condicións. Estamos a falar de Juan
Carlos Lema Balsas, o inesquecible Zapatóns, o barbudo peregrino da capa, chapeu, bordón,
cruz de Santiago e cunchas de
vieira, que recibía aos viaxeiros
na Praza do Obradoiro, diante
da Catedral, e retratábase con
eles ou os acompañaba polo
Camiño. No mes de Nadal do
2013, nun destes actos, Zapatóns foi atropelado por un vehículo, o que lle ocasionou graves
traumatismos e lesións. O pasado 15 de maio este vello amigo
dos nosos visitantes faleceu en
Pontevedra. Tiña 61 anos.

5.- Etnografía
A Casa da Navegación de
Baiona, inaugurada no mes de
marzo pasado, acadou durante o mesmo case que os cinco
mil visitantes. Os contidos da
mesma están presididos polo
protagonismo baionés ao longo
dos séculos e ofrece pezas arqueolóxicas, cartas náuticas, e
aparellos. Destaca unha reprodución do petróglifo da Auga
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dos Cebros, de Oia, que amosa
o deseño dunha nave mediterránea de hai máis de 2600 anos.
Na casa hai tamén cerámicas
romanas, canóns e lámpadas do
cabo Silleiro, instrumentos de
navegación, planos das fortificacións da vila, sarcófagos medievais, cerámicas das proximidades dos peiraos. A colección
complétase coa proxección do
documental The treasure divers
of Vigo Bay, cuxos autores se
aloxaran en Baiona. Altamente
suxeridoras son tamén as reproducións da carabela Pinta e
do submarino científico Scarlet
Knight, un xeito de robot que
no ano 2009 chegou á vila miñorana cruzando o Atlántico
dende New Jersey, do que hai
unha réplica no Museo Smithsonian de Washington.
Cremos ternos ocupado xa
aquí dela nalgunha outra ocasión, da famosa Lucy, aquel
membro da especie Australopithecus Afarensis, morta arredor
de hai 3.200.000 anos, no val de
Afar, en Etiopía, descuberta o
24 de novembro de 1974 polos
investigadores estadounidenses
Donald Johanson e Tom Gray.
Lucy, fora entón bautizada con
esta musical denominación pola

cantiga dos Beathles, Lucy in
the sky with diamons, que os expedicionarios escoitaban a noite
posterior ao seu descubrimento.
Esta Venus de arredor de un metro de estatura, e uns 20 anos de
idade no intre do seu pasamento,
foi considerada durante máis de
corenta anos coma unha das posible avoas da humanidade. Recentemente, no entanto, véñense de estudar os restos de Pé Pequeno, outra australopitheco, de
características lixeiramente distintas ás de Lucy, atopado hai 21
anos preto de Johanesburg, Sudáfrica. Das análises feitas, entre
outros, por Ronald J. Clarke, paleoantropólogo da Universidade
sudafricana de Witwatersrand,
resulta que Pé Pequeno debeu
vivir uns catrocentos mil anos
antes que Lucy polo que, sequera
provisoriamente, debemos situala nun chanzo anterior da nosa
historia.
Os días 18 e 19 de abril, Día
Internacional dos Monumentos, a Asociación O Sorriso de
Daniel organizou unha xeira
con visitas ao abondoso patrimonio Románico da comarca
Allariz-Maceda, así coma un
percorrido arqueolóxico por Armeá, en Santa Mariña de Augas
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Santas. Ao longo dos mesmos
foi proxectado o documental
A memoria de Abeleda sobre o
Mosteiro do mesmo nome sito
en Castro Caldelas, recentemente sometido a un importante labor de conservación e posta
en valor.
De relevante e autenticamente actualizadora do estado dunha cuestión que tanto interese
suscita no público e nos medios
podemos considerar a Conferencia-Mesa Redonda que sobre A procura de vida fóra da Terra se celebrou o pasado 19 de
maio no Auditorio do Concello
vigués. Organizada pola Agrupación Astronómica Rías Baixas,
nela tomaron parte, como moderador, Francisco Novoa Cid,
Presidente do ente; Alfonso F.
da Vila, Astrobiólogo investigador no instituto SETI e do Centro de Investigacións AMES da
NASA; Ana Ulla Miguel, Astrofísica na UVIGO; María Teresa
Pérez Nieto, Profesora de Microbioloxía da UVIGO, Xabier
Fonseca, Presentador de Historias del Tiempo, en V Televisión; Manuel Vicente, Director
do programa Efervescencia da
Radio Galega; e Luís Gago Duport, Xeoquímico da UVIGO.
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6.- Novas en xeral
No pasado número de Encrucillada falamos das innovacións
didácticas introducidas pola
profesora norteamericana Nancie Atwell, que propiciaran o seu
recoñecemento, en Dubai, como
a Mellor profesora do Mundo.
Afortunadamente, e como complemento deste destacado feito,
hoxe temos a sorte de podernos
ocupar dun paisano noso, Anxo
Brea, nado en Esteiro (Muros),
onde traballaba coma mecánico. Emigrado aos EE.UU en
1985 fíxose alí Mestre, e da clases na actualidade no Colexio
Público 257 de Brooklyn. Pois
ben, o profesor Brea, utilizando técnicas propias, aínda que
sinxelas, vén de ser declarado, a
comezos de maio pasado, como
o mellor educador do estado de
New York.

7.- Premios
O mércores 27 de maio foi
realizada a entrega do XIII Premio de Poesía Afundación que,
segundo xa comentamos nun
anterior número, nesta ocasión
correspondeulle a un atípico
poeta e tradutor, Elías Portela (Cangas do Morrazo, 1981),
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que presenta a particularidade
de residir dende hai 13 anos en
Reikiavick, a capital de Islandia,
e de firmar os seus traballos co
pseudónimo de Elías Knörr. A
obra pola que acadou o triunfo
foi Bazar de traidores. O acto
tivo lugar na Sede de Afundación en Vigo.
Catro días despois, e organizado pola Fundación do Pedrón
de Ouro, tivo lugar na Casa
Museo de Rosalía de Castro a
entrega dos premios Pedrón de
Ouro e Pedrón de Honra. Nesta ocasión o primeiro recaeu en
Edicións Laiovento, de Santiago de Compostela e en MiguelAnxo Murado López (Lugo,
1965), premiado escritor, xornalista e guionista, colaborador, ademais, da BBC británica e columnista do diario The
Guardian e do New York Times.
En canto a Edicións Laiovento
fora fundada a finais de 1990
por un grupo de intelectuais
encabezados por Xosé Manuel
Beiras Torrado (Compostela,
1936). Segundo datos do Scholary Publishers Indicators, Laiovento é a segunda editorial galega, e a número 33 de España.
Mantedor do acto foi o literato
Xosé María Álvarez Cáccamo,

e no mesmo actuaron o grupo
de Gaitas de Agolada, Bico da
Balouta, así coma o cantautor
e profesor da UVIGO, Xosé
Constenla (Compostela, 1980).
O sábado 6 de xuño, a Asociación de Escritores en Lingua Galega rendeulle unha homenaxe a Xosé María Álvarez
Cáccamo, (Vigo, 1950), autor,
crítico literario e profesor de literatura, ao que lle foi entregada Letra E. O acto realizouse na
súa residencia, en Vilaboa (Pontevedra). Coñecido coma Pepe
Cáccamo, este incansable das
nosas letras, estudou Filoloxía
Románica na USC e, dende
1973, exerce como profesor de
Ensino Secundario. Cáccamo
cultiva principalmente os xéneros poesía, relato, e literatura
infantil, tendo publicado preto
de 40 poemarios, dúas obras de
teatro, oito ensaios, e numerosas obras colectivas. No seu haber figuran o Premio Esquío, o
González Garcés, o Arume e os
da Crítica de Galicia e de España. Así mesmo formou parte
do Consello Editorial de varios
suplementos literarios, sendo
colaborador de distintas revistas
e do Colectivo Burla Negra.
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8.- Varia
Dende o 17 de abril, e durante un mes, permaneceu aberta
na Casa Galega da Cultura, en
Vigo, a exposición Centenario
de Xosé María Álvarez Blázquez, (Tui 1915 - Vigo, 1985),
escritor, editor, arqueólogo, historiador, docente e xornalista.
Familiares, admiradores e representantes do mundo da cultura asistiron á inauguración da
mesma. A maior parte do material que figura nesta exposición
fora xa depositado pola familia
do homenaxeado na Fundación
Penzol. Nesta ocasión, no entanto, engadíronselle diversos
obxectos persoais, e documentos inéditos, coma fotografías e
algúns poemas.
O día 28 do mesmo mes a
Real Academia Galega de Ciencias dedicou o Día da Ciencia
por primeira vez a unha muller.
A elixida foi Ángeles Alvariño
González (Serantes, Ferrol, 1916
- La Jolla, California, 2005),
oceanógrafa, zoóloga, investigadora e profesora. Gran lectora sempre, na súa xuventude e logo de cursar estudos na
USC, tratounos de ampliar na
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Universidade de Madrid, sendo
interrompida pola Guerra Civil.
Posteriormente chegaría a profesora da mesma e no Ferrol.
No período1950-56 foi investigadora no Instituto Oceanográfico de Vigo, especializándose
en zooplancton, coa paréntese
de 1953-54 no que se converteu na primeira científica dun
barco británico. En 1956 pasou
a Massachusetts, nos EE.UU.
De mans desta extraordinaria muller sairía no ano 2002
un traballo sobre a expedición
científica de Malaspina e Bustamante (1789-1794), uns anos
posterior á tan famosa do Capitán Cook (1768-1779). Ángeles
Alvariño identificou, así mesmo, 22 novos organismos mariños, e estudou a distribución
das especies de todos os Océanos. En recoñecemento deste
seu labor, un buque oceanográfico leva hoxe o seu Nome. En
1995 recibiu a Medalla de Prata da Xunta de Galicia. Cando
faleceu o 29 de maio do 2005
deixou rematada unha obra que
complementaba a que xa publicara acerca dos descubrimentos de Malaspina.
Xoán Bernárdez Vilar

Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Galileos (galegos, galegas),
que facedes ollando para o ceo?
(Feit 1,11)
Así soa a recomendación dos
dous homes vestidos de branco
que, segundo Lucas, instan os
primeiros discípulos e discípulas a que deixen de ollar para o
ceo e se centren na tarefa que o
día a día lles irá poñendo diante
dos ollos. E tal se nos di a nós
na hora presente, hora pascual
tamén, abastecida por acontecementos importantes que demandan a nosa atención esmerada. Escribimos esta crónica a
cabalo de dous acontecementos
significativos para nós, crentes
galegos, homes e mulleres que
pretendemos fidelidades levando no corazón a memoria quente de Xesús e dispoñéndonos a
non faltarlle á Terra á que nos
debemos: o día das Letras Galegas do 17 e a xornada electoral
do 24.
Deberían ter pasado os tempos nos que acontecementos

coma estes fosen ignorados na
práctica pastoral da Igrexa. A
fala, a nosa fala, non acaba de
ter significación humana, espiritual, para a maior parte da
Igrexa galega, que é capaz de
pasar por riba do día das Letras
Galegas, xa non digo amosando
o respecto pola fala do pobo co
seu emprego normal nas celebracións litúrxicas –cousa que
sería simplemente razoable–,
senón mesmo sen facer o máis
mínimo comentario á súa significación humana, espiritual,
crente, ou sen lle dedicar o
tempo dunha breve pregaria ou
dalgún breve poema na parte da
celebración que a iso se preste.
E, se falamos das eleccións,
algo semellante pasa tamén.
Non é que aquí a implicación
co político non exista –e ás veces con formas estrañamente
partidarias–, pero a realidade
política, o feito das eleccións
neste caso, non acaba de ser
integrada no curso das celebracións, e dos outros campos da
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actividade eclesial, como algo
no que se xogan cousas ben
importantes para o benestar
da xente, como algo no que se
xoga o Reinado de Deus. Quizabes porque non se acaba de ver
tampouco como un importante
elemento que integra a vida e a
práctica dunha persoa crente.
Que ben que me equivocase e,
fósemos a onde fósemos celebrar o domingo que vén, levásemos a doce sorpresa de ver
comunidades cristiás onde se
cultiva a importancia do político, onde se forma ás persoas
para o exercicio deste labor e
onde se insta a unha participación respectuosa, libre e atraída
por un servizo claro ao común.
Xa falaremos.

2.- Ben, moi ben, aínda que tarde
Sobre deste ollar concienciudamente cara á terra como
espazo de Deus por selo tamén
da xente, fala moito e ben o
documento que a Conferencia
Episcopal Española vén de facer público ao remate da CV
asemblea plenaria o 24 do pasado abril. O amplo documento
leva por título Igrexa servidora
da xente pobre e pretende compartir cos cidadáns e cidadás
112
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españolas, crentes ou non, a
súa preocupación pola situación creada en todo o territorio
español á conta da crise que
leva anos zoupando no corpo e
no espírito, na vida de millóns
de persoas, tanto máis canto
máis pobres e marxinais sexan e
se consideren. Recomendamos
a lectura deste texto caracterizado, a diferenza doutros, pola
linguaxe sinxela, intelixible, e
por andar bastante apegado ás
circunstancias da vida da xente
que máis estivo e está padecendo as consecuencias da crise.
Verá o lector ou lectora que o
escrito recupera a estrutura do
ver-xulgar-actuar do coñecido método de revisión de vida,
do que con frecuencia se bota
man á hora de encarar realidades: ver o que pasou e por
que, avaliar o acontecido á luz
das referencias de que en cada
caso dispoña a persoa ou grupo
que fai a análise (no noso caso,
a Doutrina Social da Igrexa) e
sinalar algunhas boas prácticas
que permitan abrir camiños e
crear esperanzas.
Gusta ler e oír o que os nosos Bispos din neste documento. Non son grandes novidades,
pois ben desde as palabras do
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mesmo Papa Francisco ou de
organizacións coma Cáritas,
ben desde diferentes comunicacións que veñen circulando
hai xa tempo polas redes, estivéronse ofrecendo análises
semellantes. Pero é o aquel
especial que ten o feito de que
todo un episcopado (só houbo,
disque, 9 votos en contra) faga
unha manifestación deste tipo.
Postos a poñerlle algunha pega,
sinalariamos a contundencia
dalgunhas valoracións relixiosas, que se poderían presentar
en formas máis humildes e de
ofrecemento; ou dar o paso a
nomear institucións nacionais
e internacionais que promoven
políticas económicas abertamente criticadas no documento; ou aventurarse algo no que
podería ser unha economía alternativa á imperante; ou empregar dunha vez unha linguaxe
inclusiva ante o feminino, coherente co enunciado do número
21, onde, por fin, se fala de que
“é preciso aceptar as lexítimas
reivindicacións dos seus dereitos (das mulleres), convencidos
de que varón e muller teñen a
mesma dignidade”, sen mencionar a pantasma da ideoloxía de
xénero; ou, simplemente, facer
máis explícita a súa petición de

perdón, disimulada case ao final do documento (n.56): “Pedimos perdón polos momentos
nos que non soubemos responder con prontitude aos clamores da xente máis fráxil e necesitada”.
Porque este é o gran problema deste documento, que sae
con anos de retraso e cando xa
a cidadanía en xeral se tiña feito
unha idea de cal era a postura
do episcopado ante a crise. De
feito a acollida do documento
pasou sen pena nin gloria, para
sorte de quen máis se debía
sentir cuestionado por el. Apenas houbo reacción social, nin
sequera foi tema de debate en
faladoiros interesados. Tamén é
certo que a política de espallamento por parte dos diferentes
bispados está sendo nula. E é
unha pena, porque o documento préstase para facer del tema
de traballo, de reflexión, de
conversión dentro das comunidades cristiás. Aínda estamos a
tempo, porque, malia o suposto
inicio de recuperación, o modelo económico que no documento se critica agudamente,
segue imperante e volve ofrecerse como magno remedio da
desfeita que el mesmo causou.
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3.- En ano e tempo
de misericordia
En conivencia explícita con
esta Igrexa servidora da xente
pobre, que os bispos españois
tamén desexan, o Papa Francisco, no 750 aniversario do nacemento de Dante, o 14 de maio
invitou 2.000 pobres, inmigrantes e sen teito a un concerto na
sala Nervi do Vaticano, e con
eles familias, mozos, mozas,
anciáns de todas as parroquias
romanas. Lembramos aquela
cadeira baleira ante o magno
concerto de hai dous anos, que
o Papa Francisco adrede non
quixo ocupar? Pequenos xestos,
pero importantes, que entran
na lóxica elemental das preferencias pola xente máis débil,
pero que chocan porque temos
por exótico o que debería ser
normal.
O Papa Francisco entrou en
certo conflito co goberno turco
por rememorar como exterminio do pobo armenio o aniquilamento de un/dous millóns de
armenios durante unha deportación forzada con longas marchas e sen medios de subsistencia; hai disto xustamente cen
anos. E o mesmo Papa promoveu desde o Vaticano un reco114
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ñecemento do Estado Palestino
como Estado independente,
recoñecemento que tamén soa
a valente, pero que debería ser
absolutamente normal se a irracionalidade, e sabe Deus que
máis, non estivese instalada na
mente e na práctica dos grandes
xestores internacionais. Cantos
atrancos, cantas cambadelas
para o bo funcionamento desa
sociedade do futuro próximo,
que os bispos españois ven máis
multiétnica, intercultural e plurirelixiosa (n.9)!
O encontro privado entre o
Papa Francisco e Raúl Castro o
10 de abril no Vaticano merece
ser subliñado pola súa sinxeleza, pola súa quentura, e dentro
diso, pola súa transcendencia
para encamiñar a Cuba cara a
unha nova realidade nacional
e internacional. Loxicamente
houbo un antes e haberá un
despois do encontro, no que se
gastan xestos, palabras e medidas concretas que favorecen o
obxectivo: en pequenas parcelas, ir humanizando o mundo.
Pero, desta volta, o que cómpre subliñar especialmente do
Papa Francisco, é o anuncio
do ano xubilar da misericordia
a través da bula Misericordiae
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vultus (O rostro da misericordia), que fixo pública o 11 do
pasado abril. Un ano de Xubileu extraordinario da Misericordia, que comezará o 8 decembro deste 2015 e rematará
o 20 de novembro do 2016. Os
xubileus ordinarios de Roma teñen lugar cada 25 anos, e ata
o 2025 non tería lugar. O Papa
Francisco entende que é necesario recuperar extraordinariamente a dimensión práctica da
misericordia, vinculándoa coa
perspectiva fundamental do
Concilio Vaticano II; adrede fai
coincidir a data de apertura do
ano xubilar coa do 50 aniversario da conclusión do Concilio.
Cita con gusto as palabras do
Papa Xoán XXIII no momento
da apertura do Concilio: “Nos
nosos tempos, a Esposa de
Cristo prefire usar a menciña
da misericordia e non empuñar
as armas da severidade (…),
quere amosarse como nai amable de todos, benigna, paciente,
chea de misericordia e de bondade para os fillos dela arredados” (n.4 da Bula). E permítese
compartir connosco o que bole
no seu corazón: “Como desexo
que os anos vindeiros estean
impregnados de misericordia
para poder ir ao encontro de

cada persoa levando a bondade
e a tenrura de Deus!” (n.5).
A Bula Misericordiae vultus,
a máis de cumprir coa función
de anunciar o comezo do ano
xubilar, convértese tamén nun
pequeniño e saboroso tratado
sobre a misericordia. Paga a
pena lelo, meditalo, incorporalo á propia existencia cristiá e á
das nosas comunidades. Unhas
breves notas sobre a misericordia no Antigo Testamento, na
práctica de Xesús e na Igrexa
sosteñen o desenvolvemento do
que o Papa considera obxectivo
deste ano xubilar: “Sede persoas misericordiosas como o
voso Pai é misericordioso” (Lc
6,36). Peregrinar física e espiritualmente, achegarse ás periferias, recuperar as obras de
misericordia corporais e espirituais, revitalizar o sacramento
do perdón, beneficiarse da presenza dos Misioneiros de Misericordia mandados desde Roma
polo mundo enteiro coa tarefa
de achegar o perdón aínda a
aquelas situacións reservadas á
Santa Sé, acoller gustosamente
que a misericordia sempre ha
de estar por riba da lei, todo isto
pode permitirnos experimentar
que o perdón de Deus polos noEncrucillada 193, maio-xuño 2015
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sos pecados non coñece límites
e será capaz de borrar mesmo a
pegada negativa que os pecados
deixan nos nosos comportamentos e nos nosos pensamentos.
Hai que agradecerlle ao Papa
que finamente esquivase entrar
na paupérrima teoloxía das indulxencias e nos acompañase
sen máis ata as portas da misericordia, animándonos a petar
confiadamente nela e entrar.

4.- Monxas de agárrate
Que hai moitas mulleres de
agárrate, é ben sabido. E dígoo
no sentido máis limpo e esperanzador da palabra. Pero tamén, e por iso mesmo, no máis
combativo, loitador. E tamén
é ben sabido que moitas desas mulleres de agárrate visten
hábitos, ou non, e fan vida en
comunidades relixiosas. Ultimamente saíron especialmente
á praza pública –levan anos facéndoo entre aplausos de moitos e asubíos de algúns– dúas
delas que viven por terras catalás: Lucía Caram e Teresa Forcades. Lucía Caram é popularmente coñecida porque se
dedica, coa súa comunidade,
á actividade caritativa, social,
no barrio onde vive en Barce116
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lona, e porque a súa voz forma
parte con frecuencia dos modernos faladoiros televisivos,
onde comparte a súa visión crítica da situación que vivimos,
con agudeza e apaixonamento.
O mesmo apaixonamento co
que cada día axuda a atender
a unha poboación marxinal
que lle dá visión e sentimentos. Disque por queixas do Goberno (!?) desde a Nunciatura
se lle fixo algunha advertencia
verbal para que moderase a súa
presenza e sobre todo a contundencia da súa crítica. Algúns, algunhas, veríana de boa
gana fóra do convento, pero ela
afírmase na súa vontade de seguir sendo monxa e de seguir
aliñándose do lado da xente débil, de palabra e de obra.
Teresa Forcades, médica,
teóloga, monxa beneditina do
mosteiro de Montserrat, goza
de recoñecemento a niveis menos populares. A súa crítica ás
farmacéuticas, a súa teoloxía
feminista, o seu ir e vir fóra do
mosteiro implicándose nas realidades sociais, políticas, fórona
levando a dar un paso sorprendente: estar disposta a pedir
un ano ou dous de excedencia
monástica para encabezar unha
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candidatura de confluencia nas
próximas eleccións autonómicas de Cataluña, coa idea de
asentar un proceso constituínte cara a unha Cataluña independente. Presumimos que o
destino de Teresa Forcades non
vai seguir sendo o da vida monástica, e custa entender unha
traxectoria tan exposta a demandas aparentemente contrapostas. Deus dirá. E ela tamén.
De menos notoriedade mediática gozan, seguro, as relixiosas Adoratrices ás que o 13 do
pasado abril o rei Felipe VI lles
concedeu o Premio de Dereitos
Humanos Rei de España. Foi
no paraninfo da universidade
de Alcalá e foino por “defender
os dereitos de mulleres sometidas a tratos que atentan contra
a súa dignidade, a súa liberdade, e necesitan de protección e
amparo”, mulleres normalmente vítimas de trata e violencia
de xénero. Agradeceu o premio
a superiora xeral das Adoratrices, Teresa Valenzuela, e con
el a oportunidade para dar visibilidade á realidade social de
trata de persoas con vontade de
explotación das mesmas. Desde o ano da súa fundación, o
1856, as Adoratrices estiveron

sempre ao servizo de mulleres
vítimas de calquera forma de
explotación, exclusión e marxinalidade, con programas de carácter social, casas de acollida,
asistencia xurídica e inserción
laboral. Están presentes en 23
países de Europa, Asia, África
e América. Mulleres de agárrate certamente. Grazas pola
súa vida de servizo. De muller
a muller, para o cambio social.

5.- Por terras suramericanas
Imos por un momento a terras sudamericanas. Poderiamos seguir o balbordo dos medios de comunicación e achegarnos ata Chile, para reparar
no rebumbio armado na diocese de Osorno polo nomeamento
para a mesma, como bispo, de
Xoán Barros, amigo do tamén
crego Fernando Karadima, que
no 2012 fora declarado culpable de delitos sexuais cometidos
nos anos 80. Fernando Karadima, hoxe con 84 anos, no seu
tempo foi crego con ascendente
e liderado entre o clero e con
capacidade de colocación dos
seus preferidos, entre os que
estivo Xoán Barros. Xoán Barros, que non nega a súa amizade con Karadima, di non saber
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nada dos seus comportamentos
sexuais irregulares, mentres
que os opositores afirman o
contrario. Ante unha protesta
aguda e abundante por parte de
sectores importantes do pobo e
do mesmo clero, houbo voces
que lle aconsellaban a renuncia
ao bispado. Quizabes o tempo,
que non sempre é bo conselleiro, acabe clarificando as cousas. Quizabes non.
Poderiamos pararnos a escoitar, tamén en Chile, os comentarios desconcertados sobre
a decisión do cardeal de Santiago, Ricardo Ezzati, de non
lle renovar ao profesor xesuíta
Xurxo Costadoat a misión canónica para poder dar clases na
universidade católica, non culpándoo de ningunha ensinanza
herética, senón apelando a un
conflito de liberdades: a do profesor xesuíta para ensinar e a da
Facultade para permitirlle ou
non que siga ensinando. Dános
o corpo que hai máis leña que a
que arde.
Así que preferimos achegarnos ata Montevideo, Uruguai,
para participar na homenaxe
póstuma a Eduardo Galeano,
morto o 13 de abril, un intelectual autodidacta de prestixio,
118
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crítico independente, que cos
seus escritos puxo constantemente entre a espada e a parede a visión do mundo e a práctica de vida promovida polo sistema; tivo unha forte influencia
nos movementos de liberación
de América Latina e nas igrexas
e comunidades cristiás que
abrían camiños na mesma dirección. Descanse en paz.
E rematamos con gusto o
noso periplo viaxando ata o
Salvador para participarmos do
gozo do pobo e da igrexa salvadoreña pola beatificación do
arcebispo mártir Óscar Arnulfo
Romero. Un proceso de beatificación demasiado tempo freado, acurralado por razóns máis
ideolóxicas, políticas, ca teolóxicas, pastorais. Facémonos romeiros para aprender de Romero a súa fonda paixón por Deus
e a súa fonda paixón polo pobo
e pola xente máis débil do pobo,
e romeiros para descubrirmos,
ao pé do pobo, ao pé da historia
cotiá, os camiños desa síntese
marabillosa, martirial, que non
sempre damos acadado, por
nos arredarmos do lume que a
arrequenta: o Deus da xente,
a xente de Deus. A Conferencia Episcopal Española non foi
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nada espléndida na súa representación oficial; o feito e o seu
significado pedía, parece, algo
máis que a mera presenza do
seu Secretario Xeral e portavoz.
Eles saberán por que así o fixeron. Quizabes fose unha boa
ocasión para fortalecer con sangue martirial vertida a favor do
pobo máis asoballado o propio
proxecto dunha Igrexa, servidora da xente pobre.

6.- De viaxe con Xosé
Manuel Carballo
Que lle hei dicir ao lector ou
lectora de Xosé Manuel Carballo, que xa non saiba? A enfermidade anda abalando nel
canto pode, pero resiste porque
ten cerna de Carballo. E Cerna
de Carballo titúlase tamén o libro homenaxe que sobre el veñen de editar a Irmandade Manuel María e maila Asociación
Xermolos de Guitiriz. Un libro
amplo: 200 amigos e amigas
testemuñando en catrocentas
saborosas páxinas a traxectoria
vital dun habitante da Chaira
luguesa, crego, cun longuísimo
elenco de habilidades convertidas unha a unha, sen receos,
sen orgullos improcedentes,
en campo de evanxelización,

en materia de servizo ao pobo
chan, á Terra Chá, a Galicia enteira e a quen desde fóra dela
queira gozar do seu convite. Ás
veces este tipo de libros acaban cansando; neste caso, non.
Con cerna de carballo, Xosé
Manuel é tamén, por arte de
maxia –cousas del–, coma unha
cerdeira chea de froitos exquisitos, onde cada cereixa ten a súa
cor, o seu sabor, sempre frescas
e saborosas sobre todo en tempos de cansazo esgotado coma
o que no mundo rural, na igrexa
rural, se ve e se vende como
cousa irremediable. As súas cereixas son cereixas de ilusión;
quen as come reverdece para a
esperanza total. Por iso invito a
ler o libro de vagar. Eu abro con
el o meu tempo diario de oración e sácolle gusto e proveito.
E, sen pensalo –cousas de
maxia tamén–, véxome levado
por el, por Xosé Manuel, a facer
un pequeno e proveitoso recorrido por terras e xentes galegas.
De camiño que vai ao hospital
lucense, invítame a visitar con
el a parroquia de Santo Antonio
de Lugo, onde hai, dime, unha
comunidade cristiá viva, cun
crego tamén vivo, Alberto, que
pretende ser o que hai que ser:
Encrucillada 193, maio-xuño 2015
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espazo de fe, espazo de esperanza, espazo de solidariedade,
mobilizando as variadas enerxías dos diferentes membros da
comunidade, abrindo a solidariedade a formas novas coma o
cultivo comunitario de patacas
para a atención de xente pobre;
en fin, ilusión en vivo no medio
dunha Igrexa que tantas veces
pintamos á forza de cores aburridas. Grazas.
E despois, era o 6 de maio,
lévame ata Mondoñedo para
escoitarmos da boca mesma de
Manuel Sánchez Monge, o seu
bispo, o noso bispo amigo, que
deixa Mondoñedo e que se vai
para Santander. Queríanse ben,
dime, e sénteo. Apreciaba a súa
bonhomía, a súa proximidade,
a súa sensatez, aínda que o vise
algo escaso de soños. Non sabe
quen virá no seu canto, fálase dalgún nome que non gusta
nada. Un cura amigo ofrécelle
unha carta destinada ao Nuncio
para esquivar a presenza deste
posible bispo que pode vir do
centro, non do sur, pero a cousa non vai adiante. Mesmo hai
quen di que ata nos pode facer
falla que nos aperten un pouco máis.(!) Non hai lugar aínda
–haberao algún día?– para que
120
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nunha situación coma esta as
comunidades cristiás da diocese non sexan tratadas coma
nenos/as e desde a madurez sexan integradas na súa solución,
e para que, por pura lei de encarnación, se respecten cousas
tan elementais coma que normalmente sexa unha persoa do
país quen asuma o liderado de
comunidades cristiás do país.
En fin, que Deus nos colla confesados, Xosé Manuel!
Seguindo na nosa andaina, o
9 de maio estamos a un tempo
en Santiago no encontro de Vivimosnorural (cousas de xente
ilusionada que nega que o rural
morra para sempre e se empeña
en botar semente e recoller froitos gozosamente) –seguídelle o
rastro, por favor!– e, de man
do querido Anuncio, no paseo
marítimo da Coruña, para participarmos na manifestación en
memoria dos miles de homes e
mulleres subsaharianas que día
si e día tamén morren afogados
no Mediterráneo. Representación litúrxica de morte e de
vida promovida por unha ducia
de organizacións solidarias, entre as que estaba a Comunidade Cristiá Vangarda Obreira da
Coruña. Cantas veces os tem-
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plos quedan baleiros de Deus e
da súa causa, a causa da xente
máis tirada, e cantas veces prazas, praias, rueiros e escenarios
–eh, Xosé Manuel!– se converten no lugar sagrado onde Deus
fala e é escoitado!
E, cando volviamos xa para
a casa, comentando a escasa
resposta que desta vez tivera o
cuestionario remitido desde a
Secretaría do Sínodo sobre a
Familia –que pouco se fixo para
que a houbese!–, recibimos a
invitación para asistir en Galegos, concello de Frades, na

Coruña tamén, o 6 de xuño, ao
encontro que neste caso convoca o grupo Cremos-no-rural,
que non se resigna a que a fe
e o evanxeo mingüen no rural
e que por iso está disposto, o
tal grupo, a poñer en xogo todas as habilidades posibles para
que se faga o milagre. Con Xosé
Manuel Carballo ao lado todo
é posible.
Que as eleccións nos abran
camiños de esperanza. Que teñan os lectores e lectoras un verán gozoso e animador.
Manuel Regal Ledo
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Recensión

Regalos escondidos
Xaquín. Son relanzo, 2014. CD

Regalos escondidos é o nome
do último disco de Xaquín, un
verdadeiro agasallo a nivel musical e de contido que fará as
delicias dos que xa coñecen o
seu traballo e dos que se acheguen a coñecelo. A curiosidade
e a creatividade do cambadés
quedan de novo reflectidas
neste traballo de 12 cancións.
Unha trintena de artistas e
amigos participan desinteresadamente, aportando o seu
grao de area para converter
este proxecto persoal nun disco
acabado. Cantantes coñecidos
coma Brotes de Olivo, Emilia
Arija, Álvaro Fraile, Puy Araújo (Ain Karem), David Santafé, Migueli, a familia Peralta e
o propio Xaquín , interpretan
as cancións sobre a base duns
arranxos e unha instrumentación na que participan músicos
de jazz de renome e baixo a coidada produción musical de David Santafé.
Bases de ritmos frescos, swing,
bossanova, rumba latina e ou122
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tros máis cálidos e íntimos,
baladas con aire de jazz ou a
balada pop, con harmonías ricas e melodías que enganchan,
acompañan ás letras convertendo o disco nun verdadeiro
regalo sensorial. Unha mestura
divertida e traballada que aporta un plus de orixinalidade e calidade. En cada canción hai espazo para a escoita atenta, para
o baile, para o goce... Regalos
escondidos é un disco completo que responde con mestría ao
que cada un busque ao achegarse ao disco: un momento para a
reflexión, un momento de paz
ou un momento divertido.
Se Pasárselo bien, o seu primeiro disco, foi concibido para
os máis pequenos da casa, con
letras cheas de tenrura e respostas a esas preguntas inocentes que agochan a profundidade
da vida, Regalos escondidos está
pensado para os maiores, para
todos os que nas présas da vida
ás veces queren parar e situarse fronte ao mundo, na procu-

Regalos escondidos

ra de respostas nun tempo tan
cheo de superficialidades e de
egoísmos. Xaquín achéganos
con música ao pequeno, aos detalles que nos rodean e que se
nos escapan entre as mans por
non estar atentos, cegados polas rutinas. Como di a primeira
liña da canción Regalos escondidos, “hay un musgo que crece
bajo una teja”. Ese é o espírito
do disco. Igual é hora de parar,
respirar e sentir. O disco de
Xaquín acompañará nesa experiencia e servirá como punto de
partida para entender o mundo

dende unha nova mirada, máis
humana, máis cercana e menos
egocéntrica.
Son relanzo edita este último
traballo que se distribúe coa filosofía xa coñecida de “o prezo
polo ti”. Son relanzo é un novo
proxecto no que se embarca
Xaquín xunto con algúns amigos para que as súas cancións
teñan unha influencia práctica
no mundo e responder a través
do recadado ás necesidades dos
menos favorecidos.
Celia Alfaya
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FORO ENCRUCILLADA 2015
Cristianismo sen Igrexa?


Lugar:
Santiago de Compostela.
Auditorio Abanca. Rúa Preguntoiro, 23
Data:
Sábado, 17 de Outubro de 2015

No Foro deste ano centraremos a nosa reflexión sobre a cuestión das persoas cristiás sen Igrexa. Queremos reflexionar sobre o
perfil espiritual e relixioso de toda esa xente máis ou menos afastada da Igrexa como institución e, porén, máis ou menos próxima
ás inquedanzas de Xesús de Nazaret e do cristianismo. A vivencia
fonda e auténtica do seguimento de Xesús reclama de por si unha
explícita vivencia eclesial. Que sucede, non obstante, con toda esa
marea de xente, por unha banda, vinculada dalgún xeito con Xesús
e, pola outra, desvinculada da Igrexa? Quen son? De que xeito
pode a Igrexa abordar este importante desafío?
Teremos tres relatorios que abordarán este tema desde diferentes perspectivas.
1) P
 erspectiva sociolóxica das “persoas cristiás sen Igrexa”
(Fernando Vidal)
2) O “cristianismo sen Igrexa” como reto pastoral (Pepa Torres)
3) O
 feminismo como factor e desafío nas “persoas cristiás sen
Igrexa” (Marisa Rodríguez Pereiro)
Este ano contaremos, tamén, coa presenza especial de Espido
Freire, que presentará o seu último libro sobre Teresa de Xesús.

Reservade a data. Contamos con vós.
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