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Guieiro

A figura de Xesús nunca deixa de ter actualidade. O impacto
tremendo da secularización en canto abandono masivo da práctica
explícita da relixión non afectou á capacidade de atracción e admiración que o xudeu de Nazaret segue a espertar en todas as capas
da poboación. A uns fascínaos. A outros cuestiónaos. Con independencia da vivencia relixiosa que poida espertar ou non trátase
dunha figura que a ninguén deixa indiferente.
Tense dito e escrito tanto nas últimas décadas sobre Xesús que
cómpre facer un alto no camiño para discernir o trigo da palla.
Rafael Aguirre ofrécenos un primeiro estudo titulado significativamente: Que sabemos hoxe acerca de Xesús de Nazaret? Co rigor do biblista especializado, con amplos coñecemos de historia
antiga, linguas e arqueoloxía e, ao mesmo tempo, cunha enorme
facilidade para a divulgación, temos neste traballo un excelente
instrumento para achegarnos aos froitos de varias xeracións de estudosos sobre a figura histórica de Xesús. Froitos contrastados,
amplamente probados e converxentes cos estudos serios feitos ao
longo de décadas.
Quen isto firma reflexiona sobre a afirmación eclesial da divindade dese mesmo Xesús histórico de quen os escritores do Novo
Testamento proclamaron á súa resurrección e exaltación. Houbo
nesa primeira proclamación e, sobre todo, na posterior prolongación dogmática dos concilios unha adulteración da figura de Xesús
ou unha ilexítima mitificación que o elevou sobrenaturalmente ata
convertelo nun ser divino? Debería a fe da Igrexa actual prescindir
completamente de categorías coma preexistencia ou consubstancialidade para non helenizar a mensaxe primixenia dun Xesús que
só predicou o Reino de Deus? Xa adianto que respondo negativamente a ambas as dúas cuestións, pero remito ao artigo a quen
estea interesado nas razóns de tal negativa.
Andrés Torres Queiruga ofrécenos un artigo centrado no Deus
de Xesús. Desde unha comprensión actualizada da revelación de
Deus na historia –superando fundamentalismos bíblicos e conEncrucillada 194, setembro-outubro 2015
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cepcións supranaturalistas– propón enxergar a revelación de Deus
en Cristo como a culminación dun proceso que, por iniciativa de
Deus, é universal e está centrado na acción salvadora dun Deus
que nos crea por amor e só por amor. A orixinalidade de Xesús e
o carácter definitivo do que nel se manifesta non se atopan nun
suposto illamento de Xesús respecto de toda a historia da revelación ou nunha sobrenatural singularidade, senón no carácter non
superable nin falseable do que nel aparece.
Ana Unzurrunzaga completa este achegamento á figura de Xesús cun traballo máis breve no que se refire e afonda na experiencia de recordo das mulleres tan activas nas primeiras comunidades
cristiás en canto que depositarias privilexiadas do primeiro anuncio da resurrección.
Unha reflexión de Engracia Vidal sobre a última misa celebrada
na Igrexa de San Domingos de Bonaval en lembranza de Rosalía
de Castro, así coma unha crónica de Lucía Santiago Díaz sobre
a última Romaxe e a ilustración de Soedade Pite, completan un
número que, xunto coas tradicionais crónicas de política, cultura e
Igrexa, agardamos que sexa do agrado de todos vós.
Pedro Castelao
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Estudo

Que sabemos hoxe acerca de
Xesús de Nazaret?
Rafael Aguirre Monasterio

1.- A cuestión histórica de Xesús hoxe
Probablemente ningunha figura exerceu unha influencia histórica
maior que Xesús de Nazaret e na sociedade secularizada a súa presentación histórica rigorosa é imprescindible e, desde logo, a forma
máis adecuada de achegamento á súa persoa e á súa obra. As preocupacións teolóxicas, por lexítimas que sexan, non poden ser –na
nosa sociedade, repito– as que primeiro se expoñan. Cómpre insistir
en que se trata de facer un estudo crítico e serio, porque abunda a
literatura fantasiosa e novelesca, a apoloxética pouco seria, os desafogos anticlericais e a teoloxía subrepticia con roupaxe de historia.
Nin Sócrates nin Xesús escribiron nada. Pero ninguén dubida de
que, grazas aos escritos dos seus discípulos, sobre todo de Platón,
podemos alcanzar unha imaxe fidedigna de Sócrates. No caso de Xesús a situación é mellor, porque os testemuños son máis próximos e
numerosos e cunha intención biográfica máis patente. Séxase ou non
crente precisamos recuperar a auténtica persoa de Xesús, o esencial
da súa mensaxe e o mellor do seu impacto histórico.
A investigación histórica chega a resultados hipotéticos, mais
non creo que o balance da inxente investigación realizada sexa desolador; nos nosos días vanse alcanzando algúns consensos firmes
arredor de Xesús de Nazaret. En calquera caso, a fe, que implica
sempre procura, é un acicate para coñecer mellor a historia de
Xesús, para afinar os métodos e escudriñar máis a fondo os textos.
Esta investigación podería invalidar a fe cristolóxica, mais é incapaz de levar necesariamente á fe. Na fe confesamos en Xesús unha
realidade que transcende a historia, mais que se nos revela nela e,
por iso, esta fe está positivamente interesada en coñecer o mellor
Encrucillada 194, setembro-outubro 2015
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posible a Xesús. A fe cristolóxica ten, ante todo, que escoitar a investigación histórica, mais tamén pode exporlle preguntas; o que
non pode é ditarlle o resultado do seu traballo.
Despois de anos de debate, imponse a opinión de que as fontes
para o coñecemento histórico de Xesús son fundamentalmente os
evanxeos canónicos, criticamente examinados cos chamados “criterios de historicidade”, que non é posible expoñer neste lugar. A literatura apócrifa é importante para o coñecemento das comunidades
cristiás dos inicios, mais apenas achegan algo para o Xesús histórico.
Interesa especialmente subliñar que este estudo ten que ser interdisciplinar. O exame crítico dos textos é básico, mais as achegas
da historia social, da arqueoloxía (nestes momentos, especialmente
a realizada en Galilea) e da antropoloxía cultural están a proxectar
unha luz nova. Fundamentalmente do que se trata é de situar os
textos no seu contexto histórico, social e cultural co que adquiren
nova vida e evítase o anacronismo. Hai datos esenciais moi a ter
en conta: o gran pluralismo do xudaísmo antes do ano 70; a omnipresenza do imperio romano, que pode pasar inadvertida ao lector
non avisado, e que tiña nos herodianos os seus axentes de penetración; a situación do campesiñado galileo, que era moi precaria
como consecuencia do proceso de urbanización en auxe na contorna da rexión e que penetraba nela (Séforis e Tiberias, lugares de
predominio herodiano e prorromanas; Magdala, cunha grande importancia que está a ser posta de relevo polas escavacións en curso,
que van obrigar a modificar algunhas das ideas vixentes sobre a
Galilea do século I); a penetración da cultura helenista en zonas de
Galilea, que seguían sendo moi xudías; o cultivo da tradición oral
e da memoria; as singularidades da vida familiar, das estruturas de
padroado, das crenzas en espíritos e tantas outras características,
que pon de relevo a antropoloxía cultural.

2.- O Reino de Deus como causa da vida de Xesús
Non temos informacións sobre a infancia e mocidade de Xesús.
Como era norma na súa cultura pode supoñerse que aprendeu o
oficio do seu pai, mais todo indica que non permaneceu en Na6
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zaret moito tempo. Acudiu á chamada de Xoán Bautista, un profeta que desencadeara un movemento de conversión en vista da
vinda escatolóxica de Deus e que practicaba un rito bautismal no
río Xordán. É claro que a Xesús movíao unha fonda preocupación
relixiosa e é verosímil atribuírlle un proceso de procura antes de
atoparse co Bautista no fondal do Xordán. En todo caso a súa relación con el foi decisiva para a súa experiencia relixiosa e para
o discernimento da súa vocación, probablemente con fenómenos
espirituais especiais, que se albiscan nos evanxeos, e sobre os que
volveremos despois.
Cando empeza a súa actividade pública, Xesús tiña “uns trinta
anos” (Lc 3, 23); é dicir, non era xa un mozo, senón un home adulto dadas as expectativas de vida daquel tempo. A maioría dos oíntes
de Xesús e, desde logo, os seus discípulos, serían máis novos ca el.
Xesús nin quedou con Xoán agardando a que a xente acudise
onda eles nin se limitou a cominar a Israel en vista da vinda inminente de Deus. Separouse do seu mestre, foi buscar a xente
percorrendo os pobos de Galilea e anunciaba a proximidade, a
inminencia e até a presenza do Reino de Deus. Que Xesús usou
a expresión “Reino/Reinado de Deus” é incuestionable, porque a
continua presenza na súa boca non se explica nin como prolongación dun uso xudeu, que non estaba moi estendido, nin tampouco
como proxección da Igrexa posterior, que a utilizou relativamente
pouco. Xesús empalma coa tradición profética, que usou esta expresión nos momentos de maior opresión de Israel. O Deuteroisaías anima aos desterrados en Babilonia anunciándolles a boa
noticia dunha rápida intervención de Deus que establecerá o seu
reino en Sión coa volta dos desterrados (Is 52, 7). Outro profeta
posterior, Daniel, diríxese a Israel, que se atopa esmagado pola
poderosa cultura helenística que ameaza con destruír a identidade mesma do pobo. Este profeta recorre a unha linguaxe apocalíptica, cifrada, inintelixible para os ocupantes, mais que entendían
moi ben os oprimidos. Daniel usa o xénero literario da revelación
a través de soños. Voume fixar no primeiro deles, o que ten o rei
Nabucodonosor e que só Daniel é quen de interpretar (capítulo
Encrucillada 194, setembro-outubro 2015
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2). En soños ve unha estatua impresionante coa cabeza de ouro,
os peito e brazos de prata, o ventre e o lombo de bronce, os pés
metade de ferro e metade de barro. Estes diversos compoñentes
significan os diferentes imperios que sucesivamente foron oprimindo a Israel. En contraposición cun monstro tan terrible o soño
presenta unha pequena pedra que se desprende “sen intervención
de man algunha”, vai rodando e golpea á estatua, que queda esnaquizada. E esta pequena pedra convértese nunha gran montaña
que enche toda a terra: é o Reino de Deus que, contra todas as
aparencias, prevalecerá ao final e identifícase co reino dos santos
(Dan 2, 24-45)1.
O anuncio do Reino de Deus, á luz da tradición bíblica, é unha
proclama anti-imperial e pretende suscitar a resistencia e a esperanza nos momentos de maior dificultade do pobo. Xesús erixe
o Reino de Deus contra o Imperio do César e a teoloxía que o
lexitimaba e divinizaba. Mais é preciso concretar máis atendendo
ao contexto: o campesiñado galileo atopábase nunha situación crítica, angustiado polas cargas fiscais dos herodianos, instrumento
da dominación romana, e sufrían a destrución do seu modo tradicional de vida pola introdución dunha economía centralizada,
que rompía os vínculos de reciprocidade campesiña; emerxía unha
elite sacerdotal e laical, centrada nas cidades, mentres que a vida
do campesiñado era insostible. O anuncio do Reino de Deus provocaba animadversión nestas elites romanizadas, mais suscitaba
simpatía e ata entusiasmo nun primeiro momento no pobo sinxelo,
como se constata constantemente nos relatos evanxélicos.
O máis propio de Xesús é a súa insólita afirmación de que o Reino de Deus xa está a chegar, xa esta irrompendo. “Se eu expulso aos
demos é que está chegando o Reino de Deus”. Cando lle preguntan
cando virá o Reino de Deus responde: “A vinda do Reino de Deus
non se produce aparatosamente; non se dirá védeo aquí ou alí; porque, mirade, o Reino de Deus xa está entre vós” (Lc 17, 20-21).
1 O outro soño, no capítulo 7, é máis coñecido e contrapón as catro bestas feroces, que
xorden do abismo mariño e representan aos imperios opresores, ao Fillo do home que vai
sobre as nubes do ceo até o trono de Deus e que representa ao pobo dos santos.
8
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Para Xesús, o Reino de Deus, non se afirma pola violencia, mediante a derrota militar dos exércitos romanos, como esperaban
importantes sectores xudeus. Xesús refuga absolutamente este camiño. Tampouco espera unha intervención anxélica repentina nin
considera que o Reino de Deus leve aparellada unha catástrofe
cósmica. Coa súa linguaxe poética e parabólica, Xesús compara o
Reino de Deus cun pequeno gran enterrado na terra, o paseante
non descobre nada de primeiras, mais, con todo, no seo da terra
ese gran está xa desenvolvendo a súa forza dinámica, que se traducirá nun arbusto que poderá acoller os niños das aves do ceo. Tamén o compara cun pouco de fermento que se introduce na masa
e que fará que toda ela se esponxe e medre.
Xesús non é un mero sabio contracultural, como o presenta certa
investigación norteamericana dos nosos días2, que eliminan todo
aspecto escatolóxico e futurista na súa predicación, mais tampouco
é un apocalíptico iluminado, que vive coa febre dunha catástrofe
cósmica próxima que suporía a fin do mundo3. Xesús non considera
que o mundo estea totalmente corrompido, presidido polas forzas
do mal. No mundo hai trigo e hai xoio. Deus e a súa acción, o seu
Reinado, está a actuar tamén no mundo. Xesús descobre a acción
2 Así varios dos autores da chamada “Terceira Procura” como J. D. Crossan, Jesús: vida de
un campesino judío, Crítica, Barcelona 1994; B. L. Mack, A Myth of Innocence: Mark and
Christian Origins, Fortress Press, Filadelfia 1988.
3 Esta opinión estivo moi en boga na esexese alemá na primeira parte do século XX, sostívoa, por exemplo, A. Schweitzer en Investigación sobre la vida de Jesús. Algúns estudosos
españois dos nosos días sosteñen esta opinión: Xesús continuaba a predicación futurista e
xusticeira do Bautista, agardaba unha intervención inminente de Deus, que implantaría o
seu reinado (negan a historicidade dos devanditos de presente) e consideran que os seus
discípulos, levados desta fe, preconizaban unha actitude armada contra os romanos. F. Bermejo, “Has the hipotesis of a Seditionist Jesus Been Dealt a Fatal Blow? A Sistematyc Answer
to the Doubters”, Bandue nº VII/2013, 19-49; “Why is the Hypothesis that Jesus was an AntiRoman Rebel Alive and Well? Theological Apologetics versus Historical Plausibility”, Bible
and Interpretation 2013; “(Why) Was Jesus Crucified Alone? Solving a False Conundrum”,
JSNT 36(2013) 127-154; “Jesús entre los insurgentes. La crucifixión colectiva del Gólgota”,
Clio nº 162, 2015, 44-55. De forma máis moderada, aínda que aceptando só a dimensión
futurista do Reino de Deus, exprésase A. Piñero, “Notas críticas a la presentación usual hoy
del reino de Deus según Jesús de Nazaret”, ´Illu. Revista de Ciencias de las Religiones 17,
2012, 119-147. Estes autores presentan esta opinión como algo indiscutible na “esexese
científica non confesional”, o cal está moi lonxe de corresponder á realidade.
Encrucillada 194, setembro-outubro 2015
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e a bondade de Deus presente xa na natureza e na historia. Xesús
convídanos a descubrir o Reino de Deus, a aceptalo, a acollelo, a
agradecelo, a celebralo, a impulsalo e a facelo frutificar.
O Reino de Deus está presente, mais certamente a súa plenitude é futura. E Xesús urxe a esperar a súa vinda, a estar preparados
cando veña –porque non sabemos nin o tempo nin a hora–, ensina
a desexala e implorala (“veña a nós o teu Reino”). Precisamente
porque cre que o Reino de Deus xa está a entrar ou irrompendo, anhela e ten a convicción profunda da súa plenitude futura.
Na miña opinión, cando Xesús fala do Reino de Deus futuro fala
dunha acción escatolóxica de Deus, o Reino de Deus é don, mais
non pensa nunha catástrofe cósmica nin na fin do mundo, senón
nunha fonda transformación histórica.
O anuncio do Reino de Deus non se dirixe a cada persoa individual nin ten un horizonte inmediatamente universal. Xesús diríxese
a Israel. Na Biblia, Reino de Deus e Pobo de Deus son conceptos
correlativos. Do que se trata é de que Israel cumpra a súa misión na
historia da salvación, acolla o Reino de Deus, faga visible o seu valor humanizante e sexa así unha luz que atraia a todas as nacións á
fe en Yahvé (Is 2, 1-3). En nome do Reino de Deus Xesús promoveu
un movemento de renovación de Israel, que se caracterizaba por dirixirse a todo o pobo e non a unha elite de elixidos ou especialmente
fervorosos, como facían outros grupos. Os fariseos eran “os separados” (é o sentido etimolóxico da palabra) do resto do pobo, porque
só eles eran os fieis cumpridores da Lei. Os esenios de Qumrán
expresaban esta separación fisicamente e asentáronse no deserto
do Mar Morto, rompendo co Templo e co resto de Israel, porque
só eles eran o pobo da nova alianza, que esperaban ao Mesías. A
actitude de Xesús é totalmente diferente: diríxese a todo Israel sen
exclusións; máis aínda, ten unha preferencia polos marxinados, polos pobres, polos estigmatizados polo sistema teocrático do Templo.
O Reino de Deus é unha promesa de liberación para os pobres
e de consolo para os aflixidos. É restitución da súa dignidade para
os alienados e marxinados. É misericordia e perdón para os tidos
por pecadores e impuros. Xesús convida a descubrir na realidade a
10
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presenza actuante de Deus, que impulsa a un cambio que a transforme en máis humana e máis xusta. O Reino de Deus supón unha
alternativa radical aos valores socialmente hexemónicos.

3.- Signos do Reino de Deus
Xesús non foi un mero predicador, nin se limitou a ensinar como
os rabinos posteriores. Son especialmente importantes dous tipos
de accións tendentes a expresar ao Deus misterioso, humanizador e
próximo. Neste punto, quizais como en ningún outro, necesitamos
superar o anacronismo e o etnocentrismo. Un antropólogo ateo ou
agnóstico non ten ningunha dificultade para aceptar ao Xesús curandeiro popular e exorcista, do que imos falar brevemente a continuación, mentres que adoita ter moitas o teólogo presuntamente crítico.
3.1 Xesús curador popular
Durante moito tempo os chamados milagres de Xesús eran unha
molestia para historiadores e teólogos que non sabían que facer
con eles. Na Igrexa mesma se non se podía eludir a súa explicación
recorríase a interpretacións alegorízantes. Hoxe as cousas cambiaron. Até os críticos máis radicais aceptan que Xesús realizou curacións que os seus contemporáneos consideraban milagrosas. O
dato atópase en absolutamente todas as tradicións evanxélicas e
quen o negue incapacítase para dicir nada do Xesús histórico.
Xesús tivo as características dun curador popular e este é un trazo
moi importante para explicar a enorme atracción que exercía entre a
xente. “Unha gran multitude, ao oír o que facía acudiu a el” (Mc 3,
10; Cfr 1, 32-34; 1, 45; 6, 55-56). Sen dúbida que as tradicións de
milagres de Xesús foron moi amplificadas pola fe pospascual e pola
imaxinación popular. Hai relatos de milagres que son totalmente
creacións comunitarias. Haberá que ver en cada caso4. Mais semella
4 J. P. Meier, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Los milagros. Tomo II/2,
EVD, Estella 1997; G. Theissen, A. Merz, El Jesús histórico, Sígueme, Salamanca 1999,
317-354; G. H. Twelftree, Jesús the Miracle Worker: a historical and theological study,
Intervarsity Press, Downers Grove 1999.
Encrucillada 194, setembro-outubro 2015
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claro que Xesús tiña poderes taumatúrxicos, que cómpre situar á luz
do que a antropoloxía nos ensina sobre os chamados curadores étnicos, que se dan practicamente en todas as culturas5. O máis propio
das curacións de Xesús é que se realizan nun contexto de fe e que as
interpreta como signos do Reino do Deus da vida.
3.2 Xesús exorcista
A expulsión dos espíritos inmundos suscita na actualidade perplexidades moi serias e, con todo, é un dato incuestionable na vida
de Xesús e, ademais, especialmente iluminado por estudos antropolóxicos actuais. Digo que son un dato innegable: atópanse os exorcismos nas fontes máis antigas (Mc e Q) e en xéneros literarios diversos (relatos, palabras de Xesús e controversias), mais despois deixan
de mencionarse e non aparecen no evanxeo máis tardío, o de Xoán,
nin en textos narrativos dos evanxelistas. Como hai que entendelos?
En toda sociedade hai persoas que son estigmatizadas, excluídas,
non contan e levan unha vida marxinada, máis ou menos tolerada.
Adoitan ser persoas que se atopan en situacións sociais de especial
debilidade e o estigma exprésase de diferentes maneiras: pode ser
unha etiqueta étnica (na Europa actual está á orde do día), social,
psíquica, moral (afecta especialmente ás mulleres: “esa é unha tal”).
Esta exclusión de diversos tipos é unha autodefensa da sociedade, e,
á vez, unha válvula de escape das súas contradicións sociais.
Pois ben, en sociedades de forte impregnación relixiosa, nas
que se admite a crenza en espíritos, é recorrendo a eles como se
expresan os fenómenos de estigmatización, que revisten así unha
especial gravidade (“está endemoñado”, “posuído por un espírito
impuro”). Hai estudos antropolóxicos sobre as posesións de suma
utilidade para entender os textos evanxélicos6. Constátase que o
5 J. J. Pilch, Healing in the New Testament: Insights from Medical and Mediterranean
Anthropology, Fortress, Minneapolis 2000.
6 É fundamental I. M. Lewis, Ecstatic Relixión. A Study of Shamanism and Spirit Possesion, Routledge, London-New York 1989; Hai que destacar o pequeno e magnífico libro
de Esther Miquel, Xesús e os espíritos. Aproximación antropolóxica á práctica exorcista de
Xesús, Sígueme, Salamanca 2009
12
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fenómeno é máis frecuente en sociedades en crise, por exemplo
en países colonizados con graves desaxustes sociais e culturais;
hai grupos especialmente vulnerables, por exemplo as mulleres en
sociedades fortemente patriarcais.
Xesús coa súa inaudita autoridade, coa súa acollida chea de respecto e coa súa oferta alternativa de vida, libera dos espíritos inmundos. E, cousa notable, isto vese como un desafío á orde social
establecida. Aos xerasenos éntralles medo e pídenlle que se vaia.
Varias veces acúsano de que se expulsa aos demos é porque el mesmo está endemoñado (“actúa co poder de Belcebú”). Xesús recupera aos endemoñados, libera aos estigmatizados, non reintegrándoos na vella orde social, senón en nome do Reino de Deus, ofrecendo uns valores alternativos, un novo tipo de sociedade. Mais
recuperar aos endemoñados, aos estigmatizados, implica privar ao
sistema dunha cómoda válvula de escape das súas contradicións.
Os exorcismos de Xesús desestabilizan a orde inxusta e propoñen
unha sociedade alternativa. Por iso o desacreditan ideoloxicamente e tentan quitalo do medio. Non é este o lugar para facer unha
hermenéutica actualizadora deste aspecto clave do ministerio de
Xesús. Mais o que si queda claro é que o Reino de Deus que Xesús
promove introduce unha dinámica liberadora, humanizadora e socialmente moi crítica.

4.- Xesús ante a Lei e os valores alternativos do Reino de Deus
A comprensión de Xesús depende, en boa medida, de como se entenda a súa relación coa Lei. Por outra banda, é probablemente á luz
do anuncio do Reino de Deus como mellor se pode entender a moral
de Xesús. Sintetizo nunha serie de puntos as conclusións razoables
que se poden ofrecer sobre un tema tan central e complicado.
– Xesús foi sempre un xudeu fiel e, por tanto, respectuoso e
cumpridor da lei, mais o punto de partida da predicación de Xesús
e o máis importante dela non reside na explicación da lei.
– Xesús radicaliza aspectos da lei. Non chega con non matar,
senón que hai que evitar outro tipo de agresións menores e mesEncrucillada 194, setembro-outubro 2015
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mo os insultos. Pensemos tamén na prohibición do divorcio (Nos
manuscritos do Mar Morto atopouse unha doutrina moi parecida).
Na conta desta radicalización ética hai que poñer tamén a denuncia de tradicións humanas que ocultan e desvirtúan a intención
profunda da Lei (Mc 7, 8-13; Mt 23, 23).
– Xesús relativiza –sen que isto supoña a súa simple abolición–
os preceptos rituais, concretamente os referidos ao sábado e ás
normas de pureza. Como xa indiquei, Xesús aceptou a relación con
xente tida como impura, pecadores e publicanos, probablemente prostitutas, e facíao sen importarlle as críticas porque quería
anunciar e ata facer visible que o Reino de Deus ofrécese a todos
e a ninguén exclúe. Mais relativizar os preceptos rituais e as normas de pureza era poñer en perigo a identidade étnica que estes
garantían. En efecto, como saben ben os antropólogos, as normas
de pureza son barreiras que separan aos xudeus dos demais pobos,
á vez que supoñen o control dos corpos dos membros de Israel por
parte das súas autoridades relixiosas.
Xesús promoveu un movemento de renovación intraxudeu nun
momento dunha crise xeneralizada e grave no seu pobo. O movemento de Xesús caracterízase por ser inclusivo, por buscar á xente,
por non marxinar a ninguén, por anunciar a todos a chegada de
Deus e o seu Reino. Non é ningunha casualidade que esta actitude
e este anuncio desencadeasen un forte conflito entre os xudeus.
– O máis característico da interpretación xesuánica da lei é a
importancia dada ao amor ao próximo. “Cal é o primeiro de todos os mandamentos?”, pregúntanlle. Responde: “O primeiro é:
Escoita Israel: o Señor, o noso Deus, é o único Señor, e amarás
ao Señor o teu Deus… O segundo é amarás ao próximo como a ti
mesmo” (Mc 12, 28-31). Xesús está a citar o mandamento de Lev
19, 18. Había grandes discusións no xudaísmo ao redor de como
había que entender “o próximo” deste texto, concretamente que
extensión tiña.
Cando lle preguntan a Xesús a súa opinión (“Quen é o meu
próximo?”) responde coa parábola do bo samaritano (Lc, 10, 2937), que probablemente é histórica e responde ao máis puro estilo
14
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de Xesús: reformula de forma provocadora a pregunta que se lle
fai. A cuestión non é tanto “quen é o meu próximo”, senón quen
é capaz de facerse próximo do home abatido no camiño. É dicir,
Xesús convida a pensar a moral e o amor desde as vítimas.
No xudaísmo do tempo había quen limitaba o próximo aos membros do pobo xudeu. Así os LXX traducen “próximo” por “prosélito”
en Lev 19, 18, é dicir pagáns convertidos ao xudaísmo. Con todo
no xudaísmo helenista sobre todo, mais tamén no xudaísmo palestino, había interpretacións máis amplas que se abrían ao amor ao
estranxeiro. Parece que é o que pensa Xesús.
É moi claro, sobre todo, cando inculca a non violencia e o amor
aos inimigos, que sen dúbida proceden de Xesús e constitúen o
cume da súa moral. Os evanxeos presentan unhas formulacións
radicais e provocativas, que expoñen numerosos problemas tanto literarios como de aplicabilidade, nos que non podemos entrar
agora. Non se refire só ao inimigo persoal, senón tamén ao do pobo
como tal (está moi claro que Mateo, o evanxelista máis xudeu, así
o entendeu, porque en 5,41 refírese a unha imposición romana).
Estas afirmacións de Xesús pódense e débense situar no contexto
xudeu do seu tempo, porque non son meras doutrinas intemporais.
Concretamente houbo un par de mobilizacións populares xudías
non violentas fronte a Pilato que resultaron eficaces (AJ 18, 271 s;
BJ 2, 174. 195-198)7.
– Quen acepta o Reino de Deus colócase nas marxes da súa
sociedade, non se evade dela, mais tampouco se integra acriticamente. Por iso ve e valora a realidade dunha forma alternativa. Así
se explica que Xesús proclame benaventurados aos pobres, aos que
choran, aos famentos. Non porque estas situacións sexan un ben en
si mesmas, senón por todo o contrario. Na medida en que o Reino
de Deus se afirme, estas situacións van cambiar, o que se traduce
xa desde agora en consolo e esperanza. A honra, o valor central na7 G. Theissen “La renuncia la violencia y el amor al enemigo (Mt 5, 38-48/Lc 6, 27-38) y
su transfondo histórico-social” en Estudios de sociología del cristianismo primitivo, Sígueme,
Salamanca 1985, 103-147.
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quela cultura8, que dependía fundamentalmente da liñaxe e que se
manifestaba nunha serie de signos externos é reinterpretado á luz
da nova experiencia do Deus que se achega: “Os últimos serán os
primeiros”; “O Fillo do home non veu para ser servido senón para
servir”. O diñeiro non é sinal da bendición divina, como o consideraba a teoloxía rabínica, senón o maior impedimento para entrar
no Reino de Deus. As estruturas patriarcais quedan relativizadas, e
cambia profundamente a consideración dos nenos e das mulleres.
Máis aínda, a mesma situación de marxinación e sufrimento, en si
mesmas negativas, poden converterse en lugares desde os que se
inculquen alternativas sociais de superior calidade moral9. Por iso
Xesús usa, con frecuencia, unha linguaxe provocativa e paradoxal:
non formula leis, senón interpela á liberdade, á creatividade moral,
busca espertar enerxías latentes na condición humana.

5.- Os seguidores de Xesús
Xesús atopou un notable eco popular non só ao comezo en Galilea, senón tamén ao final en Xerusalén. Por moi exaltadas que
sexan as súas proclamas un predicador non é perigoso para os poderes constituídos se non atopa apoios e seguidores no pobo. Por
iso Xesús foi perigoso (Xn 11, 48-50) e, por esta mesma razón, non
ousaban detelo (“Trataban de detelo, mais tiveron medo á xente”:
Mc 12, 12; cfr. 14, 1-2). Xesús atopou un apoio especial no que
se adoitan chamar os “simpatizantes locais” de Galilea. Trátase de
núcleos de simpatizantes en diversas localidades, que gardaban
tradicións do que Xesús fixera entre eles (ensinanzas, curacións).
Como sabemos, Xesús diríxese a todo Israel, mais axiña se configura en torno seu un grupo de seguidores, homes e mulleres, que o
deixan todo para seguilo no seu ministerio itinerante, polo menos
durante algún tempo. Estes seguidores non son normais discípulos
8 B. Malina, El mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas desde la antropología cultural,
EVD, Estella 1995, 45-84.
9 É o fenómeno sociolóxico da “autoestigmatización”. Pode verse C. J. Gil Arbiol, Los
valores negados. Ensayo de exégesis socio-científicas sobre la autoestigmatización en el movimiento de Jesús, EVD, Estella 2003.
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dun mestre: séntense atraídos pola personalidade extraordinaria e
a autoridade especial de Xesús. Axiña son enviados para que anuncien o Reino de Deus por aldeas e pobos, e para que provoquen os
signos da súa chegada (curacións, comida compartida). As escenas de vocación dalgúns destes seguidores están moi teoloxizadas,
mais reflicten algo histórico: o seguimento de Xesús faise pola causa do Reino de Deus, que aparece singularmente vinculado á súa
persoa. O Reino de Deus é o valor supremo que todo o relativiza e
Xesús é o Mestre último e insuperable.
De entre os seus seguidores, Xesús elixiu Doce cos que estableceu unha relación especial (Mc 3, 13-19). É unha acción cargada
de simbolismo: quere expresar a chegada inminente da plenitude
do Reino de Deus. En efecto, un dos elementos máis constantes
na escatoloxía xudía é a restauración das doce tribos. Pensaban nos
Doce como os patriarcas do Israel renovado polo Reino de Deus
(Lc 22, 29-30; Mt 19, 28). Mentres se creu na chegada inminente
do Reino, os Doce mantiveron a súa importancia e, por iso, houbo
que buscar un substituto para Xudas (Feit 1, 15-26). Mais cando
se ve que este proxecto non se cumpre e o movemento de Xesús
se abre aos xentís, o grupo dos Doce deixa de ter importancia e
desaparece. Tras o martirio de Santiago e a marcha de Pedro de
Xerusalén (Feit 12) non foi recomposto.
Xesús non quixo facer “o seu propio grupo”, á parte de Israel,
mais si buscou colaboradores que exemplificasen os valores do
Reino de Deus10 e o estendesen no seo do pobo xudeu.

6.- O conflito e a cruz
Unha reconstrución histórica da morte de Xesús ten que ser capaz de dar unha explicación razoada e plausible do feito máis indiscutible e, á vez, máis infamante e vergoñoso: a súa morte en cruz.
En termos xerais pode afirmarse que o Reino de Deus, que suscita10 “O grupo dos misioneiros itinerantes… era un signo da nova familia de Deus na que
tiña que converterse o pobo de Israel”: S. Vidal, Los tres proyectos de Jesús y el cristianismo
naciente, Sígueme, Salamanca 2003, 318.
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ba esperanza entre os pobres e marxinados, atopaba oposición entre
quen tiña os seus intereses vinculados ao mantemento do statu quo.
Mais pódese concretar máis. O conflito viña de lonxe, mais houbo
un acontecemento clave que o fixo estalar abertamente: o que Xesús realizou no Templo, cando expulsou a vendedores e cambiadores ao pouco de chegar a Xerusalén. Non é fácil precisar o alcance
e o significado do feito. Podemos consideralo como unha acción
profética, que ía máis aló dunha purificación dun culto corrompido. Un dos elementos máis constantes na complexa imaxinería
escatolóxica xudía era a destrución do Templo e a súa substitución
por outro de excelencia divina. O xesto de Xesús quería expresar a
abolición do culto terrestre porque o Reino de Deus estaba a piques
de irromper. Arrogábase así unha autoridade insólita. Explícase que
as autoridades xudías o interpelen: “Con que poder fas isto?” (Mc
11, 28). Estaba a dirixir a Israel unha chamada urxente e decisiva. Cómpre ter en conta, ademais, que cuestionar aquel Templo
era atentar contra a identidade do pobo e, sobre todo, contra os
intereses materiais da oligarquía sacerdotal, que era a beneficiaria
dos ingresos que producía (donativos para os sacrificios, impostos,
etc). Isto ocasionoulle a inimizade mortal das autoridades xudías,
especialmente da aristocracia sacerdotal. Baseándose neste dato,
os evanxeos elaboran a escena da comparecencia de Xesús ante o
Sanedrín, que decide a morte de Xesús (Mc 14, 53-64). Ponse en
boca de Xesús unha declaración de autoinculpación elaborada con
textos veterotestamentarios da confesión cristolóxica da igrexa primitiva (Mc 14, 62; cref. Sal 110, 1; Dan 7, 13).
É indubidable que os responsables últimos da morte de Xesús foron os romanos, como o indica o patíbulo da cruz e o letreiro posto
sobre ela. Tamén a comparecencia ante Pilato está profundamente
reelaborada por razóns teolóxicas e apoloxéticas. A imaxe dun Pilato débil, que cede ante as presións dos xudeus, é incompatible
co que del sabemos polas fontes profanas (Filón). A investigación
actual admite, con práctica unanimidade, que o representante do
Imperio viu moi axiña en Xesús e os seus seguidores un perigo que
había que atallar. Non lle podía escapar o desafío que supoñía para
a ideoloxía imperial a proclamación do Reino de Deus. Os move18
390

Encrucillada 194, setembro-outubro 2015

Que sabemos hoxe acerca de Xesús de Nazaret?

mentos proféticos contemporáneos e similares ao de Xesús foron
todos abortados violentamente polos romanos. Nos evanxeos atopamos numerosos exemplos do que se chama “linguaxe cifrada”11,
que usan sectores sometidos (particularmente en situacións de
colonización) para criticar ao dominador sen enfrontarse abertamente con el. É unha linguaxe que os membros do grupo sometido
entenden moi ben, mais que se lle escapa aos dominadores. Moitas
veces non está claro se este tipo de linguaxe é atribuíble a Xesús
mesmo12 ou se é creación dos evanxelistas, que claramente amortecen o impacto anti-imperial de Xesús. Non é o momento agora
de avanzar máis por este terreo sobre o que a investigación actual
traballa de forma moi renovada13.
A autoridade xudía estaba controlada pola romana e éralle submisa. Ambas actuaron de acordo contra Xesús, porque as dúas o
vían como un perigo. A oligarquía sacerdotal sentía ameazados os
seus intereses e expuxeron un dilema de deuses: o Deus a quen Xesús representaba actuaba contra o que sostiña o sistema do Templo. O representante do Imperio tiña que atallar a predicación do
Reino de Deus de Xesús que suscitaba un movemento, que ameazaba a pax romana.

7.- A experiencia relixiosa de Xesús
Durante bastantes anos, a investigación crítica sobre Xesús evitou tratar este tema por reacción á forma como adoitaba facerse: a
base de especulacións metafísicas sobre a conciencia de Xesús ou
11 Un libro que influíu moito en antropólogos e biblistas é J.C.Scott, Los dominados y el
arte de la resistencia, Txalaparta, Tafalla 2003; cfr. R. A. Horsley (ed.), Hidden Transcripts
and the Arts of Resistence. Applying the Work of J. C. Scott to Jesus and Paul, SBL, Semeia
Studies 48, Atlanta 2004.
12 A entrada de Xesús en Xerusalén pode verse como unha parodia das entradas ou “parusias” do emperador cando visitaba unha cidade. Cfr. W. Carter, El Imperio Romano y el
Nuevo Testamento, EVD, Estella 2011, 187-190; H. Leander, The Gospel of Mark from a
Postcolonial Perspectiva, SBL, Atlanta 2013.
13 Cómpre mencionar a chamada hermenéutica poscolonial; breve presentación e bibliografía en R. Aguirre, La memoria de Jesús y los cristianismos de los orígenes, EVD, Estella
2015, 67-68.
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con consideracións totalmente descontextualizadas. Na actualidade vólvese estudar a experiencia relixiosa de Xesús, con frecuencia
cunha metodoloxía moi renovada. É un gran acerto, porque sen ter
en conta este elemento é inexplicable a predicación, a actuación
e a vida de Xesús, que non foi un mero teórico, nin o promotor
dunha ideoloxía, nin o simple distribuidor de servizos curadores. A
súa motivación última é a comunicación da proximidade dun Deus
que vai cambiar a realidade e que lle vén suxerida pola creación
e polos acontecementos históricos. Non é esaxerado afirmar que
Xesús non é o exéxeta da Lei nin de textos sacros, senón de Deus.
Xesús educouse nun ambiente xudeu fervoroso e foi toda a súa
vida un xudeu fiel. Mais reinterpretou elementos centrais da fe
xudía a partir da súa peculiar experiencia relixiosa, mostrando a
capacidade de innovación histórica que esta ten na medida en que
é auténtica. É un tema da máxima importancia e limítome a sinalar
uns puntos que esixirían desenvolvementos máis amplos.
1. No cristianismo das orixes proliferaron os fenómenos relixiosos extraordinarios (visións, glosolalia, estados alterados de
conciencia). No caso de Xesús cómpre contar probablemente con
fenómenos deste estilo. Un racionalismo estreito lévanos, con frecuencia, a unha visión anacrónica das relixións antigas. Hai episodios evanxélicos, moi reelaborados teoloxicamente (bautismo,
transfiguración, oración de Xetsemaní) que poden estar a reflectir
este tipo de experiencias, decisivas na vida de Xesús e que impresionaron aos seus discípulos14.
2. Xesús anuncia o Reino de Deus, mais non fala de Deus como
rei. Cando invoca a Deus ou se refire a el utiliza a palabra aramea
14 A. Destro - M. Pesce, “Continuity or Discontinuity between Xesús and Groups of His
Followers? Practices of Contact with the Supernatural”, en S. Guijarro (ed.), Los comiezos del cristianismo, IV Simposio Internacional del Grupo Europeo de Investigación Interdisciplinar sobre los Orígenes del Cristianismo, Publicacións da Universidade Pontificia de
Salamanca 2006, 53-70; J. Ashton, “The Religious Experience of Jesus”, en Chr. Bower
(ed.), The 2002-2003 William James Lectures, Website of Harvard College, Harvard College
2005, 18-21; J. Pilch, “The Transfiguration of Jesus: An experience of Alternate Reality”,
en Ph. Esler (ed.), Modelling Early Christianity: Social-scientific Studies of the New Testament in its Context, Routledge, London-New York 1994, 47-64.
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Abbá/Pai15. Desvélanos así o máis íntimo da súa experiencia de
Deus. Con esta palabra, Abbá, os fillos dirixíanse aos seus pais.
É moi notable a frecuencia con que Xesús a utiliza. Que implica?
Cómpre evitar o anacronismo e non interpretala á luz das relacións
entre pais e fillos nas nosas sociedades actuais. No tempo de Xesús
eran moi diferentes. A relación pai-fillo era moi forte, e duraban
toda a vida, tamén cando o fillo contraía matrimonio ou ao pai lle
fraqueaban as forzas polos anos. As relacións paterno-filiais tiñan
tres características.
• Obediencia e respecto. O pai ten autoridade, que sempre permanece. Xesús fai a vontade de Deus. A obediencia de Xesús á
vontade de Deus, o seu Pai é o gran fío condutor da súa vida e
implica a profundidade insospeitada da súa experiencia relixiosa.
• Confianza. O pai vela polo fillo, proporciónalle os medios de
subsistencia. Todo o do pai é do fillo. O patrimonio material
e ideolóxico do pai pasa ao fillo. O pai envórcase e prolóngase no fillo. A confianza en Deus confire a Xesús un talante
especial que transmite continuamente: non obsesionarse por
acumular bens terreos, non temer ao futuro, poñerse sempre
en mans do Pai.
• Imitación. O pai educa ao fillo para que siga os seus pasos. A
imitación de Deus é a norma suprema da espiritualidade xudía. Xesús é misericordioso como o seu pai é misericordioso. E
esta misericordia exprésase, de forma eminente, no amor aos
inimigos. Aquí hai algo específico e propio de Xesús. É o cume
da súa moral. O amor aos inimigos, precisamente porque é o
máis desinteresado e gratuíto, é a imitación máis próxima de
Deus, que é amor gratuíto e misericordia desbordante, a que
nos fan os seus fillos. “Se amades aos que vos aman que facedes de máis… amade aos vosos inimigos e seredes fillos do
voso Pai do Ceo que fai saír o sol sobre bos e malos e chover
sobre xustos e inxustos”.
15 É a famosa teoría de Xeremías, válida no fundamental, aínda que habería que facer
algunhas matizacións. Cfr. R. Aguirre, C. Bernabé, C. Gil, Jesús de Nazaret, EVD, Estella
2009, 146.
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3. Deus achégase aos humanos co seu Reino porque é misericordia e ama gratuíta e infinitamente. Xoán Bautista anunciaba a
vinda próxima e xusticeira de Deus. Xesús, pola contra, acentúa
o carácter de salvación e graza do Deus que se achega. Estamos,
sen dúbida, no corazón da experiencia relixiosa de Xesús e co que
introduciu un forte conflito coa idea de Deus preponderante no
xudaísmo do seu tempo.
Deus busca a ovella perdida. Non fai discriminación de persoas.
É perdón gratuíto. Xesús mesmo trata con publicanos e pecadores,
con máximo escándalo dos sectores xudeus tidos por máis relixiosos. En efecto, naquela sociedade teocrática, pecador era unha designación sociolóxica de persoas que desempeñaban determinados
oficios considerados impuros (pastores, recadadores, tintureiros
ou curtidores de peles, etc.), que eran, polo mesmo, marxinados
e con eles un fiel xudeu non podía tratar. Xesús transgride reiteradamente estas convencións e tabús sociais. É un dos trazos máis
claros do seu comportamento. E ante as críticas e murmuracións
xustifícase remitíndose ao corazón mesmo de Deus, que el fai presente: “Eu actúo así porque Deus busca á ovella perdida, desvívese
polos pecadores, é amor gratuíto”.
A escribas e fariseos que murmuraban dicindo “este acolle aos
pecadores e come con eles” (Lc 15, 2), Xesús cóntalles a parábola
do fillo malgastador que, máis propiamente, habería que chamar
“do amor do pai”. En efecto, o que está en xogo nela é o amor misericordioso do Pai, que todos os días albisca o horizonte e espera
o regreso do fillo pródigo; que cando este retorna non pregunta
nada, corre ao seu encontro, bótase ao seu pescozo, éncheo de
bicos, vísteo coas mellores galas e organiza unha gran festa para
celebralo. Descríbesenos un comportamento inaudito nun vello
patriarca oriental: aí reside o elemento sorprendente, que dá que
pensar, que nos pon na pista do Deus de Xesús e da orixinalidade
da súa actitude. Mais a parábola continúa cunha segunda parte,
na que se pon unha énfase aínda maior. O fillo maior, fiel á lei,
énchese de santa indignación, non comprende o comportamento
do Pai e non quere entrar a participar no festexo. A el non se lle
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ofreceu unha festa semellante, a pesar de que servira fielmente ao
Pai e cumprira todos os seus preceptos. Na súa actitude percíbese
a idea dominante no xudaísmo do tempo sobre a recompensa pola
observancia da lei, que inclúe un desprezo polo considerado pecador: nin sequera chama ao fillo malgastador “o meu irmán”, senón
que di distante “agora que veu ese fillo teu”. Mais o Pai quere que
tamén o fillo maior comprenda e participe da súa alegría: “Conviña celebrar unha festa e alegrarse, porque este irmán teu estaba
morto e volveu á vida”.
En Xesús a misericordia é inseparable da indignación. E é que
descobre o contraste entre a realidade que nos rodea e o plan do
Deus amor. O pobre e o marxinado son a negación histórica de
Deus. Descubrir a Deus na solidariedade efectiva co pobre xorde
da entraña mesma da experiencia relixiosa de Xesús.
Sempre os místicos –os homes da experiencia relixiosa– loitan
contra os ídolos. A súa traxectoria vital é unha purificación permanente do que Deus significa na súa mesma vida persoal e, por
suposto, tamén na social. A crítica anti-idolátrica é esencial na
espiritualidade bíblica. Este é un elemento clave na vida de Xesús.
Considera que a Deus opóñense moito máis as súas falsas imaxes
que a súa negación pura. Dicía Von Rad que “o home piadoso é
quen corre máis perigo de facer un Deus á súa imaxe”. Xesús, que
aparece sempre rodeado de xente e que non exclúe a ninguén, que
acolle a pecadores e publicanos, con todo mantén unha polémica durísima coas autoridades relixiosas. No conflito que acabou
con Xesús interviñeron diversos factores, mais o compoñente estritamente teolóxico foi esencial. Estaba en cuestión o verdadeiro
Deus, o Pai, o Deus amor e misericordia, fronte á relixiosidade propugnada polas autoridades sacerdotais. Entre as moitas acusacións
que se dirixiron contra Xesús, a de blasfemo é a reacción contra o
máis profundo e vivencial de Xesús.
4. Cómpre admitir unha evolución na experiencia de Deus de
Xesús. Non é a mesma cando ao principio, cheo de optimismo,
proclama que o Reino de Deus está a chegar, que, cando ao final,
na escuridade de Xetsemaní, suplica “Abbá, Pai: aparta de min este
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cáliz, mais non se faga a miña vontade, senón a túa”. Se negamos
en Xesús a escuridade ante o futuro, eliminamos a súa liberdade e
a súa verdadeira humanidade. A súa estreita conciencia de unión
con Deus non elimina a fe en Xesús. Tivo que discernir os camiños
do Reino de Deus, modificando as súas previsións ante as resistencias que atopou16. Ante a morte próxima tivo que reinterpretar
moito máis a fondo as súas expectativas sobre o Reino de Deus.
Mais afrontou esa circunstancia sen derrubarse, con confianza en
Deus e na senda dos mártires da tradición xudía. Interpretou a súa
morte como un último servizo á causa do Reino e convocou aos
seus discípulos para un próximo e gozoso reencontro (Mc 14, 25).
Máis aló da súa morte, Xesús espera a súa resurrección, porque a
resurrección dos mortos é un compoñente esencial do Reino de
Deus na mentalidade xudía.

8.- Quen é Xesús?
É a pregunta ineludible que ao final se formula o historiador. Un
sector importante do pobo xudeu, sobre todo do campesiñado galileo, recoñeceu unha insólita autoridade en Xesús, que promovía
un peculiar movemento de renovación intraxudeu. A súa autoridade non era legal, nin tradicional, senón carismática. É dicir baseábase nunha fonda experiencia persoal, que transmitía e atopaba un
notable eco popular. Xesús foi un xudeu fiel, que reinterpretou elementos fundamentais do xudaísmo a partir da súa experiencia de
Deus. En liña coa tradición xudía fala sempre de Deus en relación
coa humanidade. Usa o concepto de Reino de Deus, que suscita
16 J. P. Meier na súa inxente obra sobre o Xesús histórico non abordou aínda este tema,
mais deunos un anticipo en “Do profeta como Elías ao mesías real davídico” en D. Donnelly (ed.), Jesús. Un coloquio en Tierra Santa, EVD, Estella 2004, 63-112: pensa que na primeira fase do seu ministerio Xesús enténdese como o profeta escatolóxico na liña de Elías
revivido, mais que cando presenta a súa mensaxe no corazón do pobo, en Xerusalén, faio
como o mesías davídico. Senén Vidal presentou dunha forma moi elaborada a evolución de
Xesús nos tres proxectos de Xesús e o cristianismo nacente, Sígueme, Salamanca 2003. Pensa
que, nun primeiro momento, Xesús participa do proxecto do Bautista. Posteriormente toma
a iniciativa de ofrecer a súa propia alternativa ao campesiñado galileo en liña profética.
Ante o fracaso desta oferta trasládase a Xerusalén e alí a súa proposta, sempre como unha
transformación histórica radical, realízaa desde unha conciencia de mesías real.
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resistencia e esperanza nos pobres e marxinados. Mais Deus, máis
ca un rei, é un pai misericordioso, que expresa o seu reino como
fraternidade e supón unha fonda transformación histórica.
Xesús tiña unha conciencia singular da proximidade e da paternidade divina, mais non parece que utilizara para designarse
ningún dos títulos que lle aplicou a Igrexa posterior. Con todo estableceu unha vinculación indisoluble entre o Reino de Deus que
irrompía e o seu ministerio e a súa persoa. Hai afirmacións en que
se reflicte a conciencia do seu papel decisivo no plan de Deus:
“… aquí hai algo máis ca Xonás… aquí hai algo máis ca Salomón” (Mt 12, 38-42; Lc 11, 29-32). Estes ditos, precisamente polo
seu carácter pouco explícito, ofrecen garantías de historicidade e
conteñen unha “cristoloxía” moi elevada17. Pode afirmarse que Xesús pretende ser o enviado divino definitivo. É un tema discutido,
mais, na miña opinión, non se presentou nunca, tampouco ao final
en Xerusalén, como un mesías real.
Foi Xesús un obnubilado por soños demasiado altos? Foi un profeta cunha mensaxe divina cunha validez que atravesa os tempos?
A coherencia da súa vida e a nobreza das súas ensinanzas exclúen
absolutamente que fose un falsario e, de feito, ninguén o sostén.
A elevada moral que propoñía, os valores alternativos e humanizadores, as esperanzas que suscitou nos pobres, a reivindicación da
dignidade dos marxinados e alienados, sitúan a Xesús no cume da
tradición relixiosa de Israel e convérteno en referencia eximia de
exemplaridade humana.
O historiador comproba que Xesús expón unha pregunta sobre
si mesmo, á que non pode responder como tal historiador. Sen
dúbida a cruz pode considerarse un fracaso histórico e así o pensaría un historiador do tempo. Con todo o historiador constata que
a fe de Xesús en Deus Pai era tan forte que a perspectiva da súa
17 É un aspecto moi subliñado por G. Lohfink, Xesús de Nazaret. Que quixo, quen foi,
Herder, Barcelona 2013. En pp. 538-539 di: “O centro da mensaxe de Xesús é Deus, o Un,
o Señor absoluto e precisamente por iso é tan escandaloso que Xesús vincule incesantemente a este Un e o seu reino coa súa propia persoa… A proclamación radical de Deus de Xesús
inclúe unha cristología implícita”.
Encrucillada 194, setembro-outubro 2015

25
397

Rafael Aguirre Monasterio

morte non o levou a abandonar a súa confianza na vinda do Reino
de Deus, aínda que si o obrigou a unha transformación profunda da forma de entendelo, e igualmente constata que moitos dos
seus seguidores viron a cruz como un fracaso histórico, mais reinterpretárona porque Deus non podía permitir que Caifás e Pilato
prevalecesen sobre aquel home bo e xusto, en quen puxera toda a
súa esperanza, e comezaron a proclamar que Xesús vivía, que Deus
o resucitara. O historiador constata esta reacción, considéraa sorprendente e ata improbable, mais aquí acaba a competencia da
súa ciencia. O impulso que Xesús introduciu na historia está lonxe
de cesar a pesar dos moitos séculos transcorridos. Non podemos
prescindir dos seus efectos cando interpretamos acontecementos
do pasado. Por iso non podemos hoxe deixar de preguntarnos que
querían dicir aqueles homes e mulleres cando afirmaban que Deus
resucitara a Xesús.
Rafael Aguirre Monasterio
Teólogo. Universidade de Deusto
Traduciu Chema Felpeto
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Estudo

Aproximación á divindade de Xesús
Pedro Castelao

1.- O espírito do tempo
Que Xesús de Nazaret sexa verdadeiro home non é hoxe na nosa
sociedade un problema para ninguén. A prudencia aconsella contemplar a posibilidade de que aínda poida haber redutos dun forte supranaturalismo nos que a súa humanidade sexa dificilmente
integrada, pero non parece aventurado constatar que, en xeral, a
atmosfera do pensamento coetáneo non ten dificultade ningunha
co feito de que Xesús fose un ser humano.
Outramente sucede cando se fala da súa divindade. Nese caso
as cousas complícanse unha enormidade porque rapidamente aparece a sospeita de mitificación.
Estas dificultades preséntanse en todos os estratos da cultura.
Nos medios de comunicación de masas, por exemplo, especialmente no cine e nas novelas de éxito global, reprodúcese unha
imaxe de Xesús que incide particularmente nas características que
o espírito do tempo presente entende como máis propias da condición humana. Son fundamentalmente dúas: 1) a presenza da dúbida; 2) o afecto e a sexualidade.
A dúbida ou a incerteza, a tentación, a fraxilidade, a inseguridade de ter acertado na elección tomada, o carácter aberto dun
futuro que puidera ter sido outro, a posibilidade de refacer o camiño desfacendo o feito, os soños imposibles dunha volta atrás
que poida remediar o que xa parece que non ten remedio, a necesidade continua dun novo comezo. Un exemplo? A última tentación de Cristo (novela de Nikos Kazantzakis e film de Martin
Scorsese en 1988). A nosa sociedade ten aquí unha particular
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preocupación co carácter irreversible dun tempo que non parece
suficiente para realizar todas as vidas que se nos presentan como
posibles e como verdadeiramente atractivas. A investigación tecnolóxica máis avanzada do planeta –acompañada dunha reflexión
filosófica perfectamente acaída– percibiu nesta dolorosa grecha
da alma non só un problema extraordinariamente urxente, senón,
sobre todo, un atractivo ámbito de mercado. A obra de Ray Kurzweil –director da Singularity University en Silicon Valley patrocinada pola NASA e por Google– ou a de Peter Diamandis son
un bo exemplo dese pensamento trans-humanista que, coa transformación e mellora tecnolóxica do lábil substrato bio-molecular
dos seres humanos, promete “transcender estas limitacións dos
nosos cerebros e corpos biolóxicos”. Kurzweil sostén que, deste
xeito, “aumentaremos o control sobre os nosos destinos, a nosa
mortalidade estará nas nosas propias mans, poderemos vivir tanto
como queiramos (…), comprenderemos completamente o pensamento humano e expandiremos e aumentaremos enormemente
o seu alcance”. E, finalmente, engade: “como consecuencia, ao
final deste século a parte non biolóxica da nosa intelixencia será
billóns de billóns de veces máis poderosa que a débil intelixencia humana produto da bioloxía”1. O atractivo social producido
por esta promesa de mellora tecnolóxica que nos permita en ben
poucas décadas alongar a vida indefinidamente cunha infinita clarividencia cognitiva que nos libre de incertezas, inseguridades e
conflitos emocionais é unha proba máis da presenza innegable e
acusada que a inseguridade, a dúbida e a tentación –asociadas
ás limitacións da nosa bioloxía– teñen hoxe como características
básicas do noso estar no mundo. Para o noso tema a aplicación é
inmediata e evidente: se Xesús foi un ser humano coma nós, tivo
que experimentar o carácter irreversible do tempo e a dor da continxencia que acompaña toda decisión. Se tal cousa foi así, é dicir,
se Xesús experimentou tal –e non parece que puidese ser doutro
xeito xa que, sen dúbida, foi un ser humano– non parece acaído,
1 R. Kurzweil, La singularidad está próxima. Cuando los humanos transcendamos la biología, Lola Books, Berlín, 2012, 9. Cfr. J. R. Amor Pan, Bioética y Neurociencias. Vino viejo en
odres nuevos, Institut Borja de Bioètica, Barcelona, 2015, esp. o cap. VI, 503-568.
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xa que logo, poder falar da súa divindade. De facer isto último, estariamos negando a súa verdadeira, fráxil e insegura humanidade.
Que dicir da afectividade e do sexo? Non fai falla insistir moito
no asunto, de tan claro que é. Non hai película ou novela actual
nas que unha e outra vez non estean presentes, dun ou doutro xeito, a posibilidade dunha relación afectiva ou dunha vivencia sexual
de Xesús con algunha muller máis ou menos afín. As preferencias
da ficción premian case sempre a María de Magdala e sempre cun
único e mesmo obxectivo: acentuar ata o paroxismo unha humanidade carnal e instintiva, que atopa na eventual relación de Xesús
e no seu acto sexual e procreativo a proba máis plástica e evidente
dun xeito de ser humano que o contrapón radicalmente a esa imaxe
hierática, celestial, espiritual e divina inmune a veleidades eróticas
ou emotivas. A este efecto vale todo. Mesmo terxiversar absolutamente a cristoloxía gnóstica de documentos, por exemplo, do s. III
ou IV, coma o evanxeo de Xudas, afirmando que neles aparecería
o rostro máis humano de Xesús, cando, en realidade, o que aparece neles é xustamente unha concepción docetista da encarnación.
Non se trata agora de subliñar o evidente carácter fantasioso de tales construcións, senón de constatar que, queiramos ou non, crean
ambiente. Detrás de tales intentos atópase, de feito, unha mesma
tese de fondo: a historia da Igrexa non é senón o proceso dunha
progresiva, falsa e ilexítima divinización dun xudeu axustizado polo
imperio romano. Tratouse, pois, xa desde o inicio dun espurio proceso de mitificación que elevou ao ámbito do divino a quen, coma
nós, non era nin máis nin menos que un ser humano.
Esta tese de fondo, expresada con máis ou menos finura neses
estratos da cultura que chamei medios de comunicación de masas,
tamén está presente en ámbitos académicos máis especializados. G.
Lüdemann no seu libro Wer war Jesus?2 (Quen foi Xesús?) amosa claramente esta tendencia que sostén que o inicio da cristoloxía neotestamentaria é o inicio da falsificación que os primeiros cristiáns
fixeron da auténtica predicación de Xesús centrada unicamente no
2 G. Lüdemann, Wer war Jesus? Theologisch-politische Interventionen. 1. Auflage. Zu
Klampen, Springe, 2011.
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Reino de Deus. Esta incipiente cristoloxía atribúe xa a Xesús títulos
dunha dignidade teolóxica tal, que violenta o feito de que, en vida,
Xesús rexeitase pretensións moito máis modestas. John Hick faise
eco de tal impostura cando afirma:
A encarnación divina, no senso no que a teoloxía cristiá utilizou a
idea, esixe que un elemento eternamente preexistente da divindade
–o Fillo de Deus ou o Logos divino– se encarne como ser humano.
Pero é sumamente improbable que o Xesús histórico pensase de si
mesmo de tal xeito. De feito, probablemente rexeitaría a idea como
blasfema.
Nun dos ditos atribuídos a el di: Por que me chamas bo? Ninguén
é bo senón so Deus (Mc 10, 18)3.

Se Xesús se incomoda cando lle din que é bo, porque só Deus o
é, como se poría se lle dixesen que é o Logos de Deus, o seu Fillo
eterno, a segunda persoa da Trindade feita carne? A conclusión
de Lüdemann é contundente: a Igrexa inventou adrede unha cristoloxía elevada mitificando a figura histórica de Xesús para fundamentar escuras esixencias de influencia e poder. J. Hick non
chega a tanto, pero a súa tese non é menos provocativa: todas as
afirmacións sobre a divindade Xesús, tanto na Escritura coma na
tradición, teñen que ser interpretadas como metáforas, como modos de falar, como formas de sinalar que Xesús –o home Xesús de
Nazaret– “é o noso modelo suficiente de verdadeira humanidade
nunha relación perfecta con Deus”4, pero nada máis aló diso.

2.- Breves apuntamentos teolóxicos e esexéticos
A dogmática tradicional fixo o imposible, desde o inicio das
controversias cristolóxicas, por afirmar algo que non por coñecido
sobra recordar: a confesión da Igrexa verbo de Xesús de Nazaret
sostén que Xesús é verdadeiro Deus e verdadeiro home, de xeito
que só na conxunción de ambas as dúas afirmacións se lle faría auténtica xustiza á súa identidade. Así se recolle nomeadamente no
3

J. Hick, The Metaphor of God Incarnate, SCM Press, London, 1993, 27.

4

J. Hick, The Myth of God Incarnate, Westminster Press, Philadelphia, 1977, 179.
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concilio de Calcedonia (451), no ronsel de Éfeso (431), Constantinopla (381) e Nicea (325). O máis curioso destas formulacións
é que se fan coa explícita conciencia de non querer dicir nada
novo, de non introducir nada que non estivera xa no testemuño
apostólico do Novo Testamento. Sitúanse nunha posición similar
á de Paulo (universalidade do cristianismo máis aló de Israel) ou á
do cuarto evanxeo (encarnación do Logos) innovando por afondamento e non por terxiversación.
Nin que dicir ten que tal equilibrio foi sempre extraordinariamente delicado e que non en todos os momentos da historia se
evitaron excesos. Na teoloxía medieval, por exemplo, e logo na
neoescolástica, foi tal a énfase que se puxo na encarnación, é dicir, no descenso salvífico do Verbo de Deus, que a resurrección
foi practicamente desactivada de potencial relixioso e soteriolóxico, configurando así unha concepción cristolóxica pouco menos
que doceta. Non se pode ignorar, pois, que ata as mesmas portas
do Concilio Vaticano II as cristoloxías tradicionais eran nomeadamente verticais, supranaturalistas e con enormes dificultades para
afirmar unha plena e completa humanidade de Xesús. Onde quedaba, pois, a afirmación calcedonense do vere homo?
Douscentos anos de crítica bíblica, xunto co influxo da teoloxía
liberal, axudaron moito a restaurar novamente o equilibrio perdido.
Agora ben, cómpre preguntarse, tamén, se unha vez recuperada a
importancia decisiva da verdadeira humanidade de Xesús, a teoloxía foi quen de manter a lexitimidade e a vixencia dunha afirmación igualmente equilibrada verbo da súa divindade. Non estou seguro de que, nestes momentos, non esteamos un pouco escorados
sobre a humanidade de Xesús e con moitísimas dificultades para
dicir algo sobre a súa divindade. De ser isto certo, é claro que urxe
buscar unha reflexión teolóxica que recupere o equilibrio preciso.
O problema non é só dogmático. Tamén o é esexético. A acusación de helenización do cristianismo que elevou a teoloxía liberal da
segunda metade do s. XIX na persoa de Adolf von Harnack (18511930), non se limitou unicamente á historia dos dogmas. Publicacións como Kyrios Christos de W. Bousset (1865-1920) contribuíron
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a estender a sospeita de que o proceso de divinización do xudeu
Xesús de Nazaret aconteceu, xa no Novo Testamento, por influxos
relixiosos e filosóficos externos ao xudaísmo en ambientes fortemente helenizados que acabaron por impoñerse facendo esquecer a
presenza dun cristianismo máis puro e orixinal propio do xudecristianismo da comunidade de Xerusalén5. A conclusión que parecía
impoñerse era que o xudeocristianismo máis primixenio nunca considerou, nin na reflexión ni no culto, que Xesús fose Deus, e que tal
consideración non só non é orixinaria, senón que, sendo posterior,
adulteraría fatalmente a subseguinte imaxe de Xesús, converténdoo,
por influxos externos, nun ser celeste e suprahumano. Estudos posteriores, moi actuais e moi fundamentados, desmentiron grandemente ese tal proceso de adulteración. O camiño que seguiron, foi o
de centrarse principalmente nos anos que median –tan só un par de
décadas– entre a morte de Xesús na cruz e a aparición das máis antigas cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo hai pegadas moi significativas de tradicións cristolóxicas moi anteriores. Tradicións xurdidas en
ambientes litúrxicos, doxolóxicos e rituais que denotan a presenza
moi temperá dunha devoción a Xesús, o Cristo de Deus, en termos
moi similares –por non dicir idénticos– aos utilizados para tributar
culto e louvar a Iahvé. Himnos cristolóxicos coma Flp 2, 6-11, ou
fórmulas fixas coma as de 1Cor 8, 6 ou Rm 10, 9-13, amosan unha
cristoloxía moi elevada elaborada segundo patróns propios dunha
teoloxía xudía exenta de influxos helénicos. Non podo entrar aquí
en detalles –que son interesantísimos–, pero si cómpre subliñar a
principal conclusión destas investigacións: “o cristianismo paulino
tomou de grupos anteriores de cristiáns e perpetuou un esquema de
devoción no que Xesús se atopaba ao lado de Deus como suxeito e
5 Cfr. W. Bousset, Kyrios Christos: Geschichte des Christusglaubens von den Anfangen
des Christentums bis Irenäus, Göttingen, 1913. En contra da tese deste libro está L. W.
Hurtado, Señor Jesucristo. La devoción a Jesús en el cristianismo primitivo, Sígueme, Salamanca, 2008; Id., ¿Cómo llegó Jesús a ser Dios?, Sígueme, Salamanca, 2013. É igualmente
interesante a obra de J. D. G. Dunn, Christoloy in the making. An Inquiry into the Origins
of the Doctrine of the Incarnation, SCM Press LTD, London, 1980; Id., ¿Dieron culto a
Jesús los primeros cristianos? Los testimonios del Nuevo Testamento, EVD, Estella, 2011. J.
D. G. Dunn é crítico con algúns aspectos da interpretación de Hurtado, pero o que máis
convincente resulta de ambos son os numerosísimos puntos de converxencia en asuntos da
máxima importancia con independencia das diferenzas de matiz.
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obxecto de culto”6. E pouco antes o mesmo autor non dubidou en
afirmar: “as cartas paulinas indican que nun momento asombrosamente temperán os diversos grupos cristiáns compartían unha serie de conviccións básicas sobre Xesús que equivalían a consideralo
divino”7. Falando do himno de Flp 2, 6-11 afirma o propio Dunn:
“podemos estar seguros, como mínimo, de que este himno afirmaba
que o Señor Xesús atopábase do outro lado, no lado divino, no acto
de culto ofrecido ao único Deus”8. E isto sen necesidade de mencionar nin o cuarto Evanxeo –co seu impresionante prólogo e a explícita confesión de Xn 20, 28: ho Kyrios mou kai ho Theós mou (meu
Señor e meu Deus)– nin o libro da Apocalipse, do cal di o mesmo
Dunn que “afirma clara e categoricamente a divindade de Cristo”9.

3.- Resurrección, preexistencia e consubstancialidade
Pero as clarificacións esexéticas –por máis que axudan– non solucionan, sen máis, os problemas da teoloxía sistemática. De xeito
que, para nós, o problema fundamental permanece. Como falar da
hoxe da divindade de Xesús?
6 L. W. Hurtado, Señor Jesucristo. La devoción a Jesús en el cristianismo primitivo, Sígueme, Salamanca, 2008, 168.
7 Ibib., 166. As matizacións de Dunn son interesantes porque insiste en que o culto tributado a Xesús neste cristianismo tan orixinario nunca está desvinculado da gloria e louvanza
dirixidas a Deus Pai. O cal non significa que Dunn non recoñeza que no propio Novo Testamento, e como un movemento interno desde claves relixiosas xudías (Sabedoría, Logos,
Espírito), Xesús fose situado extraordinariamente cedo no ámbito do divino por riba de calquera outra realidade que puidese ostentar similar consideración. Esta superioridade absoluta e sen parangón de Xesús aparece, precisamente, demostrada no feito de que a ningunha
outra realidade da relixión xudía (Henoc, Moisés, Elías, a Torá, os anxos, etc…) se lle aplican
fórmulas cultuais como aquelas nas que aparece a figura de Xesús. Cfr. Id., ¿Dieron culto
a Jesús los primeros cristianos? Los testimonios del Nuevo Testamento, EVD, Estella, 2011.
8 Id., ¿Dieron culto a Jesús los primeros cristianos? Los testimonios del Nuevo Testamento,
EVD, Estella, 2011, 136. A interpretación da teoloxía paulina –e en xeral de toda a cuestión
da divindade de Cristo no Novo Testamento– que fai K. J. Kuschel, paréceme moito menos
convincente, aínda que comparto a súa incomodidade con certas formulacións cristolóxicas
posteriores excesivamente supranaturalistas. Cfr. K.-J. Kuschel, Geboren vor aller Zeit? Der
Streit um Christi Ursprung, Piper, München/Zurich, 1990.
9 Id., ¿Dieron culto a Jesús los primeros cristianos? Los testimonios del Nuevo Testamento,
EVD, Estella, 2011, 163.
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O que aquí propoño, na súa intención máis fonda, responde ao
intento de facer accesible para nós mesmos –homes e mulleres
do s. XXI– o núcleo esencial da fe da Igrexa sobre a identidade
de Xesús. A tal efecto quixera reflexionar sobre a resurrección de
Xesús, a súa preexistencia e a formulación dogmática da consubstancialidade.
Que significa e que implica a resurrección de Xesús? Vaiamos
ao fundamental. A afirmación da resurrección de Xesús significa
que a totalidade da súa vida –a súa infancia en Nazaret, o seu crecemento, o seu período de formación, a súa relación co Bautista,
a súa crítica e reformulación da Lei, as benaventuranzas, as súas
comidas con publicanos e prostitutas, a lóxica interna das parábolas do Reino de Deus, os seus discípulos, a súa relación relixiosa co
Espírito de Deus, a súa oración, a superación das tentacións, o seu
enfrontamento co Templo de Xerusalén, o seu desafío á autoridade
imperial de Roma, o seu anuncio da soberanía de Deus, as súas
curacións, o seu modo de chamar Abbá a Yahvé, etc.10…– todo iso
resulta referendado por Deus dun xeito que xa non admite ulterior
apelación. A resurrección implica a superación dos límites espazotemporais do home Xesús de Nazaret desde o punto de vista do
futuro escatolóxico. O resucitado xa non morre máis. O resucitado
está vivo na eternidade de Deus, de xeito que a totalidade da súa
vida, cos seus ditos, cos seus feitos, coas súas ensinanzas, con todos os seus plans e recordos testemuñados polos que viviron con
el, foi confirmada por Deus como conforme á súa vontade. A fortísima tensión inherente á predicación de Xesús, que levaba os seus
oíntes a situárense no seu seguimento ou na súa oposición e que
rematou coa súa crucifixión, aparece coa resurrección definitivamente resolta. A pretensión de Xesús e dos seus discípulos consistía en estar predicando un Reino de Deus que só de Deus podía vir.
A cuestión máis decisiva era quen se atopaba detrás da autoridade
de Xesús e en nome de quen operaba co seu poder taumatúrxico.
Os fariseos, escribas e saduceos tíñano claro: Xesús vence o mal
10 Remito aquí ao excelente artigo de R. Aguirre sobre o Xesús histórico neste mesmo
número.
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co poder de Belcebú. El replica xusto o contrario: é o poder do
Altísimo quen obra nel. A predicación dos seus discípulos, logo do
axustizamento no Gólgota, de que Deus resucitou a Xesús sintetiza, resume e aglutina nunha condensadísima fórmula todo aquilo
que cabería despregar se quixermos dar conta completa de todas
as súas implicacións. Dicir, naquel tempo, que Xesús resucitou era
unha proclamación que condensaba nesa curta expresión algo que
poderiamos desenrolar así: logo, era certo que Xesús tiña razón.
Logo, era certo que os pecadores e as prostitutas nos precederán
no Reino dos Ceos. Logo, era certo que o amor de Deus, coma o
pai da parábola do fillo pródigo, é máis pronto a perdoar e festexar
que a rexeitar e condenar. Logo, era certo que hai máis ledicia no
ceo por un pecador que se converte que por noventa e nove xustos.
Logo, era certo que a clave da vida humana non pende do cumprimento dos seiscentos trece preceptos da lei mosaica, senón do
amor ao próximo coma a un mesmo e do amor a Deus sobre todas
as cousas. Logo, era certo que os sacrificios do Templo de Xerusalén non eran o medio máis acaído para asegurarse a bendición
de Deus e o perdón dos pecados. Logo, era certo que Xesús non
morreu na cruz coma un maldito deixado da man de Deus. Logo,
era certo que a Palabra de Deus estaba actuando nel naquilo que
dicía e facía e que tanto nos desconcertaba. Logo, era certo que…
Xesús resucitou! Logo, todo era certo e definitivamente certo!
Porque o caso é que a verdade non comeza a ser verdade cando
un cae na conta dela. O que sucede é xusto o contrario. Un cae
na conta dela porque a verdade xa estaba aí11. A experiencia de
todos os seguidores de Xesús –experiencia verdadeiramente viva
e persoal– é que a verdade da vontade de Deus para o mundo e
para os seres humanos fíxose vida persoal na biografía de Xesús de
Nazaret. Cómpre atender ao feito de que a confesión de fe cristiá
apunte cara a unha vida persoal cando fala da máxima, definitiva
e insuperable revelación de Deus á totalidade da creación. Non
11 Remito aquí ao esclarecedor artigo de Torres Queiruga incluído neste mesmo número
e máis amplamente aos seus escritos sobre a revelación. Cfr. A. Torres Queiruga, A revelación de Deus na realización do home, Sept, Vigo, 1985.
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se trata, pois, dos ditos de Xesús. Non se trata das súas accións.
Non se trata dos seus valores. Non se trata da súa concepción da
vida ou das súas ideas máis ou menos acertadas. Trátase de todo
isto, abofé, pero en conxunto, na súa globalidade, en toda a súa
singular síntese; pero non como realidades illadas ou xustapostas,
senón conectadas no continuo fluír dunha vida persoal. Se fixamos
o esencial de Xesús nos seus ditos, poderemos elaborar unha lista
definida de verdades; se o focalizamos nos seus feitos, teremos un
elenco de actos morais; o mesmo sucederá se, agora, destacamos
os seus valores: teremos un catálogo de virtudes. En todos estes
casos, de salientar unha destas dimensións particulares, sempre
chegaremos a un elenco acoutado, un conxunto ben delimitado,
unha lista que poderemos clasificar e ordenar. Pero o resultado
deste traballo será a obxectivación, a cousificación, a redución da
densidade inobxectivable dunha vida persoal a un esquema morto
que, necesariamente, forzándoa, rematará por desfigurala. As vidas
das persoas non se deixan reducir a esquemas cuadriculados. Nelas está sempre presente, pola súa propia natureza de vida persoal,
un elemento inaprehensible, infinito, misterioso, incomunicable e
indefinible que singulariza esencialmente a esa persoa librándoa
de ser un simple caso particular dunha idea xeral de humanidade.
Isto é decisivo, porque identificar a máxima revelación de Deus
coa vida persoal de Xesús implica a esixencia permanente e constante dun afondamento nela que nunca se pode dar por definitivamente concluído. Esta dinámica do afondamento é a que explica
que a confesión de fe en Xesús non se detivese na proclamación da
súa resurrección. Iso foi só o primeiro paso.
Pois ben, que os discípulos de Xesús captasen na súa vida, logo
da súa resurrección, a realización insuperable do que Deus quere
que sexamos os seres humanos, levounos a confesalo, desde moi,
pero que moi cedo, como pertencente ao ámbito do divino. É dicir,
como provinte de Deus. Xa non é que a súa autoridade veña de
Deus, que o seu poder de curar ou a súa predicación teña a súa orixe en Deus. Non. Do que agora se trataba, afondando no misterio
da súa persoa, era de subliñar que “todo Xesús”, é dicir, que todo o
misterio inobxetivable da súa vida non tiña outra razón de ser máis
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que en Deus, por Deus e para Deus12. Non se trataba de ocorrencias máis ou menos afortunadas de Xesús. Non eran xenialidades
dunha personalidade relixiosa privilexiada. Era algo máis, algo que
estando enraizado na historia universal da revelación, non tiña parangón coñecido, porque todo o acontecido na súa vida, todo o que
transparentaba o transfondo inaprehensible da súa persoa, remitía
ao propio misterio de Deus. Cando, logo da resurrección, os seus
discípulos descobren nel a presenza inequívoca da salvación de
Deus –antes só sospeitada ambiguamente– é dicir, cando descobren a clave que desvela o misterio da existencia, que nos fala da
primacía absoluta do amor transformador de Deus, que descabeza
a forza do mal e o imperio da violencia, entón, celebrar a Xesús
e louvalo como salvador e celebrar a Deus e louvalo como creador non van ser afirmacións contrarias, senón intimisimamente
relacionadas. xa que, na súa inesquecible diferenza, merecen igual
honra, igual dignidade, igual gratitude e igual devoción.
Proclamar a resurrección de Xesús foi, como acabo de sinalar, o
primeiro paso. Louvar e exaltar en doxoloxías a súa preexistencia
foi a súa inmediata e simultánea continuación.
Que significa, xa que logo, a preexistencia de Xesús? Repito
que, para unha comprensión cabal dela, cómpre ter en conta todo
canto acabamos de dicir sobre a resurrección e non esquecer que
a resurrección remite sempre á vida e obra do Xesús histórico.
A resurrección implica, como acabamos de ver, a liquidación ou
a superación escatolóxica das condicións e límites da existencia
histórica nun novo ámbito da realidade que xa non é espazo temporal. É o afondamento infinito na eternidade do amor de Deus.
A isto hai que engadir que, da man da resurrección, aparece clarificada dunha vez por todas a vinculación esencial que hai entre
a persoa de Xesús e a súa vida de predicación. O Reino de Deus
é el mesmo. El xa o facía presente co seu dicir e co seu obrar. Se
12 Este carácter complexivo da encarnación que abrangue toda a historicidade da vida de
Xesús –evitando reducilo ao momento da concepción– é moi enfatizado por W. Pannenberg
no capítulo X do segundo volume da súa Teoloxía Sistemática. Cfr. W. Pannenberg, Teología Sistemática, vol. II, UPCo, Madrid, 1996 [or. alemán 1991], 351-426.
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o Reino responde á vontade eterna de Deus, o que agora percibimos como verdade de Deus feita vida humana en Xesús non
comezou a ser verdade agora que nós a recibimos, senón que xa o
era desde sempre. E se a palabra de Deus é a mensaxe do Reino,
e a mensaxe do Reino é o propio Xesús con toda a súa vida, non
queda outra: a palabra de Deus, a súa vontade, a súa sabedoría, o
seu Logos fíxose carne na vida de Xesús de Nazaret. Os procesos
de personificación veterotestamentarios respecto da Sabedoría ou
do Logos como realidades que estaban xunto a Deus, son agora
levados ata un extremo anteriormente inédito. Non se trata unicamente de que Xesús sexa portador da Palabra de Deus –como
ocorreu cos profetas–, senón de que en Xesús a Palabra de Deus
fíxose carne, é dicir, vida humana, como proclama o prólogo do
cuarto evanxeo13.
O que aquí expreso en afirmacións lóxicas, é todo o contrario
dun siloxismo racional. Do que aquí falo, nada ten que ver cun
razoamento indutivo que, postas unha premisas, chegue a unha
determinada conclusión coa neutralidade, obxectividade e frialdade que esixe a lóxica formal. Nada diso. Trátase, máis ben, dunha
fonda, viva e persoal experiencia relixiosa que implica todas as dimensións do suxeito implicado nela. Tamén, por suposto, a racional, pero non primeira nin exclusivamente ela.
Este carácter antecedente da verdade que, dalgún xeito, transcende o tempo e engloba a toda a persoa, percíbese ben cando un
reproduce as experiencias vitais que levaron Agostiño a enfrontarse aos que el chamaba os “académicos” e que nós coñecemos máis
comunmente como “escépticos”. Os principios necesarios da matemática –aplicados, por ex., no teorema de Pitágoras– son sem13 Cfr. J. D. G. Dunn, ¿Dieron culto a Jesús los primeros cristianos? Los testimonios del Nuevo
Testamento, EVD, Estella, 2011, 151. O autor sinala, analizando o prólogo de Xoán que “ata
Xn 1, 14 non se di nada que resultase estraño a un xudeu helenista que estivese familiarizado
coa reflexión teolóxica sobre a inmanencia de Deus”. Agora ben, a afirmación do Logos feito
carne lévao a afirmar “que Xesús é a expresión máis clara da inmanencia de Deus, o que fai
visible ao Deus invisible. […] o relevante non é tanto que a personificación usada para falar do
Logos se aplique agora a Xesús, senón máis ben que Xesús revela o carácter persoal do Logos,
un carácter que previamente só podía expresarse mediante a personificación”.
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pre verdade, durmamos ou velemos, saibámolos ou ignorémolos. E
nunca comezaron a ser verdade, porque son verdade eternamente.
O mesmo sucede coa indubidable evidencia da propia existencia.
Ao instalarse de modo fixo e permanente na dúbida constante,
ao escéptico escápaselle que tal dúbida só é posible sobre a base
dunha verdade indubidable que abarca todas as dimensións do ser
humano: se erro, é porque existo. Aí está a contradición interna de
todo escepticismo. Se a verdade existe, o escepticismo é falso. Se é
certo que non se pode saber con certeza ningunha verdade, como
sostén o escepticismo, entón é certo que polo menos hai unha
verdade, a saber: a da propia tese escéptica. En calquera dos dous
casos o escepticismo quedaría refutado. Santo Agostiño concluíu,
pois, que a natureza da verdade parece ter que ver coa eternidade, co imperecedeiro, co que xa sempre estaba ante nós pese ao
noso despiste ou descoñecemento. Se isto parece excesivamente
racional, pensemos agora nun rapaz ou nunha rapaza que nalgún
momento da súa adolescencia descobre, querendo ou non, que é
adoptado ou adoptada. Toda a súa vida anterior se lle amosa, desde
ese preciso momento de encontro coa verdade, como unha realidade que xa non pode tomar como ata agora. De aí en diante, poderá
integrar ben a nova situación ou poderá fracasar. Sexa como for,
o que é absolutamente imposible é retornar á situación anterior
na que a verdade actual era ignorada. Por que? Pois porque a verdade xa estaba aí. E estaba aí desde sempre, desde o seu propio
nacemento, pero só chegado un determinado momento é recibida
coma tal. Como se ve, non se trata de simples razoamentos, informacións ou deducións neutras, senón de encontros vitais cunha
verdade que remexe e reorienta –como lle pasou a Agostiño– a
propia vida.
O mesmo sucede, salvando as distancias, co acontecido en Xesús de Nazaret. O misterio da economía salvífica do Deus creador,
o máis fondo da súa vontade de salvación para os homes e mulleres
dispersos polo mundo e, en definitiva, para toda a súa creación, foi
experimentado no acontecido con Xesús de Nazaret como identificado inextricablemente coa súa persoa e, tamén, coma unha verdade definitiva, última e insuperable que xa non cambia endexamais.
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A preexistencia de Xesús é, xa que logo, o correlato protolóxico da
afirmación escatolóxica que supón a resurrección. O que xa non
ten fin, o que non caduca máis, a revelación da vontade salvífica
de Deus en Xesús, tampouco tivo comezo, tampouco comezou a
ser verdade no tempo, senón que, igual que a súa permanente vixencia cara ao futuro, tamén a súa vixencia se estende máis aló de
calquera eventual principio.
Cando estas afirmacións se desconectan da vida de Xesús, hai
perigo de mitificación. Referidas ao Xesús da historia –como afondamento no misterio da súa persoa–, adquiren todo o seu sentido
e significación. Sempre será verdade que o amor de Deus fai saír o
sol sobre xustos e inxustos. Sempre será verdade que, coma un pai
ou unha nai, Deus sente predilección polos seus fillos máis necesitados e desvalidos. Sempre o será que nada nos poderá separar do
amor de Deus revelado en Xesús Cristo. Pois todo isto xa era verdade antes de nós sabérmolo. E xa o era na persoa daquel do que
tales verdades non son separables, porque non son proposicións,
non son ideais, non son mandamentos, non son valores, senón que
son a súa propia vida vivida coherentemente ata a morte.
Non deixa de ser curioso que a categoría da preexistencia non
fixese especial fortuna na tradición teolóxica. Non hai ningunha
afirmación de fe que, de xeito análogo a como si se fai coa resurrección, levase as comunidades cristiás a formularen unha explícita confesión na preexistencia de Cristo. Curioso, pero explicable.
A preexistencia é unha idea tránsito. Foi un segundo paso moi
pegado á proclamación da resurrección, pero aínda non definitivo.
Por que? Porque, se a resurrección implicaba a liquidación dos límites da existencia desde a apertura radical ao futuro escatolóxico
da eternidade de Deus e a preexistencia facía outro tanto desde o
punto de vista do inicio protolóxico anterior a calquera tempo do
pasado, a pregunta decisiva pola identidade de Xesús aínda non
estaba totalmente contestada con tal movemento bidireccional.
Quen é ese que Deus resucitou de entre os mortos? Quen é ese
que estaba con Deus antes de crear o mundo? Arrio sostivo que
Xesús, coma toda a creación, tamén foi creado ex nihilo. Sostivo
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que, aínda sendo anterior a todo, non era máis ca unha criatura.
Excelente e ata certo punto sobresaínte, pero sempre criatura. A
pregunta decisiva formulouse explicitamente coa axuda da deficiente proposta teolóxica de Arrio: Xesús de Nazaret, o Cristo resucitado e preexistente, pertence por natureza ao ámbito da creación
ou pertence por natureza ao ámbito de Deus?
A cuestión de fondo aquí implicada é a mesma que vimos emerxer desde o máis primeiro inicio da reflexión cristolóxica. É unha
cuestión soteriolóxica. A verdade manifestada en Xesús non ten a
súa medida nas forzas da condición humana para perfeccionarse a
si mesma polo seu propio impulso. O noso estado universal e xeneralizado de non-verdade, de ambigüidade insuperable, de penumbra
nunca esclarecida leva consigo a dura, pero realista constatación de
que a situación de toda a humanidade é análoga á daquel personaxe da literatura alemá –o barón Münchhausen– caído nas areas
movedizas. Os seres humanos, por máis que turren da súa propia
cabeleira, endexamais lograrán sen axuda allea –ao revés do que lle
sucede ao famoso barón– sacárense a si mesmos de tan atafegante
situación. Por iso a tradición cristiá sostivo sempre que a salvación
definitiva para toda a creación e, especialmente para os homes e
mulleres, só pode vir de Deus comunicada por Deus mesmo.
Desterremos todo fundamentalismo e todo supranaturalismo á
hora de dar razón de tal cousa, pero non lesionemos a afirmación
de fondo. Quen, se non, poderá superar todas as trabas e dificultades inherentes á condición humana e á súa dramática historia tan
chea de males e sufrimentos de todo tipo? Se a salvación se fixo
realidade baixo as condicións da existencia na persoa de Cristo –e
precisamente na súa humanidade, nunca a pesar dela–, tal cousa
só pode significar que en Cristo estaba Deus reconciliando consigo
o mundo. Xesús non é, como propuxo Arrio, un superhome nin un
semideus. Non se trata nel da aparición dunha figura híbrida a medio camiño entre a humanidade e a divindade. Converter a Xesús,
como fixo Arrio, nun ser semihumano ou semidivino si que era helenizar o cristianismo, asimilando a figura de Xesús aos exemplos
da mitoloxía grega, na que dun deus e dunha humana nacía un
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semideus. O pulo de fondo que levou á confesión da “consubstancialidade” propugnada por Atanasio no Concilio de Nicea, foi
a necesidade de seguir mantendo que o acontecido en Xesús viña
de Deus porque o seu dicir e o seu obrar eran verdadeiramente
divinos, a saber: verdadeiramente salvadores.
Agora ben, estrañará a alguén que, dito isto, a tradición eclesial
se esforzase (e se esforce, aínda que non sempre con igual éxito)
igualmente en subliñar a verdadeira humanidade de Xesús, de xeito que se evite calquera tipo de divinización que escureza o feito de
que Xesús foi un ser humano igualmente “consubstancia” a todo o
xénero humano? Xa dixen que non foi un bo camiño o que durante
séculos pensou o misterio da identidade de Xesús segundo a lóxica
do tratado De Verbo Incarnato. Acentuar a lóxica do descenso da
segunda persoa da trindade cuxa acción salvífica acontecía na encarnación, é dicir, nese momento no que milagrosamente asumía
a súa singular humanidade creada, levou, na práctica a desenrolar
unha cristoloxía supranaturalista moi pouco respectuosa coa verdadeira humanidade de Xesús. Agora ben, unha vez recuperada a
humanidade de Xesús hai que intentar afirmar teoloxicamente a
súa divindade, é dicir, o carácter eternamente válido e verdadeiro
do revelado na súa vida. A lóxica do afondamento que traza un
camiño coherente entre a resurrección, a preexistencia e a consubstancialidade, pode ser de axuda se nos devolve a unha teoloxía
da encarnación que evite a mitoloxización da figura de Xesús, ancorándoa sempre na súa historia vivida.
A encarnación non pode ser comprendida, xa que logo, como
unha especie de transmutación transhistórica dunha figura divina
nun ser humano ao modo segundo o cal Zeus se transforma en
chuvia dourada (para fecundar a Dánae), ou en touro (para raptar
a Europa), ou en cisne (para procrear con Leda). Se así fose, Xesús
Cristo sería a forma aparente, o disfrace, o traxe de quita e pon co
que Deus pasearía polo mundo. E esta non é unha concepción ortodoxa da fe eclesial. A encarnación describe desde o inicio o que
a resurrección afirma cara á fin. E a súa significación só se percibe axeitadamente se se traza un movemento circular que, no seu
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dinamismo máis auténtico, non pode nin ser detido nin parcialmente acentuado nesa falsa alternativa entre unha suposta cristoloxía ascendente e outra supostamente descendente. A cristoloxía
é circular porque arranca da humanidade de Xesús para retornar
novamente a ela en canto que nela se revela o misterio eterno do
amor de Deus para toda a súa creación. Hai que evitar o risco da
mitificación, certo; pero non podemos facer tal sen acentuar que o
que Deus nos revelou en Xesús –o carácter persoal do seu propio
Logos– ten a mesma eternidade de Deus.
Pedro Castelao
Univ. Pontificia Comillas
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Non é inocente falar do Deus de Xesús. Por un lado, remite a
un xeito moi concreto de ver, imaxinar, pensar e vivir a realidade
de Deus. Por outro, sitúa a súa orixe nun tempo preciso da historia
humana, abondo afastado do presente, onde continúa afectando a
nosa vida. Convén atender os dous aspectos, pois é neles onde se
xoga a verdade e a validez da fe cristiá.

1.- A comprensión de Deus na historia
1.1 A historia de Deus na humanidade
Propiamente Deus non ten historia, porque na plenitude da
súa eternidade está por enriba de todo tempo e presente a cada
instante, non sometido nin ao desgaste nin ao crecemento. O
que, si, ten historia –historia intensa e realísima– é o noso descubrimento da súa existencia e, sobre todo, a nosa visión do
seu ser e do modo da súa presenza. Cando falamos do Deus de
Xesús, non nos referimos a un anuncio que irrompe no mundo
coma un meteoro sen raíces, sen antepasados e sen historia; algo
que, en definitiva, o convertería en alleo ás nosas preguntas e ás
nosas solucións, ás nosas angustias e ás nosas esperanzas. Xesús nace na nosa terra e fala desde dentro da nosa historia. Nel
resoan as preguntas da nosa humanidade e están presentes as
nosas buscas por enxergar e comprender o que no seu misterio
se revela do noso misterio e do misterio de Deus. Na mensaxe
evanxélica resoan dalgún modo as achegas e as errancias, as intuicións luminosas e as caídas abisais desa inacabable aventura
humana.
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Nace en Nazaret, unha moi pequena aldea do planeta terra, no
comezo da era cristiá, así chamada precisamente no seu honor,
aínda que o seu nacemento está datado cun pequeno erro cronolóxico, que o atrasa uns cinco ou sete anos. A humanidade levaba
centos de miles de anos ocupada e preocupada polo misterio de
Deus: do sagrado, dos deuses, do absoluto…: das mil formas e
maneiras de intentar darlle algunha forma e de acertar cos xeitos
de se relacionar con El, para acadar o seu favor ou liberarse do seu
medo, propiciar a súa axuda ou afastar o seu castigo.
Nesta perspectiva global, Xesús nace tarde. Non aparece por tanto nun terreo neutro, senón nun mundo relixioso-cultural cargado e
marcado por unha longuísima herdanza de mitos, ritos, ideas e presupostos que, nesa mestura nunca totalmente clarificable de axuda
positiva e condicionamentos negativos que caracterizan a historia
humana, configuran o seu ambiente e inflúen o seu espírito.
Máis en concreto, nace no amplo arco do chamado “tempo
axial”: ese período ao redor do século VI a. C., onde a humanidade, xa longamente traballada polos grandes e decisivos avances do
Neolítico, tiña entrado nun proceso irreversible de universalización. Nese tempo os grandes problemas que inquietan a humanidade empezaron a romper os límites estreitos e particularistas da
tribo, da etnia e da nación, para seren vistos como especificamente
humanos. Abonda pensar en Buda, Lao-Tsu, Zaratustra, os profetas bíblicos e os presocráticos gregos, para ver que as súas preocupacións remiten ao fondo máis universalmente humano –o sufrimento, a xustiza, a inmortalidade, o ser, o sentido…–, para comprender que nos afectan a todos como persoas e en canto persoas,
e que por iso chegan ata os nosos días e xa nunca desaparecerán
do mundo, mentres haxa homes e mulleres que sintan, cuestionen
e busquen sentido e esperanza.
Dentro dese madurecemento universal, Xesús nace na concreta
tradición do pobo xudeu, na tradición relixiosa que cristalizou na
Biblia. Situada xeograficamente no cruce dos grandes imperios do
seu tempo, está mergullada nos seus influxos culturais, que ela
reflicte e asimila ao seu xeito. Sucede sobre todo no plano relixioEncrucillada 194, setembro-outubro 2015
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so. Os estudos bíblicos a partir do século XIX, co descubrimento
e interpretación dos grandes textos das culturas de Oriente Medio
(exipcias e mesopotámicas principalmente) mostraron a intensa e
íntima comunicación e comuñón coas relixións do seu contorno,
compartindo en boa medida con elas mitos e ritos, leis e normas de
vida, himnos e oracións. E, cada vez máis, os estudos posteriores,
ata hoxe, mostran o profundo intercambio que se produciu coa
cultura helenista, sobre todo a partir do chamado xudaísmo do segundo templo: un rico complexo relixioso que se foi constituíndo a
partir da volta do Desterro babilónico, co influxo crecente que viña
do xudaísmo da diáspora.
Este era a grandes trazos o marco da tradición relixiosa na que
nace Xesús. Nela é onde se inscribe a súa visión de Deus. Unha visión que non se reduce a ela, pero que só resulta pensable tamén desde ela e grazas a ela. Cómpre, pois, aclarar algúns aspectos decisivos.
1.2 A historia de Deus no Antigo Testamento
Cando cun mínimo de seriedade se estuda algo deste enorme
proceso histórico, asombran –e ás veces irritan un pouco– as simplezas coas que en certos medios se fala da idea de Deus e, moi en
concreto, da idea de Deus no Antigo Testamento. Trataríase, sen
máis, dun ser terrible e inmoral, cargado de sangue e promulgador
de preceptos inhumanos, moitas veces absurdos. Para o demostrar,
fanse alusións a datos reais, que en máis dunha ocasión resultan
certamente estarrecedores. Pero omítese a pregunta elemental, á
que toda consideración responsable atende cando se trata de xuízos
históricos: a que datas e circunstancias remiten os episodios aludidos, a que etapa pertencen e en que libro da Biblia están narrados?
Tomar e enxuizar coma se dun único libro se tratase unha auténtica biblioteca de máis de corenta libros, escritos ao longo duns mil
anos e referindo moitas veces en linguaxe épica, simbólica e mesmo
mítica episodios ou ideas que se remontan a un pasado aínda máis
remoto e sen testemuños escritos, supón un craso disparate intelectual en canto información e unha grave irresponsabilidade ética en
canto enxuizamento crítico da fe dos demais.
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Pero non me interesa entrar no xogo das acusacións. Limítome
tan só a suxerir que, se deciden entrar neste terreo, certos intelectuais e publicistas que exercen de vixías da moral e se proclaman campións da tolerancia, deberían preocuparse por adquirir
un coñecemento elemental dos asuntos que abordan e afinar minimamente a responsabilidade ética. Pero recoñezo tamén a seria
responsabilidade dos crentes: a dunha igrexa e dunha teoloxía que
seguen agarradas a un concepto abstracto e obsoleto –despois do
Vaticano II, mesmo oficialmente rexeitado– da revelación divina.
De xeito que, malia expresos recoñecementos teóricos e matizacións circunstanciais, segue a falarse da Biblia como dun libro “ditado” por Deus, onde cada palabra e cada frase, caeron feitas e dereitas do ceo polo milagre da inspiración e que, por tanto, ofrecen
unha información histórica obxectiva e un significado literalmente
verdadeiro e infalible.
Pero a Biblia, lonxe de ser ese “ditado milagroso”, é unha longa
e dura historia de humanísima aprendizaxe. Pretender que nela
todo foi claro e dereito desde o comezo, sería negar feitos e datos
evidentes. En moitas ocasións, os autores bíblicos interpretaron
como vontade de Deus non só doutrinas insostibles coma o herem (exterminio total de poboacións vencidas) ou a mesma orde de
Abraham sacrificar o seu fillo Isaac1, senón tamén feitos tremendos –acontecidos ou fabulados– coma o envío de pestes, desgrazas
ou mesmo crimes horrorosos, tal o narrado de Moisés matando a
“uns tres mil homes do pobo”, porque adoraran o becerro de ouro
(Éx 32, 25-29). A resposta a estes datos non pode consistir en negalos e ao mesmo tempo seguir mantendo unha lectura atemporal
e literalista da Biblia. Trátase de afrontar e realizar algo tan elemental como decisivo: repensar o concepto da revelación e mostrar que consiste nun camiño que, como todas as buscas humanas
profundas, tan só ao final mostra a verdade á que logrou chegar.
1 A isto remite o meu libro Do Terror de Isaac ó Abbá de Xesús, SEPT, Vigo 1999. (trad.
castelá: Estella 2000 e portuguesa: São Paulo 2001). Naceu xustamente da discusión cun
teólogo amigo: el sostiña que non se pode ser cristián sen aceptar a verdade histórica dese
episodio, tan sublime no seu simbolismo espiritual como horroroso, se fose real a súa letra.
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Cando a Biblia se le así, todo cobra un significado novo. Eses
datos, duros e reais, aparecen no seu verdadeiro carácter de etapa provisoria nun duro e escuro camiño de busca, exploración
e tenteo. Entón non é preciso negar os erros nin os horrores do
camiño, para agradecer e admirar o fondo proceso no que, grazas a unha esforzada reflexión e á fidelidade –moitas veces dificilísima– dalgúns crentes, se foron desfacendo malentendidos,
recoñecendo erros e avanzando no descubrimento do verdadeiro
rostro de Deus.
De feito, para quen os contempla con ollos limpos e sentido
histórico, eses erros e horrores do camiño, lonxe de escandalizar,
fan brillar con máis forza a marabilla do acadado. Abonda con ler o
descubrimento da intimidade entrañable e da confianza sen límite
que a presenza divina fai tantas veces irromper coma lava volcánica á superficie orante de tantos salmos: “Meu refuxio, miña forza,
meu Deus, en quen confío” (Sal 91, 2); ou ver como afirman a
comprensión dun Deus cun amor tan desinteresado, que mesmo
despreza a adoración dirixida a El en detrimento do interese polos
irmáns: “Aborrezo e rexeito as vosas festas (…) O dereito é o que
ten que fluír coma auga e a xustiza coma manancial perenne” (Am
5, 21-24); ou contemplar a comprensión da tenrura divina, tan
incrible, que nin a das nais humanas se lle pode comparar: “Pode
esquecerse unha muller do seu meniño? (…) Pois, aínda que ela se
esqueza, eu non te esquecerei” (Is 49, 14-15).

2.- A comprensión de Deus na historia de Xesús
2.1 Unha revelación desde dentro da historia
Estas aclaracións remiten a unha comprensión realista da revelación2. O fundamentalismo bíblico ten unha sombra moi longa e
continúa afectando fortemente o ambiente. Se iso sucede en xeral,
era inevitable que se acentuase no caso de Xesús.
2 Intento fundamentala no meu libro A revelación de Deus na realización do home, ed.
Galaxia, Vigo 1985 (trad. castelá, revisada e algo ampliada, Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana, Trotta, Madrid 2008).
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Unha vez que, desde o trato con el e da reflexión acerca da súa
doutrina e do seu destino se formulou a confesión da divindade,
tendeuse a acentuar a súa singularidade e a súa grandeza. O que
era unha consecuencia á que se chegou por indución desde o
modo de ser a súa humanidade, converteuse no principio desde o
que se deduciu como “tiña que ser” Xesús para poder dicir o que
dixo e vivir o que viviu. O Cuarto Evanxeo –escrito ao redor do
ano cen, seguramente por un grupo moi especulativo e con varias
reedicións– é a proba máis clara: Xesús sabía de antemán todo o
que dixo, porque, anterior a Abraham (Xn 8, 58), o contemplara no
seo do Pai e “baixou do ceo” para revelárnolo a nós. Por iso o sabía
todo e mesmo cando oraba, non era porque el o precisase, senón
para que estes aprendesen… (Xn 11, 42).
Non mentía ese evanxeo, pois, máis ca un proceso real, interpretaba a verdade de fondo, acudindo a unha linguaxe específica, cun
alto grao de especulación teolóxica. Porque é verdade que todo o
que revelou Xesús vén de Deus e que a súa revelación é orixinal,
de xeito que nunca antes Deus, no seu esforzo amoroso por dársenos a coñecer, lograra revelárselle así, en síntese tan radical e coherente, á humanidade. Pero a interpretación xoánica –que tanto
influíu na teoloxía posterior– está elaborada desde un sector moi
concreto da cultura xudeo-helenista do seu tempo. E convén, por
exemplo, ter en conta que ese modo non coincidía nin co de Paulo
nin co dos outros evanxeos. Porque, aínda que todos anunciaban
a mesma revelación, interpretábana por si mesmos e trataban de
anunciala de modo que resultase comprensible e fecunda para os
seus destinatarios. Se iso sucedía xa entón, compréndese a necesidade de facer o mesmo hoxe, atendendo ao enorme cambio cultural que nos separa daquel tempo.
Neste sentido, o grande avance da cristoloxía actual foi xustamente recuperar a humanidade de Xesús. Dese xeito, hoxe podemos
pornos dalgún modo na situación dos discípulos, para refacermos
con realismo o camiño polo que Xesús chegou á visión –á revelación– de Deus tal como a anunciou. De feito, cada vez compréndese con máis claridade o realismo humanísimo dese proceso. Xesús
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non naceu ensinado nin o inventou todo, senón que, como home
verdadeiro, tamén niso “foi medrando en estatura, en sabedoría e
en graza diante de Deus e mais dos homes” (Lc 2, 52). Aprendeu
dos seus pais na casa e dos rabinos na sinagoga. Foi discípulo do
Bautista durante bastante tempo e creo moi probable que antes
diso –como sucedeu con tantos grandes profetas e fundadores–
percorrera distintos grupos e escoitara distintos mestres, tratando
de descifrar o sentido da súa experiencia íntima para ir re-configurando desde ela a imaxe de Deus que recibira.
A esexese actual mostra que foi unha dura e longa aprendizaxe,
con buscas escuras –non coñece “o día e a hora” do acontecemento final (Mc 13, 32 e par)– e experiencias luminosas –“Bendito
sexas, Pai…, porque escondiches estas cousas aos sabios e prudentes…” (Mt 11, 25-27)–, con acollidas entusiastas e rexeitamentos
clamorosos3. Eu atrevinme a escribir que é moi probable que aínda
na dolorosísima experiencia da cruz aprendera intelectualmente
a última lección que no fondo practicaba vivencialmente: que a
acción de Deus non procedía por intervencións milagrosas, librándoo da paixón, senón co seu apoio de Abbá creador, librándoo na
paixón, é dicir, facéndoo capaz de afrontala na esperanza. Por iso
continúa a ser lección válida para todos, cando nos toca afrontar o
mal na nosa vida4.
De novo, parece que isto non afasta do problema; e de novo,
trátase do único modo de re-entrar a fondo nel. Porque aclara que
tamén neste aspecto a revelación de Xesús representa unha irrupción que entrase desde fóra na humanidade, senón un crecemento
desde dentro dela, nesa dialéctica da auténtica creatividade humana, que consiste sempre en recibir e avanzar, acollendo o herdado,
perfeccionándoo e facéndoo avanzar.
3 Sobre este importante tema, cf. o art. de R. Aguirre e o libro de S. Vidal, Los tres proyectos de Jesús y el cristianismo naciente, Salamanca 2003.
4 É o que parecen reflectir os sinópticos, divididos entre a interrogación de Marcos e
Mateo: “Por que me abandonaches?” (Mc 15, 34; Mt 27, 46) e a de Lucas: “Nas túas mans
poño a miña vida” (cf. Repensar a resurrección. A diferenza cristiá na continuidade das relixións e da cultura, Vigo 2002, 210-215. 357-358 (trad. castelá: Madrid 2003; 3ª ed. 2005;
trad. portuguesa: São Paulo 2004; trad. italiana: Bologna 2007).
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2.2 O Deus de Xesús
Cando isto se ten en conta, o aspecto que salta ao primeiro plano é que Xesús leva á culminación o longo proceso do Antigo Testamento. En negativo, aproveita e prolonga o traballo da reflexión
profética e sapiencial, borrando todo rastro que puidese quedar
dun Deus arbitrario, mesmo “demoníaco”5. En positivo, Xesús revela que todo en Deus e na súa relación connosco consiste unicamente en apoio para a nosa realización humana, en axuda para a
nosa salvación. O evanxeo de Marcos, o primeiro en ser escrito,
pono no frontispicio da súa predicación: “O tempo está cumprido, e chega o Reinado de Deus; convertédevos, e crede na Boa
Nova” (Mc 1, 15). Con claridade e intensidade crecentes, Xesús
vai anunciando en palabras coa súa predicación e confirmado en
feitos coa súa conduta, a figura de Deus como amor sen medida e
perdón sen condicións.
No aspecto obxectivo, o gran símbolo é o do Reino ou, mellor,
Reinado, que remite a un Deus, que –no mellor da tradición profética– só pensa en promover unha sociedade onde se cumpra o seu
proxecto de fraternidade, xustiza e felicidade. Para todos e todas,
sen “acepción de persoas” e, por tanto, con preocupación absolutamente prioritaria polos pobres, sufridos e marxinados de todo
tipo. A chamada ao recoñecemento e acollida desta preocupación
é tan fundamental, que se converte en principio absoluto da fe. É
anterior ao culto: “pousa a ofrenda diante do altar, vaite primeiro
reconciliar co teu irmán” (Mt 5, 24) e máis definitorio cá mesma
confesión expresa: “Vinde, benditos do meu Pai…, porque tiven
fame e déstesme de comer…” (cf. Mt 25, 37-40).
Na dimensión máis íntima e subxectiva, o gran símbolo é o de
Abbá, pai-nai6, de tenrura sen límite, que sabe o que precisamos
5 Cr. Recupera-la creación. Por unha relixión humanizadora, Vigo 1996, 51-60 (trad. castelá: Santander 3ª ed. 2001. trad. portuguesa: Sâo Paulo 1999; trad. alemá: Darmstadt 2008).
6 A coñecida tese de J. Jeremias acerca da orixinalidade de Xesús neste punto, foi matizada, pero non anulada no seu significado fundamental polas matizacións posteriores; cf. R.
Aguirre neste número e os datos do meu artigo: Confesar hoxe a Xesús coma o Cristo: Encrucillada 90/18 (1994) 477-515, en p. 500 nota 53; alí remito a J. Barr, Abbá isn’t Daddy:
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antes de que llo pidamos (Mt 6, 8) e está infinitamente máis disposto a axudarnos que calquera pai (Mt 7, 7-12; Lc 11, 9-13).
Cun amor tan grande, que nin sequera os malos e inxustos caen
fóra del (Mt 5, 45). Por iso, en íntima consecuencia, o seu perdón
é tan incondicional, que encontrou expresión na parábola do fillo
estragador, ese símbolo portentoso, sen par na literatura relixiosa
universal (Lc 15, 11-32).
Este anuncio de Deus foi o que lle conferiu a Xesús aquela “autoridade” única que asombraba á xente (Mc 1, 22) e entusiasmou
os seus discípulos ata o punto de o deixaren todo por el (Mc 10, 28
e par). A primeira comunidade cristiá converteuno en guía e centro
da súa vida: como experiencia de salvación definitiva: “por fin!”
(ep’eschatu: Hbr 1, 2), como “alegría” escatolóxica (agallíasis: Feit
2, 26.46; 16, 34)) que iluminaba a convivencia e como “acción de
grazas” (eucharistía) que se converteu no leit-motiv da oración.
E moi pronto a reflexión foi sacando as consecuencias. San Paulo expresouno desde a novidade radical e a confianza sen físgoas.
Foi como entrar nunha “nova creación”, onde todo se facía novo
e a salvación estaba asegurada, porque dependía do amor inquebrantable de Deus e non da nosa bondade. Salvounos cando “aínda eramos pecadores” (Rm 5, 8) e nada, nin a terra nin o ceo, nin
o presente nin o futuro, nin a morte nin a vida, nos pode apartar
“dese amor que Deus nos ten en Cristo” (Rm 8, 39). Por iso “non
hai xa nada de condenación” para os que cren nese anuncio: “Se
Deus está con nós, quen poderá estar contra nós?” (Rm 8, 31). E
Xoán vai ao fondo sen fondo da confianza nun Deus que, “sendo
amor” (Cf. 1Xn 4, 8.16), bota fóra todo temor (1Xn 4, 18), cunha
seguridade tal, que “aínda que o noso corazón nos condene, El é
meirande có noso corazón e coñece todo” (1Xn 3, 19).
JTS ns 39 (1988) 28-47; A. Fitzmeyer, Abba and Jesus’s Relation to God, en À cause de
l’Évangile (Mélanges J. Dupont), Paris 85, 15-38 (que en 29-30 discute os textos aducidos
por G. Vermes, Jesus the Jew, Philadelphia 1981, 210-211). R. E. Brown, que resume moi
ben o estado da cuestión, conclúe sabiamente: “A pesar de todo, unha vez feitas todas estas
precisións, se recoñecemos que historicamente Xesús se dirixiu a Deus en arameo como
abbá, entón temos que recoñecer tamén o carácter inusual dese feito” (An Introduction to
New Testament Christology, New York /Mahwah 1994, 86; cf. 85-87).
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Como aclararei máis adiante non é preciso que todas estas frases se remonten a Xesús na súa literalidade, para que estean reflectindo a súa visión auténtica e verdadeira. E só poderán soar a retórica para quen, polo menos nalgunha ocasión de especial apertura
cordial, non se abra ao impacto radical da mensaxe evanxélica.
Refírome á experiencia de se deixar impactar por unha lectura que
vaia ao cerne das palabras e das actitudes de Xesús, sen se deixar
distraer ou perturbar por detalles secundarios ou certas disonancias inevitables en toda concreción humana, máxime vindo dunha
cultura tan distinta da nosa. Como Mircea Eliade dixo para toda
comprensión de calquera relixión e como o sabe tamén toda hermenéutica actualizada, a “esencia” auténtica, a verdade máis íntima de calquera relixión reside naquela experiencia que, coma un
núcleo vivo e irradiante, ilumina todos os detalles e abre o sentido
desde o que deben interpretarse e mesmo corrixirse as posibles
disonancias. Ese núcleo que define toda verdadeira comprensión
do “Deus de Xesús” está na súa visión del como Abbá de amor infinito e perdón incondicional, que non busca nada máis ca o ben e
a felicidade de todos os seus fillos e fillas.

3.- Crítica e fundamentación
A última observación, postulando unha apertura cordial e unha
hermenéutica atenta ao nuclear, non pretende fomentar a inxenuidade acrítica, ou ben por tomar á letra, atribuíndo todo a palabras
históricas de Xesús, ou ben por escoller unicamente os datos que
poidan casar cos nosos prexuízos. Busca máis ben unha lucidez
verdadeiramente crítica, que, analizando a xénese e descubrindo
as intencións, atravesa a superficie para redescubrir ese “centro
irradiante” de onde deita o sentido máis radical e verdadeiro. É o
que Paul Ricoeur chamou a “segunda inocencia”, única capaz tanto de ser respectuosa co pasado como solidaria coas necesidades
críticas do presente.
A reflexión terá que facerse agora máis formal e probablemente
algo máis difícil. Pero pagará a pena, pois desde ela aparecerá algo
moi decisivo: facer patente a posibilidade concreta e real de que o
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que aconteceu en Xesús e, sobre todo, que o descuberto por el vale
tamén para nós. Non se trata dun xogo teórico, senón da posibilidade mesma da apropiación persoal do revelado, na comprensión
actualizada e no seguimento comprometido.
3.1 A verdadeira orixinalidade de Xesús
O primeiro problema, moi vivo hoxe, refírese á orixinalidade de
Xesús. En realidade, remite a un dos fenómenos máis novidosos e
importantes da cristoloxía actual. Xa Karl Rahner observara que
as ideas anunciadas por Xesús, tomadas unha a unha, estaban todas ou practicamente todas nalgún lugar da tradición. E tanto os
estudos comparados coas relixións do contorno medioriental e helenístico como, sobre todo, co xudaísmo do seu tempo (algo direi
despois deste último punto), mostran isto con evidencia crecente7.
Hai moita xente e non poucos teólogos que se estrañan ou inquietan ante este fenómeno. Confeso que a min me alegra profundamente. Por dous motivos fundamentais. O primeiro, porque, se Deus, creándonos por amor, está presente desde o comezo
da historia e tratando de revelarse con idéntico cariño a todas a
súas fillas e fillos, é normal que iso se manifeste dalgún modo; e
debe alegrarnos todo canto se teña conseguido nalgún punto da
cultura ou das relixións. Segundo, porque indica e fundamenta
que o revelado en Xesús, nacendo desde dentro da humanidade,
pode ser comprendido e –no modo específico destes asuntos– “verificado” por todos; é dicir, que non se impón dun modo fideísta e
sen razóns, senón que se ofrece para o seu exame crítico e posible
aceptación: “ide, pois, e anunciade a miña doutrina a todos os
pobos” (Mt 28, 19).
Pero é claro que este modo de ver abre a importante pregunta:
ónde quedan entón tanto a orixinalidade de Xesús como a do
Deus anunciado por el? A cuestión resulta complexa e reviste
7 Tema en pleno estudio; cf. informacións fundamentais en D. Boyarin, Espacios fronterizos. Judaísmo y cristianismo en la Antigüedad tardía, Madrid 2013 e J. D. G. Dunn, The
partings of the ways: between Christianity and Judaism and their significance for the character
of Christianity, London 2006.
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unha importancia da que non sempre se ten debida conta. Cómpre examinala brevemente.
O cuestionamento parte de varias frontes, con distintas intencións. A máis radical consiste en negar a verdade das relixións en
xeral, reducindo a anunciada por Xesús a unha simple mostra entre
as moitas da literatura relixiosa. Outras admiten a verdade relixiosa, pero –nalgúns casos, mesmo considerándose cristiás– negan ou
atenúan ao extremo a orixinalidade de Xesús. Pensan así, ou ben
porque a consideran unha mostra paritaria do pluralismo relixioso,
só diferente polo seu distinto mundo cultural, ou ben porque, como
é o caso de moitos xudeus e algúns cristiáns, sosteñen que Xesús é
simplemente unha máis entre as grandes figuras do xudaísmo.
Da postura máis radical, deixando aparte moitas fabulacións sen
fundamento ou seriedade científica, interesa a dos que argumentan desde un serio coñecemento do mundo bíblico e dos traballos
esexéticos8. O diálogo con eles resulta fecundo, en canto axuda
a ver con ollos distanciados aspectos que poden pasar desapercibidos. Pero faise difícil, porque están en xogo presupostos que
condicionan de maneira moi forte a interpretación. Aquí limítome
a observar que hermeneuticamente non xulgo aceptable o presuposto, moitas veces aducido, de a súa postura ser máis “obxectiva”
cá dos crentes, que estarían condicionados pola fe. Condicionada
está toda postura, pois ningunha está libre de presupostos: a diferenza está unicamente na actitude de os manter abertos á crítica
e ao diálogo ou de os pechar en si mesmos. Do contrario, o mellor
crítico de arte sería o que nega o valor da experiencia artística ou
o que concentra o seu traballo en detalles técnicos sen ocuparse
centralmente da intención estética das obras de arte (como alguén
que instalase no Museo do Prado un laboratorio, dedicado a examinar a composición química das cores ou a calidade da madeira
dos marcos, para desde aí considerarse o crítico máis obxectivo á
hora de interpretar a calidade das creacións artísticas).
8 En España, autores como A. Piñero, M. Torrents e F. Bermejo, mostran unha grande
erudición neste campo; en galego, aparecerá pronto na revista Grial unha información sucinta de X. Currais Porrúa, Panorama actual da investigación histórica sobre Xesús.
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Nas outras posturas o diálogo resulta máis factible. Da postura pluralista en xeral, persoalmente opino que, recoñecendo nela
moita verdade e acollendo con gozo todas as coincidencias, non é
posible reducir sen máis a diferenza relixiosa á diferenza cultural
(proba é, por exemplo, que dentro da mesma cultura conviven relixións distintas e ás veces moi desiguais)9.
Respecto do xudaísmo, como era de esperar desde a común raíz
histórica, prodúcese a máxima proximidade. E repito que, lonxe de
estrañarme ou preocuparme teoloxicamente, alégrame cada novo
descubrimento –que seguramente aínda seguirán medrando– de
semellanzas, antecedentes ou mesmo coincidencias. Rarísimo sería o contrario, sendo esa a tradición onde se alimentou de maneira moi determinante a experiencia de Xesús, á que el expresamente
se sentía pertencer e que de ningún modo pretendía anular senón
afirmar na súa máxima autenticidade posible.
No plano do anuncio expreso, aínda que non sexa nada fácil
decidir a autenticidade de cada dito en concreto, resulta clara a
existencia desta tensión de identificación espontánea e propósito
deliberado de mellora. Maniféstase teoricamente nunha dobre
serie de afirmacións: unhas, de continuidade: “Non pensedes
que vin derrogar a Lei e os Profetas; non vin para derrogar, senón para dar cumprimento” (Mt 5, 17); outras, de renovación:
“Tendes oído…, pero eu dígovos” (cf. Mt 5, 21-48). E no plano
da dinámica histórica, sen entrar tampouco aquí en detalles moi
concretos, resulta innegable que, sendo e permanecendo Xesús
xudeu e sentíndose de entrada e durante tempo abondo xudeus
os primeiros discípulos, a novidade introducida por el acabou
rompendo o marco do xudaísmo: Xesús foi axustizado coa conivencia dos representantes do xudaísmo oficial de entón; e, ata
hoxe, o xudaísmo pretende en xeral representar a continuidade
máis xenuína coa tradición.

9 Ofrezo información e propostas no meu libro: Diálogo das relixións e autoconciencia
cristiá, SEPT, Vigo 2005, (trad. castelá: Santander 2005; trad. italiana: Bologna 2007; trad.
portuguesa: São Paulo 2007).
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Sen dúbida que orixinariamente interviñeron factores históricos
e malentendidos doutrinais e despois, énfases polémicas na interpretación; pero a diferenza está aí. E resulta innegable que, dun
xeito ou doutro, se remonta a Xesús. Hai nel unha orixinalidade
evidente, aínda que hoxe cómpre aclarar o seu verdadeiro sentido.
Dúas observacións poden axudar.
A primeira: mentres se partía dun concepto de revelación como
“ditado” divino, era lóxico pensar que todo en Xesús tiña que ser
novo, traído desde arriba, e que calquera antecedente minguaría
a súa orixinalidade. Desde a esexese actual, iso sería absurdo: o
único que cabe esperar é comprender que é o que el achega “desde
dentro” ao fondo común, e ver a posible novidade como purificación, afondamento ou renovación radical do por todos recibido.
De aquí parte a segunda observación: o xudaísmo representa
unha tradición moi longa, sumamente heteroxénea e variada: o
seu texto fundamental (a Biblia), formouse en épocas distintas e
con estilos, etapas e intencións moi variadas; ademais –isto é decisivo– aparece interpretada e discutida por numerosos mestres e
escolas, en escritos coma o Talmud e os Midrashim, onde se recollen de xeito xustaposto e acumulativo posturas e opinións de todas
as tendencias, estilos e orientacións. Entón resulta moi factible
“espigar” ideas, doutrinas e opinións que se adapten a un determinado propósito; neste caso á comparación co evanxeo de Xesús,
que ademais serve de guía para a busca.
A comparación que así resulta é claramente inapropiada. Porque
o caso de Xesús é diferente. Aínda tendo en conta as variacións
que introduce o influxo dos distintos autores, coas súas teoloxías,
acomodacións e tendencias na transmisión, o que ofrece Xesús é
unha visión unitaria e coherente, que el encarna nunha síntese
viva de doutrina e vivencia. Este é o verdadeiro termo de toda posible comparación. Entón poden discutirse detalles ou orientacións
interpretativas, as veces con diferenzas profundas; pero a síntese
de fondo que aparece en Xesús é algo innegablemente orixinal, que
non resulta posible encontrar encarnada en ningún outro personaxe da Biblia nin, penso, na historia das relixións.
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3.2 A definitividade e plenitude do revelado en Xesús
Isto leva á cuestión da definitividade. Ser orixinal non equivale
a ser definitivo: moitos descubrimentos que supuxeron un avance
no seu momento, acabaron sendo abandonados e substituídos por
solucións distintas. Ser definitivo implica que o descuberto non
pode ser falseado e abandonado. Poderá ser completado e interpretado desde unha verdade máis fonda e radical; pero durará
para sempre.
Cando se trata de cuestións de forte envergadura humana, falar
de algo definitivo deben remitir a asuntos ou principios moi fundamentais, que –como indicaba a propósito do “tempo eixe”– afectan
á humanidade como tal. Descubrimentos deste tipo existen: son
aqueles que, unha vez feitos, compréndese que non teñen volta
atrás. Pénsese, por exemplo, no recoñecemento da indignidade
da escravitude ou, hoxe, na igualdade da muller: por moito que
avance a humanidade, esas verdades poderán ser afondadas ou
purificadas, pero nunca falseadas ou anuladas. Non son moitas,
pero aparecen, como o mostran os sucesivos avances na liña dos
dereitos humanos.
Esta alusión implica aínda unha precisión ulterior: o sentido
único da plenitude da revelación de Deus acontecida en Xesús.
Igual que ser orixinal non implica ser definitivo, tampouco ser
definitivo implica ser pleno. Primeiro, porque non todo descubrimento definitivo alcanza a última fondura da súa verdade: a
indignidade da escravitude e a igualdade da muller apóianse na
verdade máis fundamental da igualdade absoluta entre as persoas humanas. En segundo lugar, o definitivo pode ser parcial e
precisar complementos: sucede, por exemplo, co descubrimento
por Buda da dimensión dolorosa da existencia. Ten un evidente
carácter definitivo, pero non revela –ou non o fai de modo suficiente– a necesidade constitutiva de non quedar no simple apagamento da “sede” compulsiva de apego á existencia empírica. Ese
descubrimento, tan decisivo no seu tempo fronte ao exclusivismo
brahmanista, pide ser completado coa dimensión “profética” que,
afirmando o valor do presente e da historia, chama á loita activa
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pola transformación da realidade social en busca da superación
posible dos seus inxustos límites empíricos.
É claro que esta segunda observación está feita desde o punto de
vista cristián e que, polo mesmo, resulta lexitimamente discutible
para moitos. Cousa que indica a cautela e a modestia coa que
deben facerse este tipo de afirmacións. E sobre todo, mostra que
resulta absurda a polémica excluínte, pois –sen esixir necesariamente a renuncia á propia convicción– o que de verdade postula
é o diálogo e a colaboración en busca do común humano. Nestes
terreos carece de sentido considerar propiedade privada o que se
cre ter descuberto, pois, sendo radicalmente humano, pertence
por igual a todos. Polo mesmo, só pode ser proposto como ofrecemento que, ao mesmo tempo, está disposto a acoller o que outros
ofrezan, sexa como crítica sexa como achega que mellora e perfecciona.
3.3 Unha plenitude entregada á historia
Por iso é importante insistir en que falar de plenitude só pode
facerse aclarando que se trata de plenitude histórica, é dicir, entregada ao traballo da maduración no tempo: ao inesgotable proceso de ir descubrindo as implicacións e consecuencias do descuberto, de xeito que siga respondendo ás preguntas, necesidades
e desafíos que xorden nas distintas etapas históricas. Algo que
por si mesmo implica que a comprensión e realización concreta
daquilo que se propón representa unha tarefa universal, aberta ao
traballo da comunidade humana. Por grande que sexa un xenio, o
seu descubrimento non deixa de estar limitado polas posibilidades
creativas dun cerebro e dunha sensibilidade individuais, que ademais só contan co escaso tempo dunha vida.
Por iso sempre se pensa en rede, nunha urda de conexións inextricables entre o que se recibe e se achega: pensamos grazas aos
demais, que, á súa vez, pensan grazas a nós. Tamén os grandes
creadores. Tamén de Xesús de Nazaret. O cal non nega a súa orixinalidade, senón que a cualifica como humana e solidaria.
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Ata aquí intentei mostrar como esa orixinalidade non queda
anulada nin mermada por facer patente o seu fondo e fecundo
enraizamento no pasado. Agora cómpre dicir que sucede o mesmo
respecto do futuro. Porque é claro que a imaxe do “Deus de Xesús”, tal como os cristiáns e cristiás a confesamos hoxe, está profundamente marcada, enriquecida e reconfigurada pola reflexión e
os escritos da primeira comunidade. Xesús dispuxo só dos trinta e
poucos anos que parece ter durado a súa vida. Unha vida ocupada
pola intensa actividade que non lle deixaba repouso, que estivo
chea de conflitos e que acabou coa violenta e temperá interrupción
da cruz. Ademais, para o pensamento e formulación da mensaxe
só podía dispor das concretas posibilidades do vocabulario, dos
símbolos, dos conceptos e da comprensión socio-política que lle
ofrecía a súa cultura.
Por fortuna para a humanidade, Xesús non ficou sen máis reducido a eses límites. Pero resulta evidente que, debido a eles,
había aspectos, conclusións ou consecuencias que, mesmo para a
súa orixinalidade extraordinariamente creativa, resultaban simplemente imposibles de ver, explicitar ou anunciar. Así, por exemplo,
acerca do universalismo da salvación Paulo explicitou consecuencias que en Xesús –urxido pola expectación do Reino inminente e
sen saír do seu contorno xeográfico– non teñen presenza expresa:
“non vaiades a terras de pagáns” (Mt 10, 5); “non fun enviado máis
que ás ovellas extraviadas da casa de Israel” (15:24). E respecto de
algo tan central coma o amor de Deus, os escritos xoánicos –máis
traballados polo diálogo teórico co helenismo– logran unha formulación insuperable, posiblemente imposible no seu vocabulario:
“Deus é amor” (1Xn 4, 8.16).
Pero, nun caso coma noutro, aparece neles mesmos a clara conciencia de que non están a descubrir algo alleo a Xesús ou que,
en definitiva, non veña del: falan no seu nome e proclaman a súa
mensaxe. Respecto da universalidade, Paulo aclárao de modo expresamente enfático: “porque xa non hai xudeu nin grego, nin escravo nin libre, nin varón nin muller, porque todos sodes un en
Cristo Xesús” (Gál 3, 28). E a Carta de Xoán que proclama a Deus
60
432

Encrucillada 194, setembro-outubro 2015

O Deus de Xesús

como amor, empeza advertindo que fala do que viu, contemplou e
palpou na vida de Xesús (1Xn 1, 1-3).
De feito, aínda que estas afirmacións parecen novas, non fan
máis ca explicitar criticamente algo que está presente incluso
na teoloxía máis tradicional. Un documento tan restritivo coma
o Lamentabili (2007), condenando os modernistas, afirma que
a revelación só quedou completa cos Apóstolos; por tanto coas
súas reflexións e prolongacións explícitas10. Compréndese a importancia de insistir neste aspecto. Non só pola esixencia teórica
de situar a confesión cristiá de Xesús á altura crítica do noso
tempo. Senón por dúas razóns máis importantes e máis decisivas
para a fe.
Porque a “humanización” da figura de Xesús marca a xusta dirección do que significa o Deus anunciado por el. Contra o que
tantas veces se sospeitou, non significa a mingua, a desvalorización
ou alienación do humano; senón a súa máxima afirmación. Nin a
acusación de Feuerbach, continuada por Marx, de que a relixión
aliena; nin a de Nietzsche, continuada por Freud, de que infantiliza, resisten a confrontación minimamente honesta coa vida de
Xesús de Nazaret. A súa confianza filial nese Deus, lonxe de o infantilizar ou afastar da tarefa humana, levouno a unha entrega
desinteresada e total, facéndoo tan solidario cun traballo radical
pola fraternidade e a xustiza, que o levou a non ceder nin ante o
poder relixioso nin ante o político, ata a morte.
En segundo e decisivo lugar, pola razón xa aludida, pero que
cómpre subliñar como final destas reflexións. Esa idea de Deus,
xusto porque está conquistada por Xesús desde dentro das condicións que marcan a finitude, non está fóra do alcance humano e
pode ser tamén a nosa. A plenitude descuberta por el está entregada tamén á nosa historia actual. Non se nos dá unha pedra, senón
un pan: unha semente, que podemos facer xermolar e dar froitos
na concreta circunstancia que nos toca vivir. A fe cristiá non vive
10 Dio en forma negativa, condenando a proposición: “Revelatio, obiectum fidei catholicae constituens, non fuit cum Apostolis completa” (Lamentabili, n. 21; Denzinger-Hünermann, 3421).
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de memoria, ancorada nun pasado morto, senón dunha experiencia viva, con raíces no presente e aberta ao futuro. Deus, o mesmo
e idéntico Deus de Xesús, segue fundando e animando a nosa vida
e empuxando cara adiante o noso mundo. Deus é sempre novo e
sempre está chegando.
O Novo Testamento ensinou isto falando do Espírito: o Espírito
de Xesús e do Pai, que, como presenza viva, nos posibilita non
só para asimilar a súa mensaxe, senón tamén para a manter viva
mediante a comprensión criticamente creativa e o compromiso
solidariamente fecundo. O Cuarto evanxeo díxoo con claridade,
pondo na boca de Xesús palabras tan audaces que seguramente
ningún teólogo actual ousaría escribir: “Con toda verdade volo aseguro: quen cre en min, fará el tamén as obras que eu fago, e faraas
meirandes aínda” (Xn 14, 12).
Andrés Torres Queiruga
Teólogo
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As mulleres, creadoras e portadoras da
memoria nas orixes (Lc 24, 1-12)1
Ana Unzurrunzaga Hernández

No texto de Lucas onde se recolle a visita das mulleres á tumba
de Xesús atopamos estes versículos: “Recordade o que vos dicía en
Galilea: que cumpría que entregasen o Fillo do Home nas mans
dos pecadores, que o crucificasen e que resucitase ao terceiro día.
A elas acordáronlles aquelas palabras súas” (Lc 24, 6b-8). Ás mulleres convídaselles a lembrar unhas palabras de Xesús, e Lucas
afirma que elas lembraron.1

1.- Quen eran estas mulleres?
As protagonistas deste relato son un grupo de mulleres, mulleres
que viñeron desde Galilea seguindo a Xesús e que no sepulcro van
ter unha experiencia reveladora. Son María Magdalena, Xoana,
María a de Santiago e outras que estaban con elas (Lc 24, 10).
Estas mulleres fórono acompañando, serviron a Xesús e aos seus
discípulos coas súas posesións (Lc 8, 3); son mulleres que optaron
e adheríronse a Xesús e permaneceron fieis, estando entre os que
ven a cruz e o lugar do sepulcro. Non só aceptaron as palabras de
Xesús senón que se identificaron coa súa vida e destino, subindo
con el até Xerusalén, (co sentido teolóxico clave que leva a expresión “subir a Xerusalén” en Lucas é moi importante que o diga das
mulleres). Son testemuñas oculares, desde o principio como di o
prólogo do Evanxeo (Lc 1, 1-4), e agora van ser testemuñas da
resurrección. Elas son as protagonistas do comezo do capítulo 24,
1 Este artigo ten como base o traballo de tese bíblica realizado pola autora. Para profundar
algo máis no tema, cf. Ana Unzurrunzaga, “As mulleres como creadoras e portadoras da
memoria das orixes”, en C. Bernabé (ed), Con ellas tras Jesús, EVD, 2010.
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punto culminante do Evanxeo e transición para o libro dos Feitos;
son as protagonistas dun feito que se sitúa en Xerusalén e na transición do tempo de Xesús ao tempo da Igrexa2.

2.- Convidadas a facer memoria, elas lembraron
Entran no sepulcro e non atopan o corpo de Xesús, a pesar de
que elas foran testemuñas oculares de onde foi colocado o corpo.
Agora son testemuñas dun feito do que non acertan a entender
significado e van necesitar dunha palabra reveladora que o interprete. Son as primeiras en recibir o anuncio de que Xesús foi resucitado polo Pai, o que estaba morto, vive. A pregunta de por que
buscan entre os mortos ao que vive (Lc 24, 5) dános a clave para
entender a invitación para facer memoria. O anxo dilles que teñen
que lembrar as palabras de Xesús cando estaban en Galilea. Estas
palabras aluden narrativamente ás predicións da Paixón (Lc 9, 22;
9, 44; 17, 25). E Lucas subliña que elas lembraron. Ao lembralas,
en realidade, están a facer unha lectura da vida de Xesús desde o
final, están a facer unha relectura da súa paixón e morte desde a
vida de Xesús.
Desta maneira, elas –que foron testemuñas en Galilea e desde
Galilea– entenden, ao mirar atrás e lembrar certos ensinos de Xesús, o que está a suceder, interpretan e actualizan aquelas palabras
de Xesús. Con iso, ao mesmo tempo, Lucas subliña a pertenza destas mulleres ao grupo de discípulos e a súa presenza entre os que
o escoitan e o seguen. Desde esta clave, podemos entender que as
mulleres, ao facer memoria, non están a lembrar unicamente unhas palabras de Xesús, senón que este lembrar é unha acción que
2 A dobre obra lucana é o relato –en tres etapas– do acontecemento Cristo (tempo de
Israel-tempo de Xesús-tempo da Igrexa). Ademais, Lucas utiliza un esquema xeográfico
que impón ao seu relato kerigmático: desde Galilea, Xesús camiña cara a Xerusalén e cara
a Deus; desde Xerusalén, a Igrexa, co Espírito Santo prometido, camiña cara aos confíns
da terra. Esta perspectiva que engloba toda a obra –afectando á estrutura e indo máis aló–
queda de manifesto, por tanto, na importancia particular que atribúe Lucas a Xerusalén
como cidade na que o destino de Xesús vai chegar ao seu cumprimento e de onde vai propagarse a salvación para todas as persoas. Cf. J. A. Fitzmyer, O Evanxeo segundo San Lucas
I, Madrid, 1986.
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transforma, que lles fai pasar do non entender o que experimentan á fe, unha acción que lles permite actualizar no presente as
palabras do pasado e relacionalas coa historia da salvación. Lucas
vincula implicitamente, por tanto, o tema do facer memoria por
parte das mulleres co kerigma pascual e non só porque utiliza tradicións anteriores senón porque as mulleres, como dixemos antes,
son as primeiras en recibir o anuncio da resurrección, en facer a
experiencia de que Xesús vive.

3.- A incapacidade dos homes para tomar
en serio o discurso das mulleres
Aínda que non reciben o encargo de anunciar o que sucedeu,
Lucas dinos que anunciaron todo aos Once e os demais (Lc 24, 9).
O que anuncian non é só o que viron e escoitaron senón tamén o
que entenderon e actualizaron (lembraron) ao facer memoria. Lucas subliña a incredulidade dos apóstolos, que non aceptan o testemuño das mulleres. Aínda que como grupo os apóstolos non desertaran da súa vinculación con Xesús, é máis, atopábanse entre “os
seus coñecidos” no lugar da crucifixión, agora consideran a noticia
das mulleres “osei lêros”, “como (se fose) un embuste (delirio)”.
É esa interpretación que fixeron as mulleres da vida de Xesús e o
anuncio de que non está morto o que é considerado como delirio.
O termo lêros é un hapax legomenon3. Lêros significa “palabra ou
diálogo que é un completo e total absurdo, disparate ou bobada”4.
Os lectores sabemos que o que din as mulleres é verdade e que
os discípulos, como dirá despois Xesús resucitado, son “insensatos e tardos de corazón” (24, 25) para crer. Con todo, a intención
de Lucas non é contrapoñer a fe das mulleres coa incredulidade
dos homes, senón que esta reacción sérvelle como clave para re3 O termo hapax legómenon é un termo grego que significa “dito unha soa vez”. Designa
unha palabra, unha forma verbal ou unha expresión que aparece unha soa vez dentro dun
conxunto de escritos como a Biblia, ou ben no contexto particular dunha unidade textual
bíblica.
4 J. P. Louw - E. A. Nida, Greek - English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains, New York 1988, p. 432.
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marcar que a fe dos homes susténtase, non na palabra das mulleres, senón nas aparicións posteriores do Resucitado5. E, ao mesmo tempo, quere subliñar o papel das mulleres como creadoras
e portadoras da memoria cunha función comunitaria concreta:
favorecer a cohesión, garantir a identidade e establecer a súa continuidade no tempo.
Lucas é o único que sinala esta incredulidade dos discípulos nos
relatos da visita das mulleres á tumba (Lc 24, 11): parece que os
Doce van gañando equidade e autoridade. A pesar de que ao final
do relato da visita das mulleres á tumba elas parecen perder todo o
protagonismo e hai un interese apoloxético en que sexan os homes
os que aparecen como testemuñas oficiais da resurrección6, ninguén pode negar que a estas mulleres, seguidoras e discípulas de
Xesús, anúnciaselles a resurrección de Xesús, que teñen unha experiencia reveladora no sepulcro e que, ao facer memoria, actualizan
as palabras de Xesús en Galilea e son testemuñas da resurrección.

4.- A memoria e o recordo como modelo
de interpretación: breves claves
Enténdese por memoria a facultade humana de conservar rastros
da experiencia pasada e en parte de ter acceso a ela no recordo7.
Non é unha actividade estática e fixa, senón unha reconstrución
de contidos gardados en función das necesidades do momento,
actividade que se realiza a través duns mecanismos e cunha finalidade8. Por tanto, toda memoria implica unha selección e unha
reformulación constante dos seus restos9. A memoria ponnos en
5 Cf. Jane Schaberg, “Luke” en Carol A. Newson, Sharon H. Ringe (eds), The Women´s
Bible Commentary, London - Kentucky, 1992, p. 291.
6 Edward Lynn Bode, The First Easter Morning: the Women´s Visit to the Tomb of Jesus,
(AnB 45), Roma 1970, p. 67.
7

Paolo Jedlowski, “Memoria” en Ressegna Italiana dei Sociologia 38 (1997), 135.

8 Cf. D. Páez, J. F. Valencia, J. W. Pennebaker, B. Rimé, D. Jodelet (eds), Memorias colectivas de procesos culturales y políticos, Univ. del País Vasco. Servicio editorial, 1998, p. 21.
9
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conexión cunha tradición e detrás desa tradición hai un grupo de
persoas que consideran significativos certos recordos, recordos
que dan identidade a ese grupo. Ademais, esa reconstrución do
pasado precisa contar con marcos que encadren e estabilicen o
acontecido; tales marcos son os chamados marcos sociais10. Os recordos sitúanse en coordenadas espazo-temporais e precisamente
os marcos sociais da memoria son o espazo e o tempo.
Non hai recordo estrita e illadamente individual11, polo que
temos que definir que significa a memoria colectiva. Este tipo
de memoria é “o conxunto das representacións do pasado que
un grupo produce, conserva, elabora e transmite a través da
interacción entre os seus membros”12. O que fai unha memoria
propiamente colectiva non é tanto o carácter común dos seus
contidos, senón máis ben o feito de que estes sexan elaborados
en común, isto é, que sexan o produto dunha interacción social,
dunha comunidade capaz de elixir no pasado o que é relevante e
significativo para o presente e o futuro en relación cos intereses
e coa identidade dos membros dun grupo. A función principal da
memoria colectiva é, efectivamente, a de favorecer a cohesión dun
grupo social, a de garantir a identidade, e a de establecer a súa
continuidade no tempo13. E hai dous aspectos máis da memoria
colectiva que son importantes para o noso tema: 1) dentro dun
grupo haberá memorias colectivas hexemónicas –que se impoñan
a outras– e haberá, por tanto, submemorias; 2) na medida en que
toda sociedade está composta dunha pluralidade de grupos, non é
posible falar dunha soa memoria colectiva.
Aqueles que comparten un mesmo pasado séntense tamén
membros dun mesmo grupo, pois a memoria dun grupo e a súa
identidade están inseparablemente unidas e son mutuamente de10 Para profundar no tema da memoria e en concreto sobre espazo e tempo, cf. o libro de
M. Halbwachs, La memoria colectiva, Universidade de Zaragoza, Zaragoza 2004.
11

M. Halbwachs, La memoria…, pp 36-51.

12 P. Jedlowski, “La sociología y la memoria colectiva” en A. Rosa Rivero, G. Belelli,
D. Bakhurst, Memoria colectiva e identidad nacional, p. 125.
13

M. Halbwachs, La memoria…, p. 50.
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pendentes14. Que é, por tanto, a identidade grupal? A identidade
grupal é “aquela parte do autoconcepto dun individuo que deriva
do coñecemento da súa pertenza a un grupo social, xunto co significado valorativo e emocional asociado á devandita pertenza”15. O
rol constitutivo da memoria neste proceso de facer a propia imaxe
ou de definir a identidade quedaría sintetizado nesta idea: nós somos o que lembramos. Se trasladamos esta idea ao campo da identidade, o lema expresado debe completarse con este outro: para
dicir quen son debo expresar a que ou quen pertenzo.

5.- As mulleres como creadoras e portadoras da memoria nas orixes
Lucas non introduce o tema da memoria, dunha maneira arbitraria senón que a teoloxía e o fío condutor de toda a súa dobre
obra guíano á hora de presentar o tema de memoria16. Todos os
evanxelistas fan memoria de Xesús e tamén introducen o tema nas
súas obras, pero Lucas utilízao dunha maneira especial para favorecer a cohesión da súa comunidade, garantir a súa identidade e
establecer a súa continuidade no tempo. Pero Lucas non só sitúa
o relato, e con el o tema da memoria, nun espazo e nun tempo
–marcos sociais da memoria colectiva– senón que sitúa o acontecemento Cristo no marco da historia universal, sabendo que
esta historia universal compréndese na súa totalidade desde a
historia da salvación17. Por elo, para Lucas, facer memoria supón
levala a cabo nun marco de sentido que é a historia da salvación.
E aí están, mulleres e homes, como grupos que producen, conservan e elaboran un conxunto de representacións do pasado e
que transmiten a través da interacción entre os seus membros.
14 J. Assmann, “Collective Memory and Cultural Identity”, New German Critique 65
Duke University Press 1995, p. 125-133.
15 H. Tajfel, Grupos humanos y categorías sociales: estudios de psicología social, Herder, Barcelona, 1984, p. 292.
16 Esta afirmación podo facela despois do estudo na miña tese dos diferentes textos onde
aparece o tema da memoria no evanxeo de Lucas e que nomeo no desenvolvemento de este
mesmo punto.
17
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Cando Lucas indica no seu prólogo (Lc 1, 1-4) as circunstancias, a finalidade e o método de traballo con respecto ao relato
que quere compoñer, podemos afirmar que estaría a nos indicar
tamén a súa maneira de facer memoria18. Ao facer memoria, ten
presentes a predecesores que tamén fixeron memoria poñendo por
escrito un relato quizais oral, pero el quere facer un relato que encadee –segundo a orde teolóxica que el ve– os acontecementos da
historia da salvación, onde estarían incluídos, non só o ministerio,
paixón, morte e resurrección de Xesús, senón tamén a actividade
das testemuñas, mulleres e homes. Lucas ten detrás a certeza de
que os feitos ocorridos no pasado seguen actuando no presente por
medio dos seus efectos, por ese motivo, na medida en que el faga
memoria deses acontecementos, esa acción salvadora segue facéndose realidade no presente. Os acontecementos que recolle Lucas
teñen, por tanto, unha dimensión actual na vida comunitaria.
Lucas presenta na súa obra tanto a mulleres como a homes facendo memoria. María e Zacarías, no Magnificat (Lc 1, 39-56) e
Benedictus (Lc 1, 59-80) respectivamente, fan memoria da acción
de Iahvé neles e revelan a un Deus que se acorda da misericordia e
Alianza feita co pobo; na Última Cea descubrimos a Xesús e aos seus
apóstolos facendo memoria da Pascua e nese contexto lemos a invitación que el lles fai de “facede isto en lembranza miña” (Lc 22, 19).
No libro dos Feitos, é Pedro quen, facendo memoria e lembrando unhas palabras de Xesús, xustifica a misión aos xentís (Hch 11, 1-18).
Se Lucas presenta a mulleres e homes lembrando é porque ambos os grupos son importantes dentro da comunidade e estaría a
reforzar a posibilidade de que tanto un coma o outro teñen que ir
construíndo a súa propia especificidade dentro da comunidade e
de ter un mundo compartido como mulleres e como homes. E que
significa, por tanto, facer memoria en Lucas? No tempo de Israel,
facer memoria significa “facer presente” ao Deus dos Pais. Volver
18 Non podemos esquecer que é probable que o devandito prólogo se escribiu despois de
rematada a composición e foise incorporado ao texto definitivo xunto coas narracións da
infancia. É dicir, que Lucas podería estar a facer unha síntese da súa formulación do tema.
Cf. J. A. Fitzmyer, El Evangelio según Lucas II, Madrid, 1986, p. 26-29.
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pasar polo corazón o pasado é dicir, revivir a experiencia pasada
nunha situación presente. Significa volver facer parte dun todo
con sentido –que é a historia da salvación– o que sucede no agora.
O recordo é un recordo actualizador das accións salvíficas de Iahvé
e a razón desa actualización está no significado para o momento
presente. No tempo da Igrexa, da comunidade, facer memoria significa reinterpretar aquilo que se lembra. Que mulleres e homes
fagan memoria de Xesús significa volver facer presente a súa persoa e as súas accións; significa facelo vivo, efectivo e actuante. Facer memoria significa interpretar e actualizar as palabras de Xesús;
desta maneira, lembrar sería unha acción que transforma, que permite actualizar no presente palabras do pasado relacionadas coa
historia da salvación a través de Xesús e así, facendo memoria, a
persoa incorpórase á fe na promesa de salvación de Deus e o seu
cumprimento en Xesús resucitado e leva unha nova identidade.
Neste tempo, a razón do lembrar está no significado para a situación presente da comunidade lucana.
Neste marco afirmamos que as mulleres son creadoras e portadoras de memoria na dobre obra lucana. Sono porque pertencen
ao grupo de discípulos e están presentes entre os que o escoitan e
seguen. No movemento de Xesús foron seguidoras e discípulas e
por tanto, tras a experiencia pascual, tiveron que facer memoria.
O problema seguramente foi se a súa memoria foi aceptada ou se
atopou dificultades, polo menos no momento da comunidade lucana. Ao facer memoria, elas fan posible a presenza do Resucitado
e fana posible non só porque o manteñen vivo na súa memoria senón porque ao facela descobren, comprenden e recrean o anuncio
da nova realidade. A través delas e nelas, Deus segue actuando na
historia de salvación do seu pobo. As mulleres, por tanto, son quen
de descubrir e alumar o significado de momentos vitais e importantes da comunidade lucana, de descubrir a presenza de Deus e a
súa acción salvadora e vivificadora en situacións insospeitadas que
poden parecer inverosímiles.
As mulleres reciben o anuncio dos anxos (Lc 24, 6) e van transmitilo: Xesús vive. Podemos afirmar que na orixe das palabras do
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kerigma da comunidade está parte do froito da acción de lembrar
das mulleres. É memoria das mulleres pero á vez autocomprensión
e memoria da comunidade; outra cousa é, como xa vimos, que
Lucas sinale as dificultades de que sexa aceptada e o perigo de que
non sexa unha memoria consensual. As mulleres crean e transmiten memoria porque son testemuñas oculares e servidoras da
Palabra. Aínda que Lucas non o diga explicitamente e mesmo o escureza, son servidoras da Palabra, porque a testemuña convértese,
ao pasar da non fe á certeza, naquel que predica a Palabra. Tamén
na comunidade elas son consideradas testemuñas e servidoras da
Palabra. Lembran aquilo que é significativo para elas e dálles identidade como mulleres, pero ao mesmo tempo a súa memoria constitúe a memoria de toda a comunidade.
As mulleres, na súa facer memoria, son, por tanto, presenza
actuante do Resucitado e por iso son co-creadoras da identidade
comunitaria. “A identidade persoal e comunitaria fórmase cando
a memoria suprimida é resucitada”19. Estas seguidoras e discípulas de Xesús lembran e, ao lembrar, experimentan, reviven e cren;
ao crer, non poden menos que anunciar e con ese anuncio fan
presente ao Resucitado. As mulleres son por tanto figura clave no
fundamento e orixe da comunidade cristiá. Grazas a elas, a comunidade incorpórase á fe na promesa de salvación de Deus e á fe
en que dita promesa ten o seu cumprimento en Xesús resucitado;
grazas a elas, a comunidade actualiza e reinterpreta o pasado e a
historia da salvación segue facéndose realidade no presente. Estas
mulleres saben descubrir a obra salvadora de Deus e a súa presenza salvadora na comunidade e na historia de Xesús e entran na cadea de mulleres que souberon facelo. Son creadoras e portadoras
de memoria e, por iso, son modelos de fe porque, ademais de todo
o expresado xa no artigo, “as prácticas de memoria dan esperanza
ás mulleres como grupo ao romper o silencio patriarcal sobre a
inmensa herdanza do testemuño feminino”20.
19 Elizabeth A. Johnson, Amigos de Dios y profetas. Una interpretación teológica feminista de la comunión de los santos, Barcelona 2004, p. 227.
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Por medio do Espírito, da Ruah Santa, as mulleres foron convidadas a lembrar e elas lembraron, aínda que, por seren mulleres
nun mundo patriarcal e androcéntrico como aquel, os homes non
desen crédito á súa mirada comprensiva e ao relato do seu achado.
A maneira de mirar a realidade que teñen as mulleres, a súa palabra e o seu discurso non eran –e seguen sen selo– como o dos homes e por iso Lucas mostra unha tendencia para restrinxir o papel
misioneiro das mulleres e a negarlles o poder seren transmisoras
da Palabra, facendo invisible o papel que as primeiras seguidoras
de Xesús tiveron no comezo do Kerigma e a súa proclamación. Por
iso, como di T. Karlsen Seim, facer memoria destas mulleres desenmascara con ollo crítico o presente e creativamente abre os ollos
para que os que as lembramos hoxe poidamos ver e crer21.
Ana Unzurrunzaga Hernández
Teóloga
Traduciu Chema Felpeto

21 Cf. Turid Karlsen Seim, The Double Message: Patterns of Gender in Luke-Acts, T&T
Clark Int. London, 1990.
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Documento

A Misa de Rosalía
Engracia Vidal Estévez

Dubido que haxa alguén que non saiba referenciar este título. E
que ignore que neste 2015 se celebraron os cincuenta anos da primeira misa en galego cunha certa oficialidade (xa que parece que
alguén adiantouse a esta data nalgunha celebración privada…).
Xa non serán tantos os que saiban o porqué de que tivese tanta
resonancia especial. O Concilio Vaticano II autorizaba as linguas
vernáculas para a celebración da Eucaristía. Quitáballe a exclusiva ó latín, única lingua autorizada para tal función. Pero para os
bispos españois do momento a lingua de Galicia era o castelán,
así que a galega quedou fóra das tres primeiras de España que se
incorporaron á liturxia: o castelán, o catalán e o vasco.
O celo dalgúns cregos galegos, moi en concreto Manuel Espiña
e Xosé Morente, determinados grupos, como os laicos en torno a
SEPT, un grupo de sacerdotes e seminaristas chamados Irmandiños e cada vez máis movementos laicais, espertaron a galeguidade
do Cardeal Quiroga (porque tela, tíñaa) e lograron que loitase polo
mesmo status para o galego, aínda que con algún retraso.
O 25 de Xullo de 1965 o Padre Seixas S. J. celebrou a primeira
Eucaristía na nosa lingua na igrexa de San Domingos, en Santiago.
Galegas e galegos con emoción, entusiasmo e agradecemento encheron o espazo. Uns, seguramente máis movidos polo que supuña
de encarnación da fe nos valores do pobo. E outros quizais, polo
que supuña de avance na conquista dun galeguismo que nos fixese
desenvolver a nosa conciencia de pobo con lingua e cultura propia
desde séculos. Rey Romero celebrara xa en Buenos Aires.
Esta celebración foi, a partir de entón, un punto de encontro de
persoas diversas de fe e de militancia. Unidas nun único desexo
de facer “igrexa galega, e para Galicia”, cada quen desde os seus
principios, e de reivindicar unha lingua maltratada e en risco de
degradación social. “Chegou a chamarse a misa dos ateos” di Ferro
Ruibal. (A Igrexa e a Lingua Galega. C. da C. G. 1987, páx. 70)
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Esa misa, máis ben a hora da saída, converteuse máis dunha vez
en “couto de caza” para que as autoridades policiais interviñesen,
dispersando, ás veces con violencia, e detendo algunhas persoas.
Xaime Isla e outras máis, mesmo mulleres pacíficas, acabaron na
comisaría.… e no Tribunal de Orde Pública.
Pero chegou a transición, e esta celebración comezou a sufrir
transformacións. Acabouse a cacería policial, pero empezaba a cacería de votos, e todo cumpría para logralos… Con Fernández Albor de presidente aínda non houbo tantos cambios. El fora un dos
participantes veteranos… Despois foise convertendo en algo moi
afastado do “partir o pan” entre iguais: sitios reservados, presenza
oficial das autoridades ferían a maneira igualitaria da memoria de
Xesús de Nazaret…
Pouco a pouco foron, fomos, deixando de ir; uns, por non necesitala para manifestar a súa galeguidade, xa tiñamos as manifestación,
as bandeiras, os himnos… E outros porque nos sentiamos incómodos ante o nesgo excesivamente oficial e protocolario que tomaran as
celebracións. Troque de participar nun xantar compartido “en lembranza miña” (Lc 22, 19) a unha exhibición de políticos que asisten
a un acto relixioso con formas, polo menos aparentemente, pasivas.
Eu xa levaba anos sen ir. Pero neste aniversario, neste 25 de
Xullo, chamoume a data sinalada, e alí estiven. Se tiña algunha
dúbida, para dicir “Nunca máis”, quitóuseme.
De entrada, a maioría dos bancos (penso que todos) lucían o letreiro de “reservado”. Quitei un, non das primeiras ringleiras, para
poder ocupalo… Logo fóronse enchendo de conselleiros, co presidente á cabeza, alcaldes e persoeiros do partido que goberna. Dou fe
porque coñecín a bastantes…con dominio masculino case total para
máis inri… Nada que dicir da asistencia, teñen dereito. Pero, se lles
prace, poderían estar mesturados coa demais xente…; na comunidade cristiá non ten que haber sitios reservados…; xa o dixo Xesús.
De participación autenticamente litúrxica, moi pouco. Parecíase demasiado a un acto político máis… O coro contribuíu dalgún xeito a esta profanación –sen que esta palabra teña nada de
pexorativa–. A música e os seus executores merecen tódalas nosas
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louvanzas. Fíxonos gozar ben. Aínda que a escolma era máis dun
concerto que dunha liturxia eucarística.
Pero tamén nesta reflexión crítica algo ten que tocarlle á Igrexa
oficial, co señor Arcebispo á cabeza. Alá polo ano 2007, cando xa
a celebración estaba en crise, o Padroado Rosalía de Castro manifestou a súa decisión de renunciar á organización desta Misa
na festa do Apóstolo na igrexa de San Domingos1. Houbo entón
algún grupo que se ofreceu a tomar o reemprazo para continuar
a tradición. Que eu saiba a Asociación Galicia Milenio foi unha.
Daquela, tamén a Asociación Encrucillada reflexionou e tomamos
a decisión de ofrecérmonos ó Arcebispo para facernos responsables da súa organización. Un colectivo de trinta e tantas persoas
e corenta anos de compromiso coa fe e coa galeguidade, cuns mil
subscritores en torno… O director, Pedro Fernández Castelao, presentou no Arcebispado a nosa oferta nos primeiros días de xaneiro
do 2008. A resposta deuna uns días despois confiándolle ese encargo á Fundación Galicia Milenio2. Non sei cantos son, nin o que
fan. Recoñézolle o seu traballo de organización nestes anos, pero a
súa participación é tamén só presencial e moi minoritaria.
A asistencia foi a menos. Ós que ían por motivos políticos non
lles satisfai nin lles fai falta. E a moitos crentes tampouco por diversos motivos.
Neste ano a asistencia foi máis numerosa, pero nin color cos
dez primeiros anos… Que facer? Deixala así para que acabe morrendo? Esperar a que haxa un goberno que non queira asistir?
Daquela, será posible resucitala?
Eu, para rematar, volvería ó Evanxeo: “Dádelle ó César o do César, e a Deus o de Deus”… E confiar a organización a un grupo –ou
varios alternativamente– que se comprometan co senso evanxélico
da celebración da Eucaristía, onde podamos vivir a fraternidade
agradecendo a Rosalía todo o ben que fixo por Galicia.
Engracia Vidal Estévez
1

R. Aramburu Molet, “O ano que Rosalía quedou sen misa”, Encrucillada 154, p. 434.

2

R. Aramburu Molet, “Azos na outonía”, Encrucillada 159, p. 455.

76
448

Encrucillada 192, marzo-abril 2015

Documento

Romaxe de Crentes Galegos 2015
Lucía Santiago Díaz

En primeiro lugar: Parabéns! Foi unha Romaxe moi xeitosa, das
que apetecen repetir.
Parabéns polo lugar escollido, Penas de Rodas, unha catedral
natural, que combinou á perfección a poética do emprazamento e
a accesibilidade. Foi impresionante poder ver á xente gabear polas
penas, convertendo o lugar nun gran teatro natural cos seus palcos
a diferentes niveis. Un teatro vivo que permitía “entrar e saír”, falar
ou recollerse, movéndose polo espazo sen molestar.
Parabéns pola celebración, con bo ritmo e saber facer. Que ben
escollidas esas verbas dos poetas chairegos Díaz Castro e Manuel
María! Verbas comprometidas coa Terra, entendida por un lado
como natureza e ecoloxía, e por outro coma Galicia-nai. Parabéns
aos bos lectores, e a todo o gran traballo que se fixo por detrás.
Desorballáronse soños e fixéronse presentes realidades actuais,
como a presenza da muller (con maior ou menor protagonismo) ao
longo de toda a celebración: na benvida, na lectura dos textos, na
música, na presentación de ofrendas e por suposto na comuñón.
Tiven a sorte participar nisto último, a pesar de ter unha pequena torcedura no nocello. Foi unha historia ben bonita: cando me
estaba a achegar ao palco para axudar, unha muller maior que xa
sostiña unha cunca de viño e unha cesta con pan díxome que fora
con ela. Obedecín. Collín a cunca cunha man e coa outra agarreime do seu brazo para poder apoiarme nela ao andar. A situación
estaba do revés, unha rapaza nova apoiándose para andar nunha
muller maior! Eu facía algo de forza, sabíao, e puiden observar
un efémero momento de estrañeza na súa mirada, pero ela non
preguntou nada, seguiu sorrindo e levoume do brazo. Cando rematamos de dar a comuñón bebemos e comemos o que sobrou
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mirándonos cara a cara. Algo moi especial sucedeu nese momento
que non esquecerei. Ao final da celebración un home preguntoume se coñecía a esa muller. Cando lle contestei que non, díxome
“Pois que ben te sabes arrimar!”. Que gran alegría cando o sábado
pasado volvín a atopala na reunión de Encrucillada…
Desorballáronse soños e déuselle voz a moitos que non a tiñan.
Entre outros, ao cárcere. Os presos de Teixeiro trenzaron cestas
de papel de periódico que regalaron para repartir o pan. Un grupiño deles, acompañados polo educador e dúas asistentes sociais,
asistiron á Romaxe e repartíronse entre diferentes familias á hora
do xantar. Subiron ao palco de improviso a D. Dionisio, o educador, para que dixera unhas palabras: “O cárcere é parte da sociedade. Queirámolo ou non está aí”. Moita firmeza e convicción.
Moito valor.
Penso que o Papa Francisco tamén vos daría os parabéns. Este
“papa marciano” está apuntando o camiño que moitos dos participantes da Romaxe están a percorrer. Comezando pola encíclica
Laudato si, o proclamado Ano da misericordia ou as súas accións
improvisadas, demostran que as liñas mestras deste pontificado
reforzan a esencia da Romaxe. Esta xentiña está a facer as cousas
ben, e mais se o comparamos con outros eventos relixiosos de masas (iso daría para outro artigo).
Coincidir con Francisco está ben, porén non está aí a razón de
ser da Romaxe. A súa xustificación, o que a fai xusta, está na xente.
É un evento popular e aberto, espontáneo e non dogmático, que
aposta pola diversidade como un valor enriquecedor. Solidario cos
problemas da xente, relixioso e á vez festeiro, capaz de conectar
con diferentes xeracións e coa idiosincrasia galega. Por iso outro
dos retos que ten que afrontar é a renovación estética constante,
adaptándonos as novas linguaxes sen perder as boas prácticas que
xa tiñamos.
A Romaxe debe cargarse de razóns de ser no mundo actual, que
é global, sen esquecer ás conexión coas realidades locais nas que
se celebra o evento, tratando de crear valor alí onde se vai.
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Romaxe de Crentes Galegos 2015

Para rematar, parabéns a todas e a todos os participantes polo bo
ambiente. Grazas a vós a Romaxe diferente, xa non é unha romaría
máis. Grazas polo “bo rollo” que traedes, pola alegría, proximidade,
poética e espiritualidade que transmitides, que fixo que se respirara un ambiente de liberdade, capaz de acoller a todos, crentes
ou non crentes, cristiáns ou non cristiáns. Grazas a vós a Romaxe
escríbese con R maiúsculo.
Lucía Santiago Díaz
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Crónica política

Un berro de carne e óso
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Os refuxiados chaman á porta
Pouco despois da terceira
ampliación da CEE (1986),
cando se asociaron España e
Portugal e se constituíu a Europa dos 12, iniciouse un amplo
debate sobre a conveniencia de
seguir medrando máis alá da
Europa Atlántica, á que só lle
faltaban a reunificación de Alemaña (1990), e a incorporación
de Austria, Finlandia e Suecia
(1995), que completaron aquela “Europa dos 15” que moitos
consideraban a culminación do
proxecto europeo iniciado polo
Tratado de Roma (1957) e fortemente reformulado polo Tratado da Unión Europea (TUE)
que se firmou en Maastricht no
1993. Pero a caída inesperada
do Muro de Berlín (1989) resolveu de forma abrupta, aínda que positiva, o vello debate
sobre posibles e ulteriores ampliacións, ao impoñer a convicción xeral de que se Europa
80
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non se abría cara os antigos países do Leste daríaselle a Rusia
unha inoportuna posibilidade
de reconstruír un bloque político similar ao que definiran o
antigo COMECOM e o Pacto
de Varsovia. Deste xeito, unha
vez aceptada a conveniencia de
que países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Estonia,
Letonia e Lituania ingresasen
na UE, non tería sentido nin
explicación que outros pequenos Estados do Mediterráneo
–como Chipre e Malta–, ou do
Norte Europeo –como Islandia
e Noruega– ficasen illados de
forma non voluntaria do proxecto europeo, polo que, por pura
coherencia, quedou expedito o
camiño cara esta UE que conta,
polo de agora, con 28 Estados.
Neste marco de cambios e
debates, creo lembrar que foi
polémico Kurt Waldheim, Secretario Xeral da ONU entre
1972 e 1981, e presidente fe-
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deral de Austria entre 1986 e
1992, o primeiro que puxo o
dedo nas chagas do futuro europeo, e que, tras relativizar
de forma ben argumentada o
problema da ampliación, enunciou de forma dramática a verdadeira encrucillada do século XXI: “O gran problema que
terá a Europa ampliada xorde
nas fronteiras exteriores, nas
que hai cen millóns de persoas,
coas maletas preparadas, que
desexan instalarse entre nós”.
Así de vello é o problema. E así
de inconscientes fomos para
non darnos conta de que só faltaba unha chispa ou un sinal
para que as grandes migracións
se puxesen en marcha. A guerra
de Siria foi, sen dúbida algunha, ese sinal. Pero dicir agora
que o feito nos sorprende, e que
non estamos preparados para
isto, é negar a propia historia de
Europa, fuxir de tódalas nosas
responsabilidades, e mentirnos
a nós mesmos sobre as causas
e perspectivas deste enorme
movemento social que non fixo
máis que empezar.
Se botamos sobre a política
europea unha ollada miope,
que é o que adoitamos facer,
podemos pensar que estamos
diante dunha crise de refuxia-

dos provocada pola guerra de
Siria. E mesmo podemos ter a
esperanza de que ese dramatismo que xorde dun estoupido de
violencia inxusta e indiscriminada, leve implícita a vantaxe
de xerar un feito limitado no
tempo e no territorio, e que a
chegada dunha paz imposta ou
negociada animará a moitos
refuxiados a facer coas súas familias o camiño de volta. Pero
se non queremos enganarnos,
e se ollamos a realidade na súa
evidente crueza, enseguida nos
decataremos de que a guerra
só é unha parte do problema,
que os refuxiados desta guerra
parécense coma pingas de auga
aos emigrantes económicos que
foxen de países empobrecidos e
de cruentas e dilatadas ditaduras, e que todo apunta a que aos
grupos de migrantes procedentes de Siria, Libia, Iraq e a África Subsahariana, empezarán a
xunguirse moi axiña, cando o
efecto chamada llo aconselle,
outros cidadáns de países como
Exipto, Afganistán, Paquistán, e
mesmo de Ucraína ou Turquía,
que non poden soportar a crecente degradación económica,
política e social dos respectivos
países. Claro que este vaticinio
non é de cumprimento inexoEncrucillada 194, setembro-outubro 2015
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rable, xa que a Unión Europea
ten enormes posibilidades para
intervir na mudanza desta situación, desenvolver paseniño
os contornos que están en recesión, e cortar ou minorar os
fluxos migratorios que agora
se albiscan. Pero para que tales políticas puidesen materializarse teríamos que dispoñer
dunha política exterior e de defensa común que ningún Estado quere favorecer, aceptar os
altos e xustos custes económicos e mesmo sociais de tal operación equilibradora, e permitir
que uns fortalecidos poderes
centrais da UE conducisen sen
estorbos as accións necesarias
para tratar en serio tan transcendental asunto. Pero, como
nada disto parece posible, nin a
curto nin a medio prazo, todo
apunta a que imos enfrontar o
problema a trancas e barrancas, con criterios dispares e
contraditorios, e improvisando
solucións sempre ineficientes
e custosas en resposta reactiva
aos fluxos desgobernados da
migración.
Este episodio de ringleiras
de refuxiados –maioritariamente sirios–, que están chegando
a Europa a través de Turquía,
Grecia e os países balcánicos,
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e que xa produciu graves e vergoñentos episodios de crueldade e xenofobia, parece que
pode superarse –aínda que sexa
con moitas incidencias– baixo
o decidido liderado de Alemaña, que, máis alá de impoñer a
súa autoridade sobre os países
clave da solución, parece estar
disposta a asumir o maior peso
–que ao mellor para esa gran
nación non é tal– desta operación de acollida. Pero todo indica que se os fluxos migratorios
superan os 750.000 peticionarios de asilo, e se empezan a
mesturar con outros migrantes
económicos ou difíciles de cualificar, a maioría dos países non
poderán ou non quererán asumir a parte da solución que lles
corresponde. E de aí que non
poida descartarse que pronto
vexamos un certo caos interior,
e duras políticas de contención
e repatriación nas fronteiras
exteriores, que, máis alá de aumentar o dramatismo da actual
situación, poñerán en evidente
perigo as bases solidarias e pacificadoras da UE, e toda unha
serie de políticas –incluídas as
dos dereitos de libre circulación– que articulan a UE que
coñecemos e a única que vale a
pena aceptar.
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Máis aínda, a xenófoba invocación da cultura cristiá como
identidade cultural europea, da
que xa presumen países como
Polonia, Hungría e Eslovenia,
e que en absoluto sabe amarga
noutros países importantes, podería alentar un repregue cara a
un nunca esquecido choque de
civilizacións que non faría máis
que complicar tódolos extremos
actuais do problema. As extremas dereitas europeas, aínda
moi febles, xa se moven nas beiras desta estratexia, e non debemos esquecer que incluso nos
países máis avanzados, como
Francia, Holanda e Inglaterra,
existe unha irrefreable e trabucada tendencia a combater
á extrema dereita confundindo
con ela algunhas partes esenciais dos seus principios.
Dende a outra banda, países
como Alemaña, e Francia, que
sempre destacaron polas súas
políticas de acollida, e que empezaron este episodio liderando
unha política de portas abertas
e de distribución razoada dos
continxentes de refuxiados, estanse decatando agora de que
este fenómeno ten características distintas de todo o anterior,
que as experiencias de 19391945 non son agora aplicables

–nin foron boas no seu propio
tempo–, e que a solución só
pode vir dun difícil equilibrio
entre xenerosidade e realismo,
e entre sentimentos populares
e xestión administrativa, aínda
que só sexa para evitar que o difícil camiño que emprenden os
máis novos e a xente con máis
posibles e mellor preparación,
non se converta nunha especie de inxusta selección entre
os que poden fuxir da guerra e
os que non poden emprender o
camiño, e menos aínda nunha
oportunidade, insinuada xa por
algúns políticos e gobernantes,
de captar o persoal máis selecto
e mellor preparado, e converter
o que só parece xenerosidade
nun verdadeiro espolio de riqueza material e social que condene aos países de orixe a un
fracaso histórico continuado.
A afirmación de que Europa
ten capacidade e vocación de
solucionar o problema segues
sendo certa. Pero a idea de que
tamén temos a posibilidade de
asumir unha mestura de refuxiados e migrantes, en número
indefinido, e sen controlar con
eficacia a súa instalación no
noso marco de dereitos e liberdades parece que está fracasando xa antes de que a UE tome
Encrucillada 194, setembro-outubro 2015
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as primeiras decisións urxentes
e a touro pasado. E por iso cabe
pensar que se este asunto se segue enfocando desde puros supostos de solidariedade e sentimentalismo, corremos o risco
de fracasar de xeito estrepitoso
e a curto prazo, moito antes de
que as poboacións xa ingresadas teñan sido instaladas e integradas no espazo europeo de
democracia avanzada.
Aproveitando esta situación,
tamén sería desexable que a UE
fixese unha revisión das súas
políticas exteriores, dos seus
modelos de axuda ao desenvolvemento e da súa tendencia
–cada vez máis precipitada– a
desenfundar avións, mísiles e
canóns para arranxar calquera
cousa que se chame problema.
E de paso poderíamos preguntarnos por que as nosas fronteiras exteriores se están convertendo nun espazo inzado de
ditaduras e miserias, por que
cada vez que axudamos a algún
país só deixamos ruínas e matamos o Estado, e por que as
nosas aventuras externas, ben
analizadas, se contan por fracasos. Haberá quen diga que non
temos fracasado, pero eses son
os que pensan que para que uns
países sexan ricos ha de haber
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outros pobres. E eu, a ese tipo
de análise e de ideoloxía, non
me apunto.

2.- Outra vez Cataluña
No espazo temporal que separa este número de Encrucillada do que habemos de escribir para novembro e decembro
terase consumado, mal sen dúbida, o proceso independentista
catalán. Porque malo sería que
o proceso electoral dese lugar a
unha etapa de fonda e radical
conflitividade entre a Generalitat e o Estado, de consecuencias imprevisibles, e malo sería
tamén que unha derrota de
Junts pel si, en calquera das súas
formas posibles, deviñese nunha frustración que os cidadáns
de Cataluña asumisen como
súa, e que deixase fragmentada a actual visión integrada do
Estado, e que deixa igualmente fendida en dúas a sociedade
catalá. Mala saída a primeira, e
mala saída a segunda, no medio
dunha convicción xeneralizada
de que entre ambas hipóteses
están máis do 95 % dos resultados esperados.
Por se isto non fose abondo,
todo indica que a esvaradía situación parlamentaria que po-
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den construír as elección xerais
de decembro vai complicar esta
situación de forma extraordinaria, na medida en que a gobernación do estado se debilite e os
grandes partidos que ata agora
sostiveron o sistema da transición entre nun período de decadencia feble e duradeiro. Eu
aínda creo que Cataluña non
culminará o proceso de separación, porque tamén creo que
o Goberno do Estado, calquera
que sexa, está obrigado a impedilo. Pero tamén creo que a posibilidade de emplastar de novo
a unidade do Estado quedou
seriamente tocado polas parvadas que alimentaron este falso
debate dende a política, dende
o sistema mediático, dende as
estratexias empresariais de curto alcance, dende a confrontación partidaria, dende un mundo académico que apenas pisou
cancha, e dende una poboación
civil que caeu na tentación de
tolerar este desorde coa simple
expectativa de desgastar e castigar ao goberno da dereita popular. E por iso penso que se malo
é o chamado “inmobilismo” de
Rajoy, que en todo caso vive pegado á legalidade constitucional
e ao bo sentido histórico, peor
me parecen os brindes ao sol

que fai Pedro Sánchez a costa
dunha reforma constitucional
que non poderá propoñer pero
que xa está hipotecando parte
das súas posibilidades de pacto
e consenso. A última ocorrencia, que non a derradeira, é a de
trasladar o Senado a Barcelona,
coma se tal cousa non supuxera unha cesión diferencial contra outras comunidades, coma
se esa proposta se lle puidese
encargar sen máis a unha empresa de mudanzas, sen reformar a Constitución e alterar o
Estatuto de capitalidade de Madrid, e coma se a teimuda idea
de facerlle cesións atrabiliarias
a Mas non estivese retroalimentado a mesma tolería independentista que o PSOE di querer
atallar.
Certo é que se o fracaso electoral de Mas fose claro daría
paso a un período de arrefriamento do independentismo
que podería axudar a superar
este intre de confusión. Pero,
dado que non parece que esa
claridade do resultado electoral
sexa tan claro como para poñerlle fin á matraca prolongada
de Mas e Jonqueres, moito me
temo que a volta das vacas ao
rego quedará encomendada a
longos e difíciles espazos polítiEncrucillada 194, setembro-outubro 2015
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cos, que nada lle conveñen nin
á nosa situación económica nin
á necesaria e avanzada reflexión
sobre as formas de facer política, sobre a nova estrutura de
partidos, e sobre unha posible
reorientación esencial –que eu
non comparto– do marco constitucional vixente.
Na segunda parte da campaña electoral, á beira xa do 27-S
desatouse outro andazo de estupidez que Mas está agradecendo con singular ironía. Porque resulta que unha enorme
caterva de intelectuais, empresas, bancos, institucións, federacións deportivas, presidentes
doutros Estados, profesores de
universidades e “abaixofirmantes” de diversa especie, que
ata agora ficaran calados coma
mortos, acazapados detrás das
silveiras da orela e agardando
pescar en río revolto, empezaron agora a ameazar con curraliños, fames, exclusións de
competicións internacionais,
illamento do Barça, saídas do
euro e do espazo Schengen, e
outras moitas cousas que, sendo certas, e debendo ser usadas
en tempo como instrumentos
pedagóxicos contra unha deriva
secesionista de todo punto incomprensible, ditas agora soan
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a medo e chantaxe, converten
razóns de peso en arroutadas
viscerais, e mesmo cabe pensar,
por moi lamentable que sexa,
que so serven xa para compactar aos electorados e Junts pel
Sí e a CUP, sobre os que se articula a aposta independentista.
Recoñecendo a práctica imposibilidade de facer prognósticos serios, e dando por sentado
que as eleccións do 27-S non
van poñer fin ao debate irracional e ás apostas polo caos
nas que estamos embarcados, o
único que xa se pode dicir é que
o problema catalán –xa sexa visto dende Barcelona cara a Madrid ou á inversa– vai ficar envelenado por moito tempo, vai
deixar a Cataluña en situación
de quebra parlamentaria, e vai
abrir un tempo de friccións e
ichós políticos que só van servir
para complicar a vida política
española, para xerar inseguridade económica e para repoñer
moitas das retesías que existiron entre Cataluña e o resto de
España e que todos pensaramos
que a transición tiña superado
con eficacia e xustiza. Mil problemas para unha ou dúas xeracións, para que ao final lle pidamos á historia que nos deixe
como estamos.
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3.- A estraña deriva de
Vigo na política galega

política e en economía pan para
hoxe e fame para mañá.

Vigo presume de ser a cidade
máis grande de Galicia, a que
ten unha maior dinámica económica, e a que posúe a badía
máis fermosa do mundo. E por
iso resulta tan difícil de entender que, en vez de aspirar a liderar a modernidade de Galicia,
ou a converterse, como mínimo,
no gran núcleo vertebrador das
Rías Baixas, só aspire a imitar
o vazquismo coruñés, illarse do
conxunto social e político que
lle dá vida –entre o Tambre e
o Miño–, ou erguer unha nova
identidade urbana e política a
base de vitimismo e confrontación coa Xunta de Galicia. Sen
que ninguén acerte a saber por
que –salvo que contemos como
razón o desastre organizativo
e político do PP vigués– esta
forma serodia de facer política
estalle dando resultados moi
positivos ao seu alcalde, que
fica convertido na referencia
electoral dos socialistas. E por
iso ninguén parece lembrar
que os réditos do vazquismo
coruñés distan moito de ser en
conxunto positivos, e que esta
experiencia de illamento fronte
a Galicia enteira adoita ser en

Símbolo deste ensimesmamento político, a protesta dos
vigueses contra a posta en servizo do maior hospital de Galicia, e a conversión da súa apertura nun agravio irracional que
o pobo está transformando en
pura e irracional indignación,
está acendendo tódalas alarmas
sobre a deriva clientelar e populista da política galega, que
a pesar das aparencias, non ten
tantas diferenzas entre o que
pasou en Vigo ou na Coruña.
Non se trata de negar que
poida haber cuestións a subsanar nun hospital que está
entrando en servizo. Só de
constatar que, lonxe de protestar contra o atraso ou a crise
social e económica, en Vigo
protestase contra os equipamentos máis modernos da cidade, como se a necesidade
de ser distintos e de facerse
ver estivese por enriba de toda
racionalidade e todo realismo,
e contra a que podería e debería ser a vocación de futuro
da cidade. Unha explicación
racional fácil e xeneralizada é
que a xente está enfadada polos recortes e a corrupción e
Encrucillada 194, setembro-outubro 2015

87
459

Xosé Luís Barreiro Rivas

quere promover cambios e esixir responsabilidades. Pero eu,
aínda que me quede só, non
creo nesa explicación. E toda
esta deriva empézame xa a soar
a unha grave enfermidade política, ou a unha situación desas
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que tanto se repiten na historia nas que a xente se empeña
en buscar o pau para o lombo.
Porque iso, cando se procura,
sempre se consegue.
Xosé Luís Barreiro Rivas

Crónica da cultura

Aquelas espantosas “hordas castrexas”!…
Xoán Bernárdez Vilar
Tunc sibi Callaico Brutus cognomen ab hoste
fecit, et hispanian sanguine tinxit humum.
Entón, Bruto tomou o alcuño do inimigo
Caláico, e tinxiu de sangue o chan hispano.
Publio Ovidio Nasón (43 a. C.-17 d. C.)

Entre as conmemoracións
histórico-culturais que tiveron
lugar na paréntese do verán, digamos que a mediados do mes
de xullo a vila de Ortigueira
ofreceu a XVIII edición do seu
Festival Internacional do Mundo Celta; semanas despois, as
Torres do Oeste, en Catoira,
acolleron a LV da súa Festa Vikinga; a mediados de agosto,
en Mos, ás beiras do río Louro,
cumprimentouse a XIV da Festa da Prehistoria, con degustación de cervexa, invocación
nocturna aos espíritos, e visita
aos xacementos do Calcolítico
(c. 2500-1800 a. C.), ademais,
foi impartido un taller de fundición da Idade do Bronce (c.
1800-700 a. C). Houbo, tamén,
celebracións do estilo dos Mercados Medievais da Coruña, e
os de Mondoñedo, Betanzos,
Noia, e Verín, ou Feiras como

a Celta de Porto do Son; a das
Meigas de Taboada, a das Meigas de San Xoán na Coruña,
a do Castelo de Maceda, ou a
XVI edición da Feira Franca
de Pontevedra; a XXVII Festa
da Historia, en Ribadavia, cos
seus correspondentes Mercado,
Baile medieval, Voda Xudía, e
desfile con traxes de época, así
como a de Mouros e Cristiáns
da Sainza, en Rairiz da Veiga,
podendo dicirse que na maior
parte delas se superaron todas
as expectativas.
O obxectivo deste comentario, sen embargo, é o de nos
ocupar de xeito especial dos actos relacionados cos romanos,
pobo que, despois de máis de
cen anos de loitas, conseguiu
ocupar o noso chan arredor
do ano 19 a. C., cando reinaba o emperador Octavio César
Augusto (27 a. C.-14 d. C.),
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reténdoo nas súas mans ata o
ano 411 d. C. Cómpre tamén
que digamos que, ao longo deste período, Roma encheu o país
de calzadas e de impresionantes
obras de enxeñería, organizándoo ao mesmo tempo tanto política coma xuridicamente; oficializou a súa denominación de
Gallaecia, e creou admirables
obras de arte e monumentos
que, en parte, aínda subsisten.
Mais tamén acabou coa civilización dos vellos castros, impuxo aos sometidos a súa fala e
os seus costumes, e apoderouse
de terras e de riquezas, especialmente mineiras, que xa tiñan dono dende había séculos.
En evocación destas incuestionables realidades, que non
sería oportuno xulgar agora,
celebráronse: a Festa Romana
de Montefurado, en Quiroga; o
Mercado Romano, en Mondariz; o XIV Arde Lucus, coa súa
Feira Castrexo-Romana; ou o
IV Vicus Spacorum, en Navia,
Vigo, no que participaron gladiadores, vestais, realizáronse
diversos e instructivos talleres, ou exhibicións de cetrería,
sendo escenificada a batalla de
arredor do ano 61 a. C. entre os
Herminios, e Xulio César. Con
todo, e por tratarse dunha refe90
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rencia destacada, imos dedicar
o espazo que resta a nos ocupar
da XV edición da lendaria Festa
do Esquecemento, en Xinzo da
Limia, despois da conquista denominada Cívitas Limicorum.
Revívese nela o ataque contra o
noso chan efectuado polo cónsul romano Décimo Iunio Bruto (180-113 a. C.); unha campaña acerca da que contamos
con informacións procedentes
de grandes autores clásicos, entre eles, Strabón de Amasia (63
a. C.-19 d. C.), Tito Livio (50 a.
C.-17 d. C.), P. Ovidio Nasón
(43 a. C.-17 d. C.), P. Valerio
Máximo (c. 15 a. C.-c. 35 d.
C.), Appiano de Alexandría (flo.
160 d. C.), ou Paulo Orosio de
Braga (c. 383-c. 420 d. C.).
Os feitos producíronse cando, despois do asasinato de
Viriato (180-139 a. C.), e coa
intención de someter aos lusitanos, naquel tempo reducidos
ao territorio entre os ríos Texo
e Douro, Iunio Bruto, invadiu
este, partindo coas súas tropas
dende Moron, hoxe Almourol,
preto de Lisboa. Os lusitanos
pediron entón apoio á aliada e
próxima etnia dos galaicos, que
se presentaron ao sur do Douro, coma xa fixeran antes, cando axudaran a Viriato, tamén
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contra Roma, cun exército neste caso composto, segundo as
fontes, nada menos que por uns
60.000 combatentes. A batalla,
que tivo lugar o día 9 de xuño
do ano 137 a. C., rematou cunha auténtica desfeita. Os mesmos autores falan da terrible cifra de 50.000 galaicos mortos,
6.000 prisioneiros, e de nada
máis que de 4.000 que conseguiron poñerse a salvo. Ningún
dos textos coñecidos se ocupa
das perdas dos lusitanos.
Iunio Bruto pasou entón o
Douro, avantando cara ao norte
por terras dos derrotados galaicos, onde a principal dificultade
á que ía ter que se enfrontar era
a do paso do río naquel tempo
chamado Letheo en grego e Oblivio en latín –Esquecemento– así
coma Limo, Limes ou Belión,
actual Limia, acerca do que era
sona que, quen o fixera, esqueceríase de todo e acabaría por perder a vida. Os auténticos pulo, e
capacidade do cónsul manifestáronse entón coa realización do
xesto de tomar o estandarte de
mans do signífero, e logo de pasar con el, completamente só, a
corrente, ir chamando aos seus
homes, cada un polo seu nome,
dende a outra beira, demostrando así a falsidade daquela fábula.

Pouco despois, o seu exército
pasaría tamén o río entón denominado Nimion, Minion, Bainis
ou Baites, que se corresponde
co agora denominado Miño, a
altura do cal os seus compoñentes tiveron ocasión de contemplar o inusitado espectáculo do
afundimento do Sol no Océano,
escoitando ao mesmo tempo –
segundo algúns dos cronistas–
o renxer das augas no intre de
contactar con elas o astro. Décimo Iunio Bruto decidiu entón
volver ás súas bases, dende as
que marchou despois a Roma
onde, ao ano seguinte recibiu os
honores do triunfo coa imposición do sobrenome, –agnomen
ou cognomento–, de O Galaico.
Pois ben, en Xinzo, conmemorouse o feito tanto cun mercado de produtos castrexos e
romanos, danzas, banquetes,
circo, con gladiadores e cuadrigas, coma con vistosos desfiles
de tropas, seguido polo emocionante paso do río por Iunio
Bruto, dacabalo, en solitario, e,
por último, o combate final entre nativos e invasores.
Mais vémonos na obriga de
dicir que resulta case incrible,
e que ademais luxa a brillantez
destes festexos, que, a estas alEncrucillada 194, setembro-outubro 2015
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turas, se envíen aos medios de
comunicación datos moi pouco
históricos, cando non autenticamente disparatados, acerca
da realidade dos mesmos. Sen
pretender afondar na cuestión
queremos nada máis que reparedes tan só na frase “hordas
castrexas” coa que, decote, veñen sendo denominados os que
loitaban entón contra Roma.
Porque, ademais de que horda
é unha expresión de orixe tártaro, que significa “campamento
de xentes violentas, sen domicilio, nin disciplina”, semella
claro que stricto sensu tales
características non se lles poden aplicar aos que, daquela,
defendían o chan da Gallaecia
fronte as forzas de Décimo Iunio Bruto. Así mesmo, tampouco resulta ningún exercicio de
exactitude mental reducilos á
simple condición de castrexos,
palabra latina que nin sequera
se utilizaba no tempo da ocupación; cando no intre histórico no que se desenvolveron as
conmemoracións ás que nos
viñemos referindo, as agora
consideradas tan pouco representativas xentes que pelexaban
contra os invasores, recibían a
correcta, e perfectamente establecida denominación, de
92
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galaicos, calaicos, gallaceis ou
gallaecos, segundo os distintos
autores, ou, se o preferides, kallaikoi, en grego. E isto foi así,
ata o extremo de que o Senado
da cidade do Tiber, tal como
recollen os Fastos Capitolinos,
considerou unha honra conferirlla ao cónsul que vencera a
unha parte deles. Así, pois, en
consideración tanto á verdade
coma ao rigor histórico, débeselle chamar a cada quen polo
seu nome. Parécenos que é o
menos que se pode pedir.

2.- As letras
A mediados do pasado setembro os medios de comunicación
fixéronse eco dun satisfactorio
repunte na edición de libros galegos, sendo a de Pontevedra, a
provincia máis destacada. Lamentablemente, o dato viñérase repetindo xa nos últimos
anos, sen que houbese probas
palpables que o confirmase, o
que fai dubidar da exactitude
deste novo informe.

3.- Audiovisual
O pintor e gravador Antón Pulido Novoa (Bóveda de
Amoeiro, 1944), recibiu o pa-
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sado mes de xullo o Premio
Trasalba, 2015. Antón Pulido
estaba xa en posesión do título
de Fillo adoptivo de Amoeiro,
(2008), e desempeñou os cargos de Director Xeral de Cultura e de Director do Centro Galego de Arte Contemporánea.

4.- Banda Deseñada
Dédalus en Compostela, é
unha brillante pseudoparáfrase
do escritor Vicente Risco (Ourense, 1884-1963), publicada
no ano 1929 na revista Nós,
da que el mesmo fora cofundador. O feito carecería de importancia de non se dar a circunstancia de que o tal Dédalus, Stephen Dedalus para ser
máis exactos, era nada menos
que o personaxe que, na novela
Ulysses, de James Joyce (18821941), encarna a Telémaco, o
fillo do heroe tanto da Ilíada
coma da Odisea, e, ao mesmo
tempo, ao propio Joyce. Pois
ben, no mes de maio pasado
a Deputación de Ourense reeditou este traballo de Vicente
Risco, co mesmo título, aínda
que en formato Banda Deseñada, o que lle permite pasar
a engrosar a nosa nómina dos
nosos aportes á denominada
novena arte.

A VIII edición do Festival
Viñetas desde o Atlántico, da
Coruña, que se desenvolveu os
días 10 a 16 de agosto, ofreceu
este ano dúas novidades. A primeira, a da súa programación
didáctica, de xeito que a Banda
Deseñada tivo tamén un compoñente de portas abertas. A
outra consistiu no seu emprazamento, esta vez, nos xardíns
de Méndez Núñez, non lonxe
do Kiosko Alfonso.

5.- Cine e Teatro
Entre o 20 e o 23 de maio
pasado, ambos incluídos, celebrouse en Cans (O Porriño), o
seu XII Festival de Curtas, ou
Cans Parade. Estes foron os
seus resultados:
Primeiro premio: Curricán,
de Álvaro Gago.
Premio do público: Deber, de
Ángel Manzano.
Premio dos veciños: Disney,
de Jorge Saavedra.
Mellor intérprete feminina:
María Larralde, en Disney.
Mellor intérprete masculino:
Fernando González, en Disney.
Mellor dirección: Carlos Martínez-Peñalver, por Nocturna.
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Mellor guión: Ángeles Huerta, por The Fetch.
Mellor banda sonora: Unary,
de Nico Casal.
Mencións especiais: M is for
Melon, de Luís Solarat, e Ula,
de Alejandra Sotelo.
Mellor videoclip: Magma y
Trueno, de Adrián González e
Rafael Pérez, e Floating, de Xaime Miranda.
Nos días 2 a 7 de xuño celebrouse a cuarta edición do festival Primavera do Cine, en Vigo,
coa proxección de 57 audiovisuais. No apartado de longametraxes, resultou vencedor A
volta dos nove do xa veterano e
multipremiado Antonio Caeiro
(Gondomar, 1960). En curtas,
gañou Álvaro Gago (Vigo,1986),
de novo con Curricán, mentres
que en videoclips trunfaron
Cristian Otero e Marc Soler con
Bombones de cereza inertes.
A actriz María Bouzas (Mugardos, 1962), e a serie El secreto de Puente Viejo, na que
intervén, foron galardoados a
principios de xullo pasado nos
XV Premios Grand Prix Corallo, en Italia. A serie xa recibira
o premio Serie do ano da European Soap Fan Day no 2013.
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A finais do mesmo mes a moi
activa autora rianxeira Esther
F. Carrodeguas fíxose co Premio Abrente de Teatro, da MIT
de Ribadavia. Conseguiuno
coa súa novidosa obra Voaxa e
carmín. Esther, que se confesa literariamente seguidora de
Cortázar, xa gañara un galardón
do Modesto R. Figueiredo de
relato curto, ten escrito varias
obras máis. Asemade gozara
dun Erasmus en Italia hai varios anos.

6.- Decesos
Manuel Aramburu Núñez
(León, 1936), fillo de pais galegos, e residente en Pontevedra
case que dende os seus primeiros días de vida, faleceu na cidade do Lérez o 20 de xuño pasado.
Influído pola pintura dos mestres galegos, estaba considerado
coma un dos grandes desta arte,
ata o punto de ser considerado
coma da Xeración de Vangardas
e Silencios. Expuxo obras en
Suecia, Alemaña, Países Baixos
e Portugal. En París profundou
no coñecemento dos impresionistas, o que lle facilitou as súas
actuacións no impresionismo
abstracto. Foi distinguido coa
Medalla de Ouro da Bienal Na-
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cional de Arte de Pontevedra
pola súa obra Desguace, máis
tarde tamén premiada coa Medalla de Bronce da Bienal Internacional. E recentemente
mereceu o Premio Provincial da
Cultura, 2015, da Deputación
de Pontevedra.

de distintas especies do xénero
Homo, así coma determinar se
os restos destes quince corpos foron colocados no lugar
no que apareceron polos seus
conxéneres.

7.- Etnografía

No programa de enaltecer
aos tres grandes da nosa cultura cuxo primeiro centenario
se cumpriu este ano, o 30 de
maio, a Real Academia organizou, en primeiro lugar, o de
Ramón Piñeiro López (Láncara, 1915-Compostela, 1990).
O acto consistiu na colocación
dunha placa na rúa Xelmírez, na
que viviu o homenaxeado dende
a década de 1950 ata a súa morte. Ramón Piñeiro, o intelectual
que comezou traballando no
campo, fixera Filosofía e Letras na USC e Madrid, despois
da Guerra Civil. No ano 1950
cofunda en Vigo a Editorial Galaxia, e pasa a ser codirector da
Revista Grial. En 1967 entra na
Real Academia, mentres que,
dende 1983, ata o seu falecemento convérsese no primeiro
presidente do Consello da Cultura Galega. Enteiramente dedicado á promoción e difusión da
nosa cultura, a súa produción

Aínda que descubertos hai
un par de anos, foi o pasado
10 de setembro cando un equipo internacional de científicos
deu a coñecer as características do Homo Nadeli, un ser con
trazos bastante semellantes aos
do australopithecus. Este Homo
Nadeli foi atopado, xunto con
outros catorce seres da mesma
especie, nas proximidades de
Johannesburg, Suráfrica, e calcúlase que apareceu hai uns
dous millóns de anos. Cunha altura arredor de 1,50 m e
dotado dunha capacidade cranial de aproximadamente unha
terceira parte da do home actual, tiña, sen embargo, a posibilidade de manexar utensilios, e de se desenvolver tanto
en terra coma nas árbores. De
momento segue sen se pode
afirmar nin negar a posibilidade da coexistencia en África

8.- Novas en xeral
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literaria desenvolveuse sempre
no eido da filosofía.
A viguesa Aida Fernández
Ríos, doutora en bioloxía pola
USC, Profesora de Investigación no Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC na
súa cidade, foi recibida o 18 de
xuño na Real Academia Galega
de Ciencias. O solemne acto
tivo lugar no Pazo de San Roque, en Compostela. Entre outras cousas a nova Académica
Numeraria é experta na acidificación do mar.
Na Nave Nova do Museo
do Mar de Galicia, en Alcabre,
Vigo, foi inaugurado o 16 de
xullo a Exposición Permanente,
Galicia. Mare Nostrum. Nela
ofrécense máis de setecentas
pezas a través das que se pode
seguir a historia da nosa costa,
dende a Prehistoria ata a actualidade, pois contan con obxectos recollidos en xacementos
costeiros, que permiten comprobar as relacións de Galicia
con outras culturas. Exhíbense
tamén restos de distintos pecios
submarinos. Entre as pezas indicadas destacan as ferramentas máis antigas de Galicia, espadas da Idade do Bronce, un
enterramento romano comple96
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to, o xa famoso ungüentario bizantino, e canóns e xoias do século XIX. A entrada é gratuíta.
Familiares, amigos, antigos compañeiros, discípulos e
alumnos, rendéronlle o 26 de
xuño unha homenaxe ao Padre
Xaime Seixas Subirá (Compostela, 1915-Valladolid, 1994),
con motivo do primeiro centenario do seu nacemento. O
acto tivo lugar ante a estela de
pedra que na súa memoria fora
colocada hai nove anos nun
dos parques de Coia, en Vigo.
En vida, Seixas Subirá estudara
maxisterio e linguas clásicas na
USC, así como filoloxía e teoloxía na Pontificia de Comillas.
Despois da Guerra Civil foi capelán das tropas republicanas
en Francia, se ben que, dende
1961, pasou a misioneiro na
República Dominicana, ata
que unhas febres o devolveron
a Galicia, sendo en Vigo onde
desenvolveu un profundo labor
social, obreiro e de protección
aos inmigrantes sen distinción
de credos nin colores. Considérase tamén que foi el quen
primeiro oficiou unha misa en
Galego, concretamente no 25
de xullo de 1965. No ano 1985
a Xunta concedeulle a Medalla
Castelao. No seu honor está a
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piques de saír agora un libro
realizado colectivamente por
autores que seguen a lembrarse
profundamente del.
Actuando coma epicentro
das numerosas conmemoracións que tiveron lugar nesa
data, o 15 de xullo tivo lugar na
Casa-Museo da Fundación Rosalía de Castro, en Padrón, os
actos conmemorativos do 130
aniversario do seu pasamento.
Rosalía faleceu o 15 de xullo de
1885 na súa Casa da Matanza,
a actual Casa-Museo, pronunciando, segundo se di, as palabras “Quero ver o mar”. Os actos consistiron na presentación
do libro dos Premios de Poesía
Escolar, unha evocación de
María do Carme Kruckenberg,
outra de Filgueira Valverde, e,
por último, Rosalía, cantada
por diversas poetas. A música
que acompañou o acto foi de
Fran Pérez, Narf.
O 15 de setembro, a Real
Academia conmemorou en Tui,
a cidade onde naceu no ano
1915, o primeiro centenario de
Xosé María Álvarez Blázquez,
poeta, arqueólogo, etnógrafo,
editor e historiador. O acto consistiu nunha especial Mesa Redonda moderada pola profesora

e académica Margarita Ledo
Andión (Castro de Rei, 1951).
No Artesonado de Fonseca,
en Compostela, inaugurouse
o 22 de setembro a exposición
Eugenio Montero Ríos: O xurisconsulto e o político na Compostela do seu tempo. O homenaxeado nacera na cidade do
Apóstolo en 1832 e faleceu en
Madrid en 1914. Fora seminarista na súa cidade natal, estudou Dereito na USC, e foi máis
tarde Catedrático de Dereito
Canónico en Oviedo, Santiago
e Madrid, así como Académico
na Real Academia da Historia.
Sen embargo onde máis destacou foi no eido político, coma
xurista, ministro, Presidente do
Tribunal Supremo e Presidente
do Consello de Ministros. Os
seus escritos foron valentes e
autenticamente demoledores,
a pesar do cal algúns comentaristas chegaron ao consideralo
coma o responsable do entramado do caciquismo político
que dominaba Galicia no período da Restauración, ou sexa, a
partir do ano 1874.
O 23 do mesmo mes, na Casa
da Cultura de Vigo, celebráronse as xornadas en honor de Xaime Isla Couto (Compostela,
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1915-Vigo, 2012), que conmemoran o centenario que do seu
nacemento. Na mesa redonda
interviñeron Xabier Martínez
Cobas, profesor de Economía
da Uvigo, e os académicos e
autores Víctor Freixanes e Xosé
Luís Franco Grande.

9.- Premios
O pasado 31 de maio foron
concedidos en Madrid os VI
Premios Cidadanía Comprometida da Fundación Esplai, que
distingue aos que traballan polos demais dende o voluntariado. Entre os galardoados nesta
ocasión figuran dous galegos,
ambos vigueses: Antón Bouzas
Álvarez, xubilado e profesional
da educación social, e Manuel
Dasilva, do Centro Veciñal e
Cultural de Valladares.
No Castelo de Soutomaior
foron entregados, o 25 de xuño
os Premios Lois Peña Novo
na súa XXI edición, galardóns
cos que son distinguidas as accións e as diversas traxectorias
a favor da nosa cultura. Nesta ocasión os galardóns recaeron no xenetista e profesor da
USC Anxo Carracedo Álvarez,
a Avogada do Estado Consuelo
Castro Rey, e o escritor e in98
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vestigador Ricardo Gurriarán
Rodríguez.
Uns días máis tarde celebrouse en Compostela a xa habitual
entrega anual das Medallas
Castelao, coas que a Xunta de
Galicia distingue as persoas e
ás entidades consideradas merecedoras das mesmas. As desta
ocasión fóronlles entregadas a:
Rede Galega contra a Trata, que
abrangue a outras 11 entidades;
ao catedrático de Dereito Mercantil Carlos Fernández-Nóvoa
(A Estrada, 1930), á produtora
Vaca Films; ao comunicador
Pepe Domínguez Castaño (O
Padrón, 1942), e á encantadora
moza Vero Boquete (Compostela, 1987), destacada futbolista.
O xornalista coruñés David
Fontán e o biólogo vigués André
Vicente foron distinguidos o 30
de xuño co Premio de Comunicación científica de La Caixa.
O traballo que os fixo merecedores do mesmo versa arredor
do uso tradicional e actual do
argazo na agricultura galega.
Nerea Lores Acuña, de Marcón, Pontevedra, foi galardoada
a comezos do mes de xullo co
primeiro premio Novos Valores
2015 da Deputación Provincial
pola súa obra Serie s/t, partitu-

Aquelas espantosas “hordas castrexas”!…

ra. O segundo correspondeulle
a Borja Santomé, de Pontevedra, Cristina Durán, tamén de
Pontevedra e Iatir Fernández
Pidal, de Gondomar.
As Medallas de Ouro de Galicia, a considerada como a máis
alta condecoración do país, foron entregadas o 24 de xullo,
recaendo, en primeiro lugar, no
oftalmólogo e humanista Manuel Sánchez Salorio (A Coruña, 1930); seguido por David
Cal Figueroa (Cangas, 1982),
remeiro; Xosé Neira Vilas, acreditado escritor (Vila de Cruces,
1928); e, a título póstumo, ao
xornalista Enrique Beotas (Ávila, 1952).
Para o meteorólogo Martín
Barreiro (Lugo, 1977), foi o
premio da European Meteorological Society á mellor previsión do tempo do ano 2015.
Licenciado tamén en física, os
méritos de Martín Barreiro foron valorados especialmente en
base ás súas explicacións sobre
o fenómeno das mareas roxas.
A distinción foille entregada o
8 de setembro.
Nun acto celebrado na Universidade de Córdoba, o pasado
18 de setembro, foi distinguido
co Premio Nacional de Xené-

tica Anxo Carracedo Álvarez
(Santa Comba, 1955), profesor de Medicina Legal. Experto
en Xenética da USC, é autor
de varios libros e de centos de
publicacións. Anxo Carracedo,
que comparte a investigación
coa docencia, tamén é Vicepresidente da Academia Internacional de Medicina Legal,
está á fronte da Fundación de
Medicina Xenética de Galicia,
e contaba xa con numerosas
distincións, entre elas o Premio
Extraordinario de Licenciatura, o de Doutor en Medicina, o
Premio Rei Xaime I, a Medalla
Castelao 2006, a Medalla de
ouro de Galicia 2011, a Medalla Adelaida, ou o Premio Fernández Latorre 2011.
O 25 de setembro, na Feira
do Moble da Estrada, foille entregado a Ramón Vilar Landeira
(Rodís, Cerceda, 1973), o Premio de Xornalismo Reimóndez
Portela na súa XX edición, fallado unha semana antes. Unha
serie de tres artigos por este
autor publicados na edición
de Carballo da Voz de Galicia,
foron os responsables da concesión. Vilar Landeira, xornalista e columnista en distintos
diarios, así como director da
revista Vieiros, merecera antes
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o Premio Rosalía de Castro, en
Cornellá, así coma o Valle Inclán de Relato curto 2006, por
Arrítmicos eran os corazóns. O
ano 2014 publicou Os televisores estrábicos.

10.- Universidade
A universidade viguesa, a
través da súa Agrupación Estratéxica Aeroespacial, ven de
comezar a súa terceira misión.
Consiste esta no seu nanosatélite Serpens, desenvolvido en
colaboración coa Universidade
de Brasilia. Este foi lanzado o
pasado 17 de agosto dende o
cargueiro xaponés Kounoton 5,
con destino á Estación Espacial
Internacional, á que arribou catro días despois. E nela permaneceu ata a segunda metade do
mes de setembro, data na que,
coa colaboración do astronauta nipón Kimiya Vui, un brazo
robótico enviou o Serpens ao
espazo. Hai constancia de contactos entre este enxeño, que
xa ven sobrevoando Galicia entre unha e seis veces ao día, e
a Universidade viguesa dende
o 17 de setembro. A misión do
mesmo vai ser a de testar as
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melloras introducidas na comunicación entre el e os sensores
instalados en terra.

11.- Varia
E rematamos o noso comentario cun acontecemento moi
pouco habitual. Porque, entre
os días 9 e 14 de setembro, na
rúa peonil de Oviedo, na que
se instalara antes unha carpa,
instalouse un parque temático:
O día de Galicia en Asturias. En
tal parque recorríanse a muralla de Lugo, as Burgas de Ourense, a Torre de Hércules, e a
exposición do Centro de Deseño e Artesanía de Lugo. Na organización dos actos interviñeron de xeito destacado Manuel
Fernández Quevedo (Loureiro,
Nogueira de Ramuín), actual
presidente do colectivo galego
no Principado, así coma outras persoas e entidades. Varios
historiadores, tanto asturianos
coma galegos falaron do Camiño de Santiago, con actuacións,
ademais, de gaitas, etc. E, coma
non podía ser menos, rematouse todo cun xantar.
Xoán Bernárdez Vilar

Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Benqueridas amigas e amigos: Permitídeme que retome
con máis fidelidade a intención
primeira de converter esta Crónica da Igrexa nunha carta de
amizade desde a esperanza e
para a esperanza. Prepareime
para iso e para iso vos pido tamén acollida cordial. Non é
doado andar entre esperanzas,
cando ao redor medra o desespero, ben que ollemos cara aos
milleiros de familias labregas
de Galicia, que no leite, máis
que un medio de vida, están
atopando unha incrible pexa,
ben que pousemos a ollada nos
milleiros de inmigrantes e refuxiadas que están petando desesperadamente ás nosas portas.
Coido que é bo e necesario vivir as cousas desde a banda da
esperanza e desde todo aquilo
que a alenta cada día, e a ese
convite vos invito pola presente que, cando chegue ás vosas
mans, oxalá vos atope con ánimo e saúde, a Deus grazas.

1.- O neno Aylan, ou a
graza da desgraza
Supoño que vos afectaría, que
vos chegaría á alma, a imaxe do
neniño Aylan, de tres anos, deitado boca abaixo contra o mar,
meneado polas dondas ondas
que o viñan de afogar. E o mar
non tiña culpa. Tróuxonolo,
amosóunolo coma un síntoma
extremo da perversión humana
na que todos, todas, andamos
metidos, na que todos, todas,
temos a nosa parte de responsabilidade. Supoño que, como
a min, vos afectaría, vos indignaría, e supoño que tamén vos
axudaría a caer na conta de que,
coma Aylán, son centos e miles,
as persoas de maior e menor
idade, que pasan polo mesmo
percorrido da aflición aguda,
aos soños de mellora, ata o
asolagamento e a morte. Aínda
hoxe, cando empezo esta carta,
accedo á información de que na
illa de Lesbos, en Grecia, nun
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novo naufraxio morreron 34
persoas, entre elas catro bebés e
once nenos. E así centos e centos, milleiros. Semente botada
en terra, en mar, para que naza
unha conciencia nova, unha
humanidade nova? Oxalá!
Europa, que tanto nos temos
aproveitado, con maneiras moitas veces tan ilexítimas, mesmo
delituosas, das riquezas dos
países que hoxe nos fornecen
de inmigrantes e refuxiados/as,
Europa que tanta responsabilidade tivemos e temos no statu
quo deses mesmos países, andamos agora temperando gaitas e, no mellor dos casos, buscando a maneira de ser países
acolledores, pero sen que iso
nos afecte demasiado aos nosos niveis de benestar, gozado
ou desexado. Coido que a razón sisuda que non aplicamos
nas épocas da nosa agresión e
explotación, querémola aplicar
agora cando se trata de coutar
a desmesura posible da nosa
xenerosidade.
Aínda así cabe a esperanza, non vos parece? Porque a
desfeita pode ser tanta, que a
vergonza nos force á abrir as
portas, as mans, os corazóns, e
nos empuxe a soñar en espazos
102
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de convivencia que cada vez
se nos van ofrecer, iso parece,
máis coma un don que coma
unha ameaza. E porque, aquí
e acolá, máis na sociedade civil
ca na clase política, xorden voces e compromisos empuxando
cara a unha implicación firme
en todo o drama desta xente
tan envolta en dor, e non desde
a anécdota de algo pasaxeiro,
fugaz, senón desde a convicción de algo que terá que coller
corpo e alma nas nosas sociedades.
Supoño que compartiredes
a miña ledicia porque dentro
da Igrexa se estea cultivando
este novo espírito. Están sendo
moitos os manifestos a favor
dunha actitude aberta á acollida, a compartir bens, coma
un posible empobrecemento
dos propios recursos, pero, na
mesma proporción, coma un
seguro incremento da nosa
calidade humana. Eu destacaría a preciosa nota de prensa
conxunta do 8 de setembro de
Cáritas Española, da Comisión
Episcopal de Migracións, da
CONFER, do Sector Social da
Compañía de Xesús e de Xustiza e Paz, na que estes organismos comparten a decisión
de unir recursos para impulsar
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en cada diocese unha acollida
xenerosa e coordinada ás persoas refuxiadas das que España
se responsabilice, en resposta
ao chamamento que o Papa
Francisco fixera o domingo día
6 ás parroquias, comunidades
relixiosas, mosteiros e santuarios de toda Europa. Nesa nota
de prensa dinnos que “as nosas
entidades contan cunha longa
experiencia de traballo sobre a
realidade da emigración e o refuxio, tanto nas rexións de orixe
coma nos países de tránsito e
de acollida.” E dinnos tamén
que “non estamos soamente
ante unha crise humana, senón
ante a evidencia dun fracaso
absoluto das políticas europeas
de migración e de cooperación,
que estiveron máis preocupadas en pechar fronteiras a
calquera prezo, ca en se ocupar da desesperada situación
de miles de seres humanos,
ou da obrigada protección dos
seus dereitos humanos. Non se
trata unicamente dunha crise
de refuxiados/as. E non podemos nin debemos quedarnos só
nunha resposta de emerxencia
a todas esas persoas que, efectivamente, necesitan da nosa
protección”.

Supoño que soubestes que
estes mesmos organismos, para
fundamentar a acción solidaria en quen é para nós o seu
alicerce, invitaron a organizar
vixilias de oración nas cidades
de España que así o quixesen
o sábado 12 de setembro, xustamente cando nós andabamos
tamén “desorballando soños”
na Romaxe. En Madrid, con
este motivo, o arcebispo Osoro falou de “hospitalidade e de
xustiza”, e, en Madrid tamén,
dá xa os seus primeiros pasos
a “Mesa da Hospitalidade da
Igrexa”. En Galicia a Coordinadora de Crentes Galegos vén de
facer público un comunicado
titulado “A Igrexa Galega ante
o éxodo sirio”, no que insta á
Igrexa Galega a catro compromisos concretos que a Coordinadora considera urxentes. Entre nós, aquí e acolá, está habendo propostas prometedoras
que cómpre espallar para que a
onda da solidariedade nos vaia
envolvendo. Pero compartide
tamén os escritos que chegan
avisando da complexidade do
que pasa en Oriente Medio e de
cómo nos podemos ver envoltos
en intereses nada humanitarios
dos señores da guerra.
Encrucillada 194, setembro-outubro 2015
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O 35 Congreso de Teoloxía
da Asociación Xoán XXIII, que
este ano se celebrou os días 1013 de setembro baixo o lema
“As relixións, violencia e camiños de paz”, remataba o seu
comunicado final afirmando no
punto 10: “Comprometémonos
a loitar contra o modelo económico neoliberal inxusto e violento na súa raíz, a colaborar
na acollida de inmigrantes e
refuxiados e refuxiadas coas organizacións que traballan nesa
dirección, a abrirlles as portas
das nosas casas e das nosas comunidades e a destinar unha
parte da colecta do Congreso a
este fin”.
E neste mesmo momento entra no meu ordenador unha nota
de prensa de Cáritas da Unión
Europea dirixida aos membros
do cumio extraordinario que
nesta data, 14 de setembro, vai
celebrar en Bruxelas o Consello
de Xustiza e de Interior da UE.
Recoméndovos a súa lectura,
por mor de non alongar máis
este longo apartado; veredes
que tamén falan de contemplar as persoas inmigrantes e
solicitantes de asilo non coma
unha ameaza, senón coma unha
oportunidade marabillosa para
medrar en solidariedade.
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2.- Ao abeiro do feminino
Gústame, ben o vedes, falar,
como home, das mulleres, invocalas cal espazo de luz e de
protección. Coméntovos algunhas novas destes últimos días e
meses, que, se cadra, xa teñen
entrado na vosa consideración.
E a primeira, nada agradable,
evoca máis a escuridade que a
luz, máis o abuso que o amparo. Refírome aos feitos narrados pola relixiosa das Fillas de
María Santísima Corredentora,
Rita Mboshu Kongo, profesora na Pontificia Universidade
Urbaniana de Roma durante o
seminario internacional habido
nesta cidade a finais de abril
sobre a condición da muller
na Igrexa e a violencia sexual.
Conmocionaron, coido eu, a
toda a Igrexa. Denunciaba ela
que moitos bispos e cregos africanos fundan congregacións
sen un carisma nin chamada do
Espírito Santo, só para resolver
determinados problemas, sen
casas, sen medios e case sen libros para rezar. Morre o bispo
ou cura, e as relixiosas quedan
á intemperie. Antes e despois de
que tal suceda son presa sexual,
en casos, dos mesmos bispos e
cregos que as incorporaron ás
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súas fundacións. Outras veces
son enviadas a Europa para a
súa formación, pero sen sustento ningún. Para saír adiante,
as consagradas vense na obriga
de pedir esmola. E, afirma Rita
Mboshu Kongo: “Quen che dá
a man é o que manda. Os seus
benfeitores sométenas e explotan o seu corpo. Se non teñen
nada que dar a cambio, venden o que teñen: a parte que
lle entregaron ao Señor téñena que coller e comerciar con
ela para poder vivir.” E a esta
explotación inimaxinable pero
certa –ninguén levantou a voz
acusando de esaxeradas as súas
declaracións–, hai que sumar
a dos institutos doutros países
que van a África para “pescar”
vocacións. “En ocasións –di
ela– non se vai aos países desenvolvidos a buscar persoas interesadas na Vida Relixiosa para
formalas. Faise para resolver
problemas: necesitan quen traballe nas escolas ou asilos que
xestionan. Actúan así no canto
de contratar persoal”.
Onde se fai presente a esperanza nunha situación de
tanta negrura? Sen dúbida nas
mesmas palabras de denuncia
de quen as pronuncia, nos medios que seguramente se han

poñer para que tales cousas
non sigan sucedendo, e no feito
de que desde o mesmo Vaticano
se promovan encontros deste
tipo destinados á dignificación
do presente e do futuro da muller dentro da Igrexa. Así, neste
caso en abril, tivo tamén lugar
outro congreso sobre a “Muller
na Igrexa: perspectivas de futuro”, por iniciativa de dúas mulleres a irmá Mary Melone, a
primeira muller reitora da Pontificia Universidade Antoniana
de Roma, e a embaixadora chilena ante a Santa Sé, Mónica
Jiménez de la Jara. E, falando
de reitoras, como non citar aquí
o recente nomeamento da ourensá Myriam Cortés Diéguez
como primeira reitora da Universidade Pontificia de Salamanca. Segrar, nai de familia,
experta en dereito canónico, estará tomando posesión do seu
novo cargo no mesmo día, 16
de setembro, en que vos estou
escribindo esta carta. Ten moi
claro que “o camiño andado
grazas a Francisco ten un punto de non retorno”, que ela na
Universidade vai “promover iniciativas que poñan de manifesto o noso ser e facer cristián”,
e non dubida en afirmar que o
mal da universidade española é
Encrucillada 194, setembro-outubro 2015

105
477

Manuel Regal Ledo

a prolixidade: “Hai tanta oferta
que é imposible alcanzar uns
mínimos de calidade. Quizabes
esteamos nunha burbulla como
a inmobiliaria”. Que nolo digan
a nós, referidos aos raquíticos
centros nos que están convertidos os seminarios eclesiásticos
nas dioceses galegas!

3.- Catro velas alumeando
o Santísimo
Tal foi o acordo tomado pola
Xunta do Antigo Reino de Galiza no ano 1669: responder á
demanda de apoio económico
por parte do Cabido de Lugo,
comprometéndose a cargar co
custe de catro cirios que día e
noite alumeasen o Santísimo
na catedral de Lugo. E, polo
visto, isto e o encontro anual
que no seu recordo polo Corpus tiñan en Lugo os rexedores/
as das sete cidades do Antigo
Reino, converteuse en algo que
marca fondamente a identidade
de Galicia. (!) Non o viron así
certamente, como ben o sabedes, os novos alcaldes de Santiago, Martiño Noriega, e da
Coruña, Xulio Ferreiro, aos que
non se lles pode negar, pola súa
traxectoria política, desinterese
por todo o que de verdade a Ga106
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licia faga referencia. E este ano
por primeira vez en séculos,
non asistiron ao acto, conscientes de que nada fundamental
de Galicia se xogaba aquí e de
que non pintaban nada nunhas
cerimonias relixiosas sen significado para eles.
Ben sabedes a que se armou. A alcaldesa mindoniense
Elena Candia fíxose portavoz
na mesma Ofrenda das supostas graves consecuencias (“un
pobo que foxe da súa tradición
e da súa conciencia renuncia á
súa identidade e á súa alma”),
e os medios de comunicación
fixéronse eco do descoloque
que o feito provocara. A cousa
continuou cando no mes de xullo Martiño Noriega tamén se
negou a asumir o cargo de delegado rexio para ler a Ofrenda
ao Señor Santiago na catedral
compostelá. Houbo quen escribiu coa ideoloxía política nas
mans e houbo quen o fixo con
máis serenidade; houbo quen
criticou o xesto ata a esaxeración, apuntando a un laicismo
destrutor que quere acabar con
toda expresión pública da fe, e
houbo quen o chufou celebrando a honestidade dos seus actores; os bispos galegos fixeron
un complexo manifesto inten-
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tando levar as augas para o seu
muíño; a Asociación de Crentes
Galegos emitiu un comunicado solidarizándose coa actitude
dos alcaldes disidentes; o mesmo director da nosa revista, Pedro Castelao, ofreceu unha reflexión académica apostando en
suma pola debida presenza dos
alcaldes e apuntando formas
para unha necesaria actualización da cerimonia. Todo parece
indicar que as cousas collerán
un lóxico camiño de normalidade, que estes alcaldes seguirán
deixando de asistir a eses actos,
e aquí non pasará nada; porque, de feito, é tan importante
que os alcaldes das Sete Cidades de Galicia se xunten en
Misa, festa e mantel para lembrar a ofrenda dos catro cirios e
honrar así o Santísimo no que,
se cadra, nin sequera cren?
Que esencias de Galicia hai e
se deterioran aí? (e non digo eu
que non puidese habelas, se as
cousas se fixesen de moi outro
modo). O leve recordo do Reino en sete cidades? Non é máis
doado agocharse nas cómodas
miudezas do pasado ca non
afrontar no presente o que de
verdade nos identifica e cuestiona? Que facemos, por exemplo, coa lingua, este, si, sinal

de identidade de Galicia? Que
se fai coa lingua na catedral de
Lugo ou na de Santiago, onde
adoito se oen todas as linguas
do mundo menos o galego? Disto tamén falou atinadamente o
noso director Pedro Castelao
en carta publicada na prensa,
sinalando a mundanidade –esa
mundanidade espiritual que diría o Papa Francisco– coa que
a Igrexa Galega actúa no tema
da lingua.
Eu, de verdade –confíovolo
en segredo– mesmo me alegrei
de que tal fixesen eses alcaldes.
Pareceume algo así coma un
xesto profético que apunta cara
a unha sociedade laica, na que
Igrexa e institucións públicas,
sen interferencias, se respecten pacificamente; que apunta
cara a unhas celebracións relixiosas máis limpas, máis cristiás, onde o rimbombante e baleiro aparato político non teña
oco, si a vida e preocupacións
da xente, e onde quen asiste
asista porque llo pide o corpo
e a alma, pensando que aí vai
atopar o que ten que atopar: o
eco das palabras e do estilo de
vida de Xesús de Nazaret e de
quen se compromete a seguilo
humildemente.
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E o mesmo diría de celebracións como a da Misa de
Rosalía do 25 de xullo, o día
da Patria Galega, que este ano
conmemoraba os 50 anos da
primeira Misa en Galego. Puiden asistir á celebración, moi
dignamente presidida polo
xesuíta Manuel Cabada, con
máis desasosego ca gozo, desexando que a Misa recuperase
o seu sentido cristián simplemente, e que outros elementos
de tipo político ou institucional
tivesen o espazo propio de quen
tales cousas quere promover.
Pero as mesturas acábano escurecendo todo. Pacificoume, ao
final, poder bicar o sartego de
Rosalía; dela, da súa pureza de
intención e do seu compromiso
por Galicia non haberá nunca
quen nos poida privar.

4.- Mallando en centeo verde
Andaba eu na procura dun
dito galego que puidese exemplificar a disidencia habida entre o sacerdote e escritor Paulo
d´Ors e o bispo auxiliar de Xetafe Xosé Rico Pavés, da que,
supoño, teredes cumprida información. E dei con este que
titula o apartado: Mallando en
centeo verde. Supoño que aca108
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baredes adiviñando o porqué da
miña escolla. Coido que o sucedido é merecente de ser comentado, porque probablemente se
pode converter en paradigma
do que sucede moitas veces en
situacións semellantes. Dito
doutro xeito, pódenos valer
para aprender. A todos.
Paulo d´Ors hai un tempo foi
nomeado consultor do Consello Pontificio da Cultura, pero
non é ese o seu principal don,
senón a súa práctica e difusión
do silencio, da meditación, a
súa afección a escribir, o seu
coidado pastoral, a súa atención a enfermos hospitalizados.
Promove desde o 2013 unha
iniciativa titulada “Buscadores
da montaña”, na que en sesións
quincenais as persoas asistentes se exercitan no coñecemento do corpo, do silencio, da palabra e do rito. Posiblemente
froito do afondamento nesta
última dimensión, e partindo
do deterioro evidente dos ritos
cristiáns dentro das nosas comunidades, fixo pública en Vida
Nueva 2.947 a urxencia de revitalizar os signos sacramentais, e
en concreto o da Eucaristía.
O escrito é o que é: unha breve alegación a prol dunha ur-
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xentísima recuperación, como
se fose a primeira vez dos riquísimos signos que empregamos
na liturxia. Pero o bispo Rico
Pavés viu nel un desordenado
tratado sacramental e encheuse de “tristura, ao atopar en tan
pouco espazo un elenco tan
avultado de errores doutrinais
con consecuencias dramáticas
para a vida cristiá”, e animouse a esixir a publicación tamén
en Vida Nueva 2.9451 dunha
resposta oportuna que advertise de tales errores. Non dubido
da boísima vontade de Rico Pavés, pero estou convencido de
que oíu ás xordas a chamada de
Paulo D´Ors a unha Igrexa que
se enreda nas puntualizacións
doutrinais mentres se desangra
do sangue que a vigoriza. E fágome a pregunta de se, antes de
contestar a tantísimo erro doutrinal, o señor bispo se achegaría a tomar con Paulo un café
para falar como falan dous irmáns que queren vivir a mesma
fe. Para cantas cousas boas son
bos os remedios caseiros! En
todo caso, Paulo d´Ors non entrou ao envite e ao pouco tempo, en Vida Nueva 2.954, penso
que moi intencionadamente,
escribe outra páxina titulada
“Un corazón sacerdotal”, na que

simplemente fala do que como
crego lle rouba a alma. Un exquisito berro de esperanza que
non canso de ler e meditar, e
que vos recomendo vivisimamente. Evidentemente non é
doado mallar en centeo verde.
Ben vedes cales son as miñas
preferencias. Podo estar equivocado. E eu tamén podo ser
centeo verde.

5.- A voltas co Papa Francisco
Supóñovos moi ao tanto do
que o Papa Francisco día a día
vai dicindo e facendo, porque,
sen dúbida, está sendo un gran
factor de esperanza para quen
formamos a gran comunidade
cristiá católica, pero aínda para
moita xente que non forma parte dela. Por máis que sexa unha
miguiña ás présas, non quero
deixar de evocar aquí algo do
moito que nos ofrece, deixando para outra ocasión cousas,
a viaxe que o 19 emprenderá a
Cuba e os Estados Unidos.
Quedou no aire a idea de sinalar data fixa para a celebración da Semana Santa buscando algún avance ecuménico. O
27 de xuño creouse no Vaticano
un novo dicasterio dedicado á
Comunicación, para unificar e
Encrucillada 194, setembro-outubro 2015
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potenciar esta importante área
de calquera institución. Foi comentada a declaración do Papa
afirmando que as persoas divorciadas non están excomungadas, non porque diga nada
novo, senón porque se interpreta coma un reforzo da liña da
misericordia no tratamento do
tema no próximo Sínodo. O 1
de setembro o Papa Francisco
concreta algo xa anunciado na
convocatoria do ano xubilar da
Misericordia (8 dec. 2015 a 1
set. 2016), determinando que
calquera crego poderá absolver
do pecado vinculado á práctica
do aborto, cousa ata agora reservada exclusivamente aos bispos, para facilitar o acceso á misericordia de Deus. O 8 de setembro publícase o motu proprio
“Mitis Iudex Dominus Iesus”
(O Señor Xesús xuíz indulxente) co que Francisco dispón
modificar o proceso canónico
das anulacións matrimoniais
axilizándoos, simplificándoos,
abaratándoos, sen renunciar
aos criterios que xustifican esa
nulidade; entrará en vigor o 8
de decembro. Para algúns esta
axilización das anulacións matrimoniais, amén de xerar unha
serie de dificultades de xestión,
é unha forma de divorcio ecle110
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sial. En fin unha man de cousas
que camiñan na mesma dirección, que non gustan a determinados sectores da Igrexa. que se
uniron para escribir unha carta
pedíndolle ao Papa unha postura firme no non acceso á comuñón das persoas divorciadas,
aínda que recoñezan o pecado
e fagan penitencia por iso; máis
de medio millón, disque, entre
as que mesmo se encontran
prelados da Igrexa. En reacción, 20 teólogos españois promoveron tamén a firma dunha
carta enviada ao Papa apostando pola postura da misericordia
que facilite a integración plena
de persoas divorciadas na comuñón eclesial cun proceso penitencial de por medio; tamén
son moitos miles xa as persoas
que avalan esta misiva. En fin,
que todo anuncia que o próximo Sínodo, xa en marcha cando leades esta crónica, vai ser
vivo, apaixonante, e oxalá que
ben apegado en todo ao espírito de Xesús, ao seu Evanxeo de
misericordia.
O Papa Francisco vainos
deixando aquí e alá fermosas
intervencións, vinculadas case
sempre a accións non menos
sorprendentes. Da viaxe a Latinoamérica do pasado mes de
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xullo eu destacaría a breve comunicación aos presos e resto
de persoal no conflitivo cárcere de Palmasola (Bolivia),
que quixo visitar; e tamén o
discurso pronunciado durante
a mesma viaxe no II Encontro
mundial dos movementos populares, habido en Santa Cruz
de la Sierra, tamén en Bolivia.
Xa noutra ocasión comentamos
sorprendidos e agradecidos a
participación do Papa no I deses Encontros celebrado daquela no mesmo Vaticano. O ton, a
fondura, o compromiso, a quentura das súas palabras son as
mesmas; unha verdadeira toma
de postura a favor dun cambio
necesario, que queda recollido
vivamente nestas palabras: “Se
isto é así, insisto, digámolo sen
medo: queremos un cambio,
un cambio real, un cambio de
estruturas. Este sistema xa non
se aguanta, non o aguantan os
campesiños, non o aguantan os
traballadores, non o aguantan
as comunidades, non o aguantan os pobos… E tampouco o
aguanta a Terra, a irmá nai terra, como dicía San Francisco”.
E isto lévanos da man a presentarvos a encíclica do Papa
“Laudato si”. Sorprendeu a máis
de un que un Papa escribise

unha encíclica “sobre o coidado
da casa común”, como reza o
subtítulo do texto. Os seus seis
densos capítulos están dominados, coido eu, por unha dobre
tensión: a que marca unha ecoloxía integral da que nada queda
excluído, e a que sinala que esa
ecoloxía integral imprescindible
demanda un cambio de modelo
de vida (produtivo, consumidor,
relacional), un cambio na forma
de ser persoas e de, como tal,
construír sociedade. Moito nos
tememos que, por non se considerar o tema moito de Igrexa,
por non quedar en superficialidades ecolóxicas, por estarmos
ás veiras dun conflitivo Sínodo,
por estar cheos de documentos
e documentos, lle toque a este
a mala sorte de se ir diluíndo
no esquecemento. Sería unha
pena, non vos parece?
E acabamos xa. Só dous agarimosos apuntes. Un por Arturo
Paoli (1912-2015), aquel crego
italiano que se fai Irmanciño
dos Pobres, seguindo a Carlos de Foucauld, que pasa medio século en América Latina,
que se distingue por un limpo
compromiso relixioso e social
coa xente máis desasistida, que
produce unha ampla e preciosa literatura espiritual nesEncrucillada 194, setembro-outubro 2015
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ta liña e que volve a Italia no
2006, para morrer na cidade de
Lucca, onde nacera había 102
anos. Un humildísimo bastión
de esperanza, si, señor, como o
son tamén –e este é o segundo
apunte– os membros da Orde
de San Xoán de Deus que reciben o premio Príncipe de Asturias da Concordia, cando estaban co corazón aínda preso pola
lembranza dos irmáns Miguel
Pajares e Manuel García que,
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con outros 16 irmáns e colaboradores máis, foran morrendo
hai un ano vítimas do mal do
ébola que teimaban combater. Descanso e gozo para uns
e outros, e ánimos de vida e de
de loita para cantos medramos
á sombra desa ampla nube de
testemuñas da fe, do amor e da
esperanza que nos cobre e facilita o camiño.
Manuel Regal Ledo

Recensión

Conversas con Isaac Alonso Estraviz
Penabade, Bernardo. Através, 2013. 262 páxs.

Foi un pracer, un verdadeiro
pracer, poder ler de primeiras, de
segundas e aínda de terceiras este
precioso libro que recolle unha
pausada e ampla entrevista que
Bernardo Penabade lle fai ao seu
amigo, admirado e mestre Isaac
Alonso Estraviz. Ao longo del podemos seguir con moito detalle
o desenvolvemento da vida deste
home non moi grande de corpo,
pero de espírito xigante, que,
posiblemente por se afiliar co
galego a unha liña lingüística reintegracionista, foi quedando no
esquecemento da cultura oficial
na mesma Galicia e de cantos
a secundan con fervor. E nin o
home é para esquecer, nin as diversas circunstancias da súa vida
son para nos deixar indiferentes.
Monxe como fun eu tamén,
quedo aloulado cando vexo que
en Oseira, xa antes do 1960, un
grupo de monxes cistercienses
galegos intentaron normalizar
a presenza do galego no medio
da súa comunidade, e en parte
así o facían, integrando esta op-

ción dentro dunha perspectiva
global de renacemento comunitario monástico. E alí, no medio
e medio de tan boa empresa,
estaba aquel monxe novo, nado
había 25 anos na parroquia de
Vila Seca, en Trasmirás, Ourense. Pero os superiores, alentados polo bispo Anxo Temiño,
pasaron a vasoira expulsando a
todos os monxes con xeitos ditatoriais, inhumanos, que mesmo arrepía escoitalos da boca
de quen os sufriu.
A consistencia de duro rapaz
de aldea, a ascese e espiritualidade monástica vivida, a ilusión
por algo novo para a experiencia
relixiosa termaron da vontade
de Alonso que se viu forzado a
andar por estradas e mosteiros,
dentro e fóra de España, na procura dunha saída digna para as
ilusións que levaba no seu espírito. Cinco anos de desterro que
remataron na súa incardinación
como crego na diocese de Albacete, onde Alonso demostra
unha capacidade ben especial
Encrucillada 194, setembro-outubro 2015
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para traballar como animador
comunitario cunha sensibilidade afinada para estar a carón
da xente nova, cos obreiros da
HOAC, nas barriadas marxinais,
facendo corpo cos xitanos, etc.
Sorprenden os moitos recursos humanos e espirituais que
manexa Alonso, pero sorprende
aínda máis a súa teimosía por
volver a un dos fíos integradores da súa personalidade: a
súa paixón pola lingua galega,
polo seu coñecemento fondo,
pola normalización sabia do
seu uso. O conto iniciático do
“Manoliño das gravatas” e outro máis, prohibidos pola censura de Fraga, viron a luz en
Bos Aires. E SEPT publicou no
1966 a súa versión dos Salmos
ao galego, dedicada a Xesús Ferro Couselo e a Ramón Piñeiro
López; unha versión estudada,
ben montada, que incomprensiblemente non había gozar de
moito espallamento.
No 1975 Isaac Alonso Estravíz trasládase a Madrid e alí
exerce coma crego e concédese
o pracer de facer estudos universitarios de Filosofía e Letras,
coa Lingua como referencia final sempre. Un universitario atípico pola súa idade, pero sobre
todo pola paixón intelectual que
114
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o move, polo mundo de contactos que establece con xente
da cultura, da política, do asociacionismo cultural galego en
Madrid. Boa parte dos homes e
mulleres de referencia da lingua
e da cultura galega deses tempos
pasaron polas horas e polos ánimos de Isaac; con eles compartiu inquedanzas, proxectos; con
eles asentiu ou disentiu sobre
a forma e futuro dunha lingua
amada e ameazada, ata vencellarse de forma convencida co
movemento reintegracionista do
que foi, e segue sendo, un referente significado. Que o lector
ou lectora contemple e guste as
saborosas pingotas de tanta proveitosa relación!
Moito do vivido por Alonso
Estraviz supera o nivel persoal
pola transcendencia que tivo e/
ou puido ter para o conxunto do
País, e desde esta perspectiva
debemos ler estas conversas. Tal
foi o caso da edición do dicionario da lingua, unha das empresas nas que o noso entrevistado
gastou máis tempo, enerxías e
cartos, e nas que foi obxecto de
maiores cambadelas e abandonos. As editoriais Akal, Galaxia,
Nós foron enchendo os días e
os anos máis que inutilmente;
case sempre as súas opcións lin-
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güísticas estaban na rebotica de
moitas desafeccións vividas, ata
que por fin compartindo a creación dunha editorial, Alhena, e
despois dunha gravidez de oito
longos anos, acada a publicación do dicionario no ano 1986
en tres tomos, e posteriormente
unha outra edición nun só tomo
en Sotelo Blanco.
Ao tempo viría a fundación
de AGAL, 1981, e o retorno
a Galicia, onde Isaac Alonso
exercería como profesor e animador sociocultural en diversos institutos, rebordando con
moito a figura típica do profesor, alterando a paz lingüística
institucionalizada e abrindo o
alumnado a experiencias novas no lingüístico, no social, na
participación cidadá.
Estraviz, convencido das
súas opcións ata a belixerancia
pacífica, non quita valor ao que
outros, outras, foron facendo.
Como el mesmo di nun momento da conversa: “Andado o
tempo surgiu toda uma plêiade
de investigadores e investigadoras a trabalharem em gramáticas
e dicionários galegos. Uns numa
linha e outros noutra, mas todos
estao aí com os seus contributos” (p. 113). Por todo isto non
entende que desde esta nosa

revista ENCRUCILLADA se
teña optado polo que el chama “dogmatismo ortográfico”,
froito dunha opción lingüística
que “ao final converteu o idioma numa especie de dialeto do
castelhano” (p. 195). Entendo
que os lectores e lectoras de
ENCRUCILLADA deberán ler
pacienciudamente, con gusto
ou sen el, o capítulo que o entrevistado dedica á súa relación
cos Crentes Galegos, coa Igrexa
Galega (pp. 193-206). De todo
o mundo podemos aprender
algo. E de Isaac Alonso máis.
O libro está escrito, como xa
dixemos, ao xeito dunha entrevista, cousa que o fai vivo, dinámico, atraente. Unha foto vital
dun home, dun crente, dun sabio galego, dun apaixonado da
lingua e da Terra, que no libro
comparte connosco moitos riscos preciosos, interesantísimos,
e do que seguramente haberá
moito máis que saber e gustar.
En todo caso, Isaac Alonso Estraviz, coa súa traxectoria vital
ao lombo, merece ser obxecto
de coñecemento intelectual,
cordial por parte de quen en Galicia busque razóns, forzas e esperanzas para a tarefa da patria
común que traemos entre mans.
Manuel Regal Ledo
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Redescubrir a Xesús de Nazaret. O que a
investigación sobre o Xesús histórico esqueceu
James D. G. Dunn, Sígueme, Biblioteca de Estudos Bíblicos Minor,
Salamanca, 20152ª, 126 pp.

O autor, un dos biblistas contemporáneos máis valorados
mundialmente, publica este pequeno libro en 2005, tres anos
despois da saída do extenso Jesús Remembered (2003). Esa
obra –de 1086 páxinas na súa
versión castelá: Xesús lembrado,
Estella, 2009– presentábase
como o volume primeiro dun
proxecto máis amplo: O cristianismo nas súas orixes. A intención do pequeno e útil libro,
cuxa segunda edición castelá
agora saudamos, parece ser a
de destacar con nitidez e brevidade a achega específica da
obra maior, matizando e facendo explícitos algúns aspectos
particularmente vulnerables á
crítica.
Dunn declara sen ambaxes
que a súa proposta sepárase da
corrente principal da investigación en torno ao Xesús histórico. Ao seu xuízo, as procuras
anteriores resultaron erradas
por partir de premisas erró116
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neas e adoptar unha perspectiva equivocada. É a súa unha
emenda á totalidade? O autor
recoñece os avances logrados,
asume as intuicións metodolóxicas válidas e aprovéitase das
leccións extraídas nesta longa
indagación. Pero –sen medir
pola mesma rapadoira a todas
as investigacións precedentes– considera desacertado o
seu “impulso fundamental”, a
súa “énfase sistemática”. Desenfoque que desagrega en tres
puntos, fronte aos cales vai expoñendo a súa proposta.
O primeiro dos erros é a subliñada antítese entre o “Xesús
da historia” e o “Cristo da fe”.
Segundo o modo de ver dominante, a fe é un obstáculo para
a procura do Xesús histórico e
“o Xesús histórico debe ser diferente ao Xesús que suscita a fe”.
Pero como, segundo esa perspectiva, a fe pospascual colorea
todas as tradicións sobre Xesús,
a indagación histórica que co-
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mezara como “unha protesta
contra a artificialidade do Cristo dos credos” terminou nunha
seria sospeita da “tradición de
Xesús no seu conxunto”.
O noso autor non cre que
se gañe algo substituíndo ao
Xesús dos teólogos dogmáticos
polo Xesús dos historiadores,
que con frecuencia tenden a
encher os baleiros da tradición
cos ideais do propio investigador. Por iso, sostén que a procura debese partir sempre do feito
histórico de que Xesús causou
un forte impacto sobre os seus
discípulos: unha impresión tan
profunda, decisiva e duradeira,
que cambiou as súas vidas e levounos a comprometerse con
el. Esta adhesión era xa unha
forma de fe: os discípulos crían
en Xesús xa antes da pascua.
E esta fe primeira –inicial, rudimentaria, deficiente, se se
quere, á vista do seu desenvolvemento posterior– modelou a
tradición de Xesús desde o principio. Unha tradición oral que
se remonta ás conversacións
dos discípulos sobre o forte impacto que Xesús lles producira.
Non hai que buscar, pois, un
Xesús histórico (unha quimérica “figura obxectiva artificial

enterrada nos evanxeos”) diferente do Xesús que suscita a fe.
Todas as tradicións que posuímos sobre Xesús están coloreadas pola fe. Nunca a lograremos
eliminar da tradición, nunca
acharemos un núcleo carente
dela. O único que temos é a impresión que Xesús causou e só
podemos contemplalo e escoitalo a través dos ollos e os oídos
dos primeiros discípulos.
A segunda gran deficiencia
radica en tentar comprender a
transmisión da tradición sobre
Xesús en termos, case exclusivamente, literarios. Segundo
este modelo, a relación entre
as distintas “capas” da tradición
enténdese como o proceso de
copiar ou editar estratos precedentes, concibidos no fondo coma se fosen documentos
escritos. Pero, este paradigma
literario, hexemónico na nosa
cultura, é inadecuado para
comprender a viva tradición
oral que subxace nos evanxeos.
Pois, como facerse cargo a partir dese enfoque literario do
longo período –quizais de vinte anos– durante o que os recordos e relatos sobre Xesús
circularon de forma oral antes
de que aparecesen as primeiras
versións escritas?
Encrucillada 194, setembro-outubro 2015
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Fronte a estas limitacións, o
autor convídanos a facer uso do
que el chama “unha imaxinación histórica ben informada”.
Como facelo? O que hoxe sabemos sobre a transmisión da
tradición nas sociedades orais
preséntanola como un proceso esencialmente comunitario,
confiado a persoas ás que se
asigna a tarefa de conservala
e reproducila mediante actos
efémeros, representacións (performances) que teñen as características dun acontecemento.
Unha transmisión na que o
actor modula a súa representación atendendo ás expectativas
do auditorio e aludindo, sen
dacelo explícito, ao resto do depósito tradicional compartido.
Unha transmisión, en fin, que
conserva e lembra o esencial
do pasado para iluminar o presente e o futuro, combinando
firmeza e flexibilidade, estabilidade e diversidade. “Variación
dentro da identidade”, que se
realiza mediante diferentes versións do mesmo dito ou acción,
de modo que resulta imposible
recuperar unha única versión
orixinal: cada representación é
propiamente falando un orixinal, pois o mesmo devandito ou
feito pode ser contado e volto
118
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contar en diferentes versións
desde o comezo.
O terceiro erro consistiu na
procura dun Xesús peculiar,
diferente, distinto da súa contorna (así, por exemplo, un
Xesús non xudeu); en orientar
a pescuda cara aos seus trazos
distintivos, cara a aqueles ditos
ou accións que o destacarían
dunha forma máis clara fronte
ao seu contexto. En tal sentido, Dunn considera revelador a
énfase sobre determinados criterios (o criterio ou os criterios
de descontinuidade, o criterio
de dificultade) que permitirían
identificar algúns ditos como
procedentes de Xesús e chegar
ata a súa forma máis primitiva.
Guiados por tal criterio, con
frecuencia fíxose depender o
que se pode dicir de Xesús dun
versículo, dun único dito ou
dunha pequena colección de
ditos. E así non é estraño que
moitas sucesivas imaxes do Xesús histórico, sustentadas sobre
tan reducidas bases, fosen quedando desacreditadas.
Non se trata, por tanto, de
buscar un Xesús distinto, peculiar, diferente, senón ao Xesús
característico,
emblemático,
coincida ou se distancie da súa
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contorna. Máis que a atención
ao detalle específico propia
dunha esexese atomizada, hai
que identificar “a impresión
global”, a imaxe que se obtén
de Xesús a partir dos trazos
característicos que non dependen dun dito particular. Así
pódese reconstruír unha imaxe
esencial –non unha descrición
obxectiva– que non garante a
exactitude histórica do recordo
dun determinado dito ou episodio. O suxestivo bosquexo que
deste Xesús traza o autor nas
páxinas finais do terceiro capítulo (107-117) convértese nunha incitación para a consulta do
seu amplo desenvolvemento en
Xesús lembrado.
Este modesto resumo, que se
aten ás liñas mestras da obra, é
incapaz de dar conta do entrelazado dos tres aspectos mencionados, da contundencia argumentativa do conxunto, e da
impresión resultante de que o
exposto non é senón algo obvio,
unha evidencia inexplicablemente desatendida. Menos aínda, pode reflectir este sumario a
paixón pola causa de Xesús que
subxace a toda esta ben trabada
exposición e que en determinados momentos aflora de modo
explícito.

Os aspectos decisivos da esexese neotestamentaria dos séculos XIX e XX (autores, obras,
enfoques) van sendo mencionados ao longo do libro, pero
quen le –levado da man de
Dunn– nunca perde de vista o
fío central do discurso. E é que
o libro está escrito con elegante
claridade: cunha nítida estrutura tripartita, cun despregamento sabiamente dosificado
do asunto, con breves e abundantes recapitulacións do tratado que contribúen a un fácil
seguimento da argumentación.
Engadamos as eficaces imaxes
das que o autor vai botando
man: a “dobre personalidade”
do Xesús histórico, o selo e a
pegada, o computador de a bordo, a torre central da fortaleza,
etc. Non en balde todo o libro
é o desenvolvemento dunha potente imaxe ou, se se prefire, da
invitación para imaxinarnos e
recrear unha situación: os primeiros seguidores de Xesús –xa
durante a vida deste– repetindo os seus sorprendentes ditos e contándose unha e outra
vez as súas accións; os grupos
máis formais de discípulos despois da pascua –as primeiras
“igrexa”– “escoitando outra vez
o que se converteu en algo tan
Encrucillada 194, setembro-outubro 2015
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importante para eles e comentando as súas consecuencias na
súa vida cotiá: “Acordádesvos
do que dixo/fixo cando…?”
Vale a pena achegarse a este
novo enfoque dunha longa pro-
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cura, unha visión “provocadora
e á vez axuizada” eloxiosamente acollida por algúns dos máis
reputados expertos (J. P. Meier,
por exemplo).
Ramón Cao
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