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Guieiro
Hai unha pasaxe da Evangelii Gaudium especialmente acaída a
este novo número de Encrucillada. Atópase no n.º 41: «os enormes
e veloces cambios culturais requiren que prestemos unha constante atención para intentar expresar as verdades de sempre nunha
linguaxe que permita albiscar a súa permanente novidade. Pois no
depósito da doutrina cristián ‘unha cousa é a substancia […] e
outra a maneira de formular a súa expresión’. As veces, escoitando
unha linguaxe completamente ortodoxa, o que os fieis reciben, a
causa da linguaxe que eles utilizan e comprenden, é algo que non
responde ao verdadeiro Evanxeo de Xesucristo. […] Deste modo,
somos fieis a unha formulación, pero non entregamos a substancia. Ese é o risco máis grave».
Tratamos aquí dun problema teolóxico e pastoral de primeirísima magnitude, xa que está en xogo a cuestión da verdadeira fidelidade ao Evanxeo de Xesús. Os cambios desacougan aos que,
créndose fieis á tradición recibida, son, en troques, custodios de
botes de formol. E entusiasman irresponsablemente aos que, ao
escoitaren a palabra reforma, xa acenderon a potente maquinaria
de demolición. Irresponsabilidade compartida en ambos extremos
por un claro déficit de discernimento, tino e fondura.
Andrés Torres Queiruga diagnostica acertadamente a situación
cultural desde unha seria consideración da modernidade atendendo á forte mutación filosófica e teolóxica de fondo e ofrecendo
pistas reais de solucións a problemas teóricos e prácticos de innegable incidencia na relación da Igrexa coa sociedade á hora de dar
razón daquilo que cre. No seu estudo pídese transformación das
linguaxes pero con fonda atención aos contidos.
Feita a diagnose xeral, os traballos de Silvia Martínez Cano, Jesús Bastante e Carme Yebra insírense, coma enxertos, neste mesmo tronco endereitado por Torres Queiruga. O de Silvia explora
na busca de novas linguaxes desde a arte, a imaxe, a identidade
individual e colectiva e sinala o reto para a teoloxía de pensar cunha linguaxe máis plástica e visual. O de Bastante ofrece un divertido abecedario para non esquecer que debemos comunicar mellor
aquilo que cremos ser unha boa nova. O de Carme Yebra, unha
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xanela bíblica, logo de detectar con realismo problemas de desconexión dos lectores de hoxe coa Biblia ofrece, tamén, orientacións
para facilitar unha nova conexión que posibilite que ese enorme
caudal de sabedoría relixiosa acumulada no encoro dos setenta e
tres libros que a compoñen poida regar e fecundar o interior dos
que hoxe teñan interese en achegarse a ela.
A necesidade dunha nova linguaxe vai aparellada coa necesidade dunha nova praxe. E viceversa. Pablo Guerrero preséntanos,
axustadamente, a nova Exhortación Apostólica de Francisco, Amoris Laetitia, sobre o amor, as parellas, as familias e o matrimonio.
Cómpre ler o documento enteiro. Pero quen non poida facelo polo
de agora ten nesta achega de Pablo Guerrero un útil instrumento
previo que destaca o esencial.
Neste 2016, o 13 de febreiro, cumpríronse 50 anos da morte
de Camilo Torres, cura e sociólogo comprometido cos pobres e
activista revolucionario morto en combate en Patiocemento (Colombia) durante un enfrontamento entre o ELN e o exército. Victorino Pérez Prieto lembra a súa figura e as orixes da teoloxía da
liberación.
O 26 de abril deste 2016 finou o P. Isorna aos 94 anos de idade. Rubén Aramburu fixo o seu In Memóriam cheo de simpáticas
anécdotas e recordos agradecidos.
As habituais roldas de política, cultura e Igrexa completan un
número que, cos debuxos de Soedade Pite e, neste número, tamén
de Silvia Martínez Cano, xunto cun par de interesantes recensións,
agardamos que sexa do gusto de quen o lea. E se o desgusta que,
polo menos, lle dea que pensar. Que non outra cousa pretende Encrucillada: facer pensar, xerar debate, manter o facho dunha Igrexa
galega sempre aceso.
Pedro Castelao
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Estudos

A linguaxe relixiosa:
desmitoloxización e cambio cultural
Andrés Torres Queiruga

Nun artigo anterior da nosa revista tratei o tema da linguaxe
relixiosa atendendo sobre todo aos problemas postos polo que
Richard Rorty bautizou como «xiro lingüístico» do pensamento
moderno1. Aquí douno por suposto e tratarei de tocar dous temas
complementarios: o suscitado polo programa da desmitoloxización
defendido polo escriturista protestante Rudolf Bultmann e o máis
fondo e englobante que nace da magnitude do cambio causado
pola entrada da Modernidade2.

1.- A alerta da desmitoloxización
1.1 A necesidade do cambio
«Non se pode usar a luz eléctrica e o aparato de radio ou empregar na enfermidade os modernos medios clínicos e medicinais,
e ao mesmo tempo crer no mundo de espíritos e milagres do Novo
Testamento»3.
Esta frase, que golpea pola súa contundencia, non foi escrita onte por un dos novos ateos, senón hai xa bastantes anos, no
ano 48 do século pasado, por un dos grandes eséxetas cristiáns, o
alemán Rudolf Bultmann. Non a escribiu para atacar a fe cristiá,
senón para defender a súa vixencia, aínda que, iso si, chamando
1

De Flew a Kant: Empirismo e obxectivación na linguaxe relixiosa: Grial 30 (1992) 494-508.

2 Con lixeiras variantes e complementos, tomo o texto do meu libro Fin del cristianismo
premoderno. Retos hacia un nuevo horizonte, Sal Terrae, Santander 2000, 70-78 (deste libro
hai tradución portuguesa: Fim do cristianismo pré-moderno. Desafios para um novo horizonte, Ed. Paulus, São Paulo 2003 e italiana, algo aumentada, Quale futuro per la fede? Le sfide
del nuovo orizzonte culturale, Elledici, Torino 2013).
3 Neues Testament und Mythologie, en Kerygma und Mythos (hrsg. von H.W. Bartsch),
Hamburg 1948, 18; cf. Zum Problem der Entmythologisierung, en Glauben und Verstehen
IV, Tübingen 1967, 128-137.
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á necesaria e urxente actualización no modo de a comprender e
anunciar. Foi o que el chamou o problema de «desmitoloxización».
Non fai falta estar acordo en todo con el, demasiado influído por
un forte radicalismo esexético e por un claro reducionismo teolóxico (moi marcado polo concepto de «autenticidade» na filosofía
de Heidegger), para comprender a seriedade do desafío á xustiza
da súa chamada.
Nun agudo e profundo prólogo para tradución francesa de dous
pequenos e influíntes seus sobre Xesús, Paul Ricoeur sinalou ben
os seus límites, pero tamén os méritos irrenunciables4. Fai unha
distinción, tan obvia como fundamental, entre dous niveis. Cando a súa lectura invade os dominios da ciencia, conferindo valor
de solucións científicas á cosmoloxía primitiva da cultura bíblica
–«concepción dun mundo estratificado en tres andares: ceo, terra,
inferno, e poboado de poderes sobrenaturais que descenden aquí
abaixo desde alá arriba»–, o mito debe ser «pura e simplemente eliminado» (383). Pero o mito é «algo distinto dunha explicación do
mundo, da historia e do destino; expresa, en termos de mundo, ou
máis ben de ultra-mundo ou segundo mundo, a comprensión que
o ser humano toma de si mesmo en relación co fundamento e co
límite da súa existencia»5. Por iso ante el, do que verdadeiramente
debe tratarse é de interpretar a súa intención xenuína, eliminando
as explicacións obxectivantes, e buscando en cambio o que revela
acerca do sentido último da existencia.
Enfrontados pois á envoltura mítica na que en ocasións vén
presentada a mensaxe do Novo Testamento, é preciso tomar moi
en serio a necesidade dunha tradución que vaia ao fondo do que
alí se nos revela. Nada sería máis oposto a isto ca unha banalización que, sen estudo serio nin meditación profunda, se queda nun
verniz superficial. Ben sexa desprezando todo e tirando o neno
coa auga sucia da bañeira. Ben cunha acomodación puramente
formal, podendo así chegar ao ridículo dunha anécdota que xa
4

«Préface à Bultmann», en Le conflit des interprétations, Paris 1969, 373-392.

5

Cf. Ibid., 388-386.
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teño contado. En certa ocasión oín por casualidade a un locutor
radiofónico que, pretendendo «modernizar» a mensaxe da Ascensión, tivo a brillante ocorrencia de describir a Cristo como «o
divino astronauta».
1.2 A seriedade do desafío
Ante expresións coma esta, cando se supera unha certa e irremediable sensación de ridículo, xorde enseguida a sospeita de estar ante un problema moi grave. O exemplo mostra, en efecto,
como a urxencia da reinterpretación na comprensión e expresión
da fe, enlaza co enorme cambio cultural que desde a entrada da
Modernidade sacudiu as raíces máis fondas do pensamento e da
expresión da experiencia cristiá.
Porque resulta evidente que a descrición neotestamentaria
non encaixa na nova visión dun mundo que non ten xa arriba nin
abaixo, que non se divide no terreal (imperfecto, mutable e corrupto) como oposto ao supralunar ou celestial (impoluto, circular,
perfecto e divino). Por iso tentar, como na anécdota, forzar o encaixe mediante un superficial afeite lingüístico, leva ao absurdo; e,
o que é peor, confirma a acusación, tan estendida, de que a relixión
pertence irremediablemente a unha mitoloxía pasada.
E, unha vez alertados, abonda unha simple ollada para comprender que non se trata dun caso illado, senón que o problema
afecta profundamente ao marco mesmo das formulacións en que
se expresan as grandes verdades da nosa fe. Quen, á vista dos datos proporcionados pola historia humana e a evolución biolóxica,
é capaz de pensar hoxe o comezo da humanidade a partir dunha
parella perfecta, nun paraíso sen feras e sen fame, sen enfermidades e sen morte? Máis grave aínda: quen, sendo incapaz como
toda persoa normal de golpear a un neno para castigar unha ofensa do seu pai, pode crer nun «deus» que durante milenios estaría
a castigar a miles de millóns de homes e de mulleres, todo porque
os seus «primeiros pais» o desobedeceron comendo unha froita
prohibida?
Encrucillada 198, maio-xuño 2016
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Isto pode parecer unha caricatura, e éa en realidade; pero todos
sabemos que fantasmas iguais ou parecidos habitan de maneira
moi eficaz o imaxinario relixioso da nosa cultura. E a enumeración podería continuar, en asuntos, se cabe, máis graves. Así, por
exemplo, séguese falando con demasiada facilidade dun «deus»
que castigaría por toda unha eternidade e con tormentos infinitos
culpas de seres tan pequenos e fráxiles como, en definitiva, somos
todos os humanos. Ou que esixiu a morte do seu Fillo para perdoar
os nosos pecados; e grandes teólogos, desde Karl Barth a Jürgen
Moltmann e Hans Urs von Balthasar, non se recatan de facer afirmacións que recordan demasiado aquelas teoloxías e predicación
que falaban de que cruz Deus estaba a descargar sobre Xesús a
«ira» que tiña reservada para nós6.
Ben sabemos que baixo estas expresións latexa unha fonda
experiencia relixiosa, e mesmo que, con esforzo e boa vontade,
resulta posible chegar a entendelas dunha maneira máis ou menos correcta. Pero sería pastoral e teoloxicamente suicida non
ver que a mensaxe que de verdade chega á xente normal é o
suxerido polo significado directo desas expresións, posto que as
palabras significan no contexto cultural en que son pronunciadas
e recibidas.
Doutro xeito incórrese no que alguén chamou con acerto unha
«traizón semántica»7, que acaba facendo inútil e aínda contraditorio o recurso a procedementos hermenéuticos, artificios oratorios
ou refinamentos teolóxicos, para lograr unha significatividade actual, pretendendo ao mesmo tempo conservar palabras e expresións que son solidarias do contexto anterior. Como neses diques
6 Ver, por ex., B. Forte, Xesús de Nazaret, historia de Deus, Madrid 1983, 255-268, que
achega moitos datos e que, por fortuna, a pesar dun discurso no que dalgún modo acepta
esta visión horrible, sabe ler na cruz o incrible amor de Deus. Isto último é sen dúbida o
que todos queren dicir (cómo serían teólogos, se non?); pero o afán de conservar a letra de
certas pasaxes da Escritura lévaos a ese tipo de retórica teolóxica. Retórica que de entrada
resulta moi eficaz, pero que co tempo deixa ver os estragos da súa incoherencia nun contexto secularizado, que, interpretándoas no seu sentido normal, atópaas absurdas e insufribles.
7 Expresión de P. Fernández Castelao, O transfondo do finito. A revelación na teoloxía de
Paul Tillich, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000.
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cuxa estrutura cedeu xa á presión da riada, os muros de contención
e os remedios provisionais son incapaces de conter a hemorraxia
de sentido provocada polas numerosas e crecentes rupturas do
contexto tradicional. Ou se renova a estrutura ou o resultado só
pode ser o rebordamento e a catástrofe.
Como queda dito, sería bo que, por culpa de certas esaxeracións
por parte de Bultmann e de certos alambicamentos teolóxicos pola
de moitos críticos se descoidase o seu berro de alerta. Pénsese que,
por moito que o diga o libro de Xosué, ningún de nós é capaz de
crer que o sol se move ao redor da terra; e, se ao noso lado alguén
cae ao chan cun ataque epiléptico, non podemos crer que a causa
foi un demoño, aínda que así o pensase no seu tempo ou, mellor, o
dese culturalmente por suposto o mesmo Xesús.
Afirmar isto non implica de ningún xeito negar o contido relixioso nin o valor simbólico (Bultmann falaba de «significado existencial») desas narracións. O que se cuestiona non é o significado,
senón a aptitude daquelas expresións para o vehicular no novo
contexto.
Digámolo cun exemplo concreto: a creación do home no capítulo 2º da Xénese segue conservando todo o seu valor relixioso e
toda a súa forza existencial para unha lectura que trate de ver aí a
relación única, íntima e amorosa de Deus co home e coa muller, a
diferenza da que mantén coas demais criaturas. Pero para velo así,
resulta indispensable traspasar a letra das expresións. Pola contra,
se se persiste en ler neses textos, de evidente carácter mítico, unha
explicación científica do funcionamento real do proceso evolutivo
da vida, convértese todo en puro disparate8. De feito, sabemos moi
ben que durante case un século neste caso concreto a fidelidade á
letra converteuse nunha terrible fábrica de ateísmo, facendo verdade a advertencia paulina de que «a letra mata, mentres que o
Espírito dá vida» (2 Cor 3, 6).

8 Cf. as acertadas observacións P. Ricoeur, Finitude et culpabilité. II La symbolique du
mal, París 1960, 13-30.323-332.
Encrucillada 198, maio-xuño 2016
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2.- A Modernidade como cambio de paradigma cultural
Pero reducir o problema á desmitoloxización sería minimizalo,
porque a súa necesidade enmárcase no proceso máis amplo e profundo de cambio de paradigma cultural que, afectando ao conxunto da cultura, modifica profundamente a función da linguaxe. Resulta obvio que iso leva consigo a urxencia dunha re-modelaxe e
re-tradución do conxunto de conceptos e expresións en que culturalmente se encarna a fe.
2.1 A fondura e transcendencia da mutación cultural
A afirmación é grave e comprometida. Non cabe descoñecer que
tomala en serio implica para o cristianismo unha reconfiguración
profunda –moitas veces incómoda e aínda dolorosa– dos hábitos
mentais, dos usos lingüísticos e das pautas piadosas. Basta pensar
nun dato simple e evidente: a inmensa maioría dos conceptos e
boa parte das expresións en que nos chegou verbalizada a fe –na
piedade e na liturxia, na predicación e na teoloxía– pertencen ao
contexto cultural anterior á Ilustración. Teñen por tanto as súas
raíces vitais no mundo bíblico, foron reconfiguradas culturalmente
durante os cinco ou seis primeiros séculos da nosa era e recibiron
a súa formulación máis estable ao longo da Idade Media. Posteriormente houbo, desde logo, actualizacións; pero –sobre todo no
catolicismo, polo maior control maxisterial– tiveron polo xeral un
marcado carácter restauracionista (neo-escolástica barroca e decimonónica, neo-tomismo e reacción antimodernista).
A situación agrávase aínda polo feito de que o cambio moderno
non se produciu na evolución pacífica dun avance lineal, senón como
unha transición violenta. A caída da cosmovisión antiga produciu
a sensación de ter sido enganados, de que era preciso reconstruílo
todo de novo. As reaccións foron sen dúbida excesivas moitas veces;
pero marcaban unha tarefa ineludible: a cultura, e polo mesmo a
relixión na medida en que era solidaria con ela, non podían seguir
falando a mesma linguaxe. Non era posible continuar nin coa lectura literalista da Biblia nin cunha concepción ahistórica do dogma.
10
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Para a teoloxía a tarefa aparecía inmensa, e non poden estrañar as reaccións defensivas e o estilo maioritariamente restauracionista. O resultado traduciuse nun claro atraso histórico, que
agrava a situación. Por sorte o Vaticano II, ao proclamar a urxencia
do aggiornamento, recoñeceu a necesidade da renovación e abriu
oficialmente as portas para emprendela. Aínda así, o peso das dificultades fíxose sentir, e a vertixe do novo freou moitas iniciativas.
Por fortuna, aínda que a curto ou medio prazo non cabe aínda esperar solucións suficientemente satisfactorias, o novo pontificado
de Francisco retoma con vigor evanxélico a fecunda sementeira
co Concilio. Se ata hai pouco se falaba de inverno eclesial, todo
indica que, como nas figueiras evanxélicas, se anuncia unha nova
primavera.
2.2 A posibilidade de cambio
Por iso, hoxe estaría fóra de lugar unha actitude resignada e
pesimista. Cando con certa perspectiva se pensa nos profundos
cambios ocorridos sobre todo a partir do Concilio, se está atento
aos procesos de fondo na vida eclesial e se palpa a acollida cordial
e chea de ilusionada esperanza suscitada polo novo papa, non resulta difícil percibir avances moi importantes. Queda moito por facer, certamente; pero a percepción profunda desta mutación fundamental e a necesidade de continuala constitúen xa unha forte
presenza no ambiente xeral.
As resistencias son fortes, mesmo por parte de personalidades
eclesiásticas, que deberían ser as primeiras e apuntarse á renovación. Pero a mesma estrañeza que produce a súa inconsecuencia,
tan ríxida e fiel ao maxisterio papal cando todo parecía discorrer
conforme á súa ideoloxía relixiosa; e, por outro lado, a mobilización eclesial que se está xerando nos ambientes máis sans do cristianismo, mostran que esas resistencias perderon protagonismo e
teñen en contra o vento do Espírito. Tamén neste caso se realiza
o principio, enunciado por Hölderlin, de que «onde aparece o
perigo, alí crece igualmente a salvación». Por dúas razóns fundamentais: porque a percepción do desaxuste obriga á claridade, e
Encrucillada 198, maio-xuño 2016
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porque a nova situación trae consigo posibilidades específicas, só
desde ela perceptibles e realizables.
A magnitude do cambio, en efecto, permite ver mellor a estrutura do problema: xustamente a mutación cultural que nos impide
tomar á letra o relato da Ascensión é a mesma que nos permite
liberar da súa escravitude literal o significado permanente do seu
significado profundo. A imposibilidade de ver o relato como unha
ascensión material déixanos en franquía para buscar a súa intención autenticamente relixiosa.
Operación non fácil nin sinxela, certamente, posto que entre a
forma e o contido non se trata dunha relación extrínseca, nin sequera como a do corpo e o vestido. O significado non existe xamais
espido, «en estado puro», senón xa sempre traducido nunha forma
concreta: non ler a Ascensión como un subir na atmosfera, significa necesariamente estala lendo xa no marco doutra interpretación.
Con todo, resulta posible a distinción, e resulta moi importante
comprendelo e afirmalo, pois unicamente desde aí nace a lexitimidade do cambio e a liberdade para emprendelo.
Vale a pena aclaralo cun exemplo, tomando como referente a
auga e a súa figura (non a súa fórmula), en lugar do corpo e o seu
vestido. Non existe nunca a posibilidade de ter a figura da auga en
estado puro: sempre terá a forma do recipiente –vaso ou botella,
xerra ou almofía– que a conteña. Se non nos gusta unha figura,
podemos cambiala, pero só ao prezo de substituíla por outra: a
que impón o novo recipiente. Con todo, distinguimos ben entre a
auga e as súas figuras; e comprendemos que se pode cambiar de
recipiente, sen que por iso deba cambiar necesariamente a identidade da auga. Desde logo, en todo transvasamento existe sempre
o perigo de perdas e derrames; pero, se non queremos que a auga
se estanque e podreza, a alternativa non está en conservala sempre
no mesmo sitio, senón en coidar que o traslado resulte íntegro, sen
diminución do contido.
Coas limitacións de todo exemplo, algo parecido sucede coa fe
e as súas expresións. A fe non existe xamais en estado puro, senón
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sempre no seo dunha interpretación determinada. Pero, se ha de
vivir na historia, non pode quedar estancada nun tempo determinado, senón que debe atravesalos todos, adaptándose ás súas necesidades e aproveitando as súas posibilidades. O cal implica á vez
liberdade e modestia. Modestia, porque parece claro que ningunha
época pode pretender que a súa interpretación é única ou definitiva, nin sequera a mellor: as nosas actualizacións son sempre provisionais. Pero liberdade tamén, porque, precisamente por iso, toda
época ten dereito á súa interpretación. Xusto porque a fe quere ser
auga viva, a maneira de conservala non é represala nun depósito
morto, senón construír –con agarimo e respecto, para que nada
se perda; pero tamén con valentía e creatividade, para que non se
estanque e se corrompa– canles sempre novas polos que flúa cara
a adiante, fecundando os tempos e as culturas.
2.3 Os camiños do cambio
Isto é tan serio, que rompe en por si a sacralización de calquera
configuración expresiva da fe, incluída a primeira, non digamos a
medieval. Nin sequera na Escritura está a experiencia cristiá en
estado puro, senón traducida xa nos esquemas culturais do seu
tempo e nas «teoloxías» dos diversos autores ou comunidades: o
mesmo Xesús falaba e pensaba dentro do seu marco temporal, que
non é nin pode ser o noso. De feito, a imposición deste feito fíxose notar, de maneira francamente impresionante, xa nas mesmas
orixes. Porque, cando se pensa un pouco, non resulta difícil comprender a magnitude da transformación que supuxo traducir non
só á lingua senón tamén á cultura grega, cargada de intelectualismo filosófico, a mensaxe evanxélica, formulada en arameo e nacida
nunha mentalidade simbólica e decididamente funcional.
Na actualidade, a revolución esexética, rompendo a prisión fundamentalista do literalismo bíblico e a renovación patrística, facendo ver a historicidade do dogma e a ampla marxe do lexítimo
pluralismo teolóxico», puxo ao descuberto de maneira irreversible a apertura intrínseca da comprensión da fe. O certo é que,
malia ás fondas resistencias restauracionistas, abríronse grandes
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posibilidades non só para a ruptura de esquemas obsoletos, senón
tamén para a procura de novas fórmulas e expresións. A floración
da teoloxía posconciliar, imprevisible e case insoñable poucos anos
antes, mostra que a fecundidade da Palabra segue viva, capaz de
fecundar o futuro.
Inicialmente o cambio esixido pola nova cultura non resultou,
nin podía resultar, fácil. De feito, provocou unha das crises máis
graves na historia do cristianismo. Afrontala supuxo, a pesar da
resistencia, molestias e represións, unha coraxe de tal transcendencia, que Paul Tillich, seguindo a Albert Schweitzer, chegou a
afirmar que «quizais ao longo da historia humana ningunha outra
relixión tivo a mesma ousadía nin asumiu un risco parecido»9. Por
iso nunca agradeceremos bastante o aire fresco que grazas a ela
entrou na Igrexa. E ningún agradecemento mellor que o de continuar a empresa, tratando de a levar á súa plena consecuencia.
O que, en definitiva, se nos pide, por estrita fidelidade ao dinamismo da fe, é traballar na procura dunha interpretación e da súa
correspondente linguaxe que, rompendo moldes culturais que xa
non son os nosos, fagan transparente o sentido orixinario para os
homes e as mulleres de hoxe.
A nova situación non se limita a achegar claridade sobre o problema, senón que ofrece tamén novas posibilidades para afrontalo. A mesma conciencia da necesidade do cambio supón xa unha
axuda enorme, porque convoca á utilización de todos os recursos
da hermenéutica moderna. Por algo estamos na «idade hermenéutica» da teoloxía10, e non como recurso ocasional, senón por
profunda conivencia, posto que a experiencia relixiosa, xusto pola
dificultade que ofrece a transcendencia dos seus referentes, pide
profundar ao máximo o exercicio da interpretación. Non é casualidade que Friedrich Schleiermacher estea nas raíces da herme9 Teoloxía Sistemática II, Barcelona 1972, 146. A. Schweitzer afirma que esa empresa
«representa o máis poderoso que xamais ousou e realizou a reflexión relixiosa» (Geschichte
der Leben-Jesu-Forschung, München-Hamburg 1976, 45).
10 Cf. J. Greisch, L’âge herméneutique da raison, Paris 1985; C. Geffré, O cristianismo
ante o risco da interpretación. Ensaios de hermenéutica teolóxica, Madrid 1984.
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néutica moderna; e, indo máis aló, Richard Schäffler indicou con
razón que, xa desde os gregos, a relixión constitúe historicamente
a matriz e o modelo de toda crítica11 .
A nova cultura non só ofrece o instrumento formal da hermenéutica, como instrumento para interpretación renovada do recibido. Ofrece igualmente algo acaso máis importante: ao abrir
campos inéditos á comprensión humana, amplía o espazo do intellectus fidei (da comprensión da fe) e aumenta os recursos para
expresalo e facelo accesible á sensibilidade actual.
Pénsese, por exemplo, nas brechas que na incomprensión ambiental do fenómeno relixioso abriron teoloxías coma as da esperanza, a política e a liberación, grazas a que souberon aproveitar os
medios ofrecidos pola análise social. E, noutro sentido, cabe valorar tamén a achega que vén desde a ciencia psicolóxica (que moitas
veces, como no caso Jacques Pohier ou no de Eugen Drewermann,
a súa entrada resulte conflitiva, non invalida a constatación senón
que a confirma, pois indica que está a tocar puntos sensibles pero
reais)12. Desde aquí pode recibir axudas fecundas e purificadoras
un campo tan sensible e importante coma o da moral, que, cada
vez máis consciente da súa autonomía, ten diante de si a urxente e
delicada tarefa de clarificar a súa verdadeira relación coa teoloxía;
en definitiva, coa relixión13.
En xeral, cómpre aprender a valorar cada vez máis o feito de
que o auténtico progreso cultural, lonxe de ser unha ameaza para
a fe, constitúe un forte enriquecemento. De feito, a historia recente mostra claramente que unha alianza crítica con aquela parte
da cultura que busca o verdadeiramente humano (e, por iso mes11 Religion und kritisches Bewusstsein, Freiburg / München 1973, 90-91. 95-99. 105.
109. 118. 160.
12 Cf. J. I. González Faus - C. Domínguez Morano - A. Torres Queiruga, Clérigos en debate, Ed. PPC, Madrid 1996.
13 Tema que, no meu parecer, non está recibindo toda a atención que merece. Permítome
remitir aos capítulos IV-V do meu libro Recupera-la creación. Por unha relixión humanizadora, SEPT, Vigo 1996 (hai trad. castelá: Recuperar la creación. Por una religión humanizadora, Sal Terrae, Santander 1997; 3.ª ed. 2001; e tamén portuguesa e alemá).
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mo, «divino») foi sempre beneficiosa para as igrexas: pénsese, por
exemplo, na tolerancia, a democracia ou a xustiza social.
Nunha palabra, se ante a cuestión estrutural a linguaxe relixiosa ha de buscar a súa renovación acudindo sobre todo aos fondos
recursos da tradición bíblica, do diálogo das relixións e da experiencia relixiosa e mesmo mística, no que respecta ao desafío cultural son principalmente as ciencias humanas as que han de ser
aproveitadas. E non cabe dúbida de que unha apertura xenerosa e
unha utilización ao mesmo tempo crítica e valente ofrece ricas posibilidades para ir afrontando a difícil pero irrenunciable tarefa da
retradución do cristianismo que postula a nosa situación cultural.
Andrés Torres Queiruga
Teólogo
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Estudos

Vellos textos para novos contextos
Carmen Yebra Rovira

1.- Algunhas observacións previas
A miña experiencia persoal coma profesora de Introdución á Sagrada Escritura na universidade e coma guía de lectura do Antigo
Testamento dalgunhas pequenas comunidades relixiosas e parroquiais permíteme afirmar que a Biblia, cando se coñece, encandea
e namora. A súa beleza e, sobre todo, a profundidade das súas
experiencias, tanto positivas coma negativas, fai que todo o que se
achega a ela queira saber máis e máis. É fondamente motivador
ver como os crentes descobren o sentido da Escritura e recoñecen
as súas propias experiencias relixiosas ou simplemente humanas
en textos que teñen centos de milleiros de anos. As caras iniciais
de susto ou receo cambian pouco a pouco por outras de sorpresa
e pracer. A xente queda abraiada e agradecida pois con pequenas
claves de lectura, moitas veces de carácter literario, os textos cobran sentido, a súa linguaxe adquire actualidade e caen moitos dos
freos para ler a Biblia.
Coas preguntas iniciais en calquera sesión de formación bíblica
ou conferencia e nas clases constato algúns elementos sobre os
que querería reflexionar. O primeiro é que os lectores son, en realidade, principalmente escoitadores. O espazo de coñecemento dos
textos é a misa ou a escola e salvo no caso dos cregos, relixiosos e
algún leigo máis, non é habitual no mundo católico español unha
lectura meditada e orante dos libros bíblicos. Xunto a iso, algunhas
historias bíblicas forman parte da cultura compartida e tanto se
empregan en publicidade como se fan películas infantís, pero os
espectadores non sempre as ligan á literatura relixiosa.
A segunda constatación é o profundo descoñecemento (e incluso rexeitamento) do Antigo Testamento. Aínda que se fale da Biblia,
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en realidade, o crente coñece case de modo exclusivo as obras escritas tras a morte de Xesús –o Novo Testamento– e practicamente
o único que cita son algunhas pasaxes moi coñecidas dos evanxeos,
perdendo experiencias fundantes veterotestamentarias que enriquecerían ou axudarían a comprender os feitos e verbas de Xesús.
Tamén quero apuntar que, tanto en ámbitos cristiáns coma dentro do mundo da cultura, escoito con frecuencia canto lle gustaría
á xente ler a Biblia. O problema é que pensan nela coma se fose
un único libro que, a modo de novela, se pode ler de principio a
fin. Iso provoca moi pronto desazo e abandonos. Non hai conciencia de que, pese ao seu nome, non é unha única obra se non un
conxunto de moitos libros, setenta e tres, moi distintos entre si,
que non gardan unha unidade narrativa ou secuencial coma un
libro de lecer. Quen se enfronta coa lectura tamén experimenta a
frustración de non saber por onde comezar, coa dificultade de elixir un conxunto de relatos que lle resulten motivadores e comprensibles ou coa inseguridade de saber se dentro de tanta diferenza
hai –ou non– elementos comúns.
Non podo concluír sen destacar como todos os documentos oficiais da Igrexa, coma a Dei Verbum, a Verbum Domini, a Evangeli
Gaudium, insisten na necesidade de que os crentes se acheguen
máis á Escritura e lembran que é unha fonte prioritaria da vida cristiá. Afirman que a Biblia é «coma a alma da teoloxía» e «o corazón
da comunidade eclesial» pero a análise da súa praxe amosa que esas
afirmacións son máis un desexo que una realidade. A reflexión teolóxica sistemática no ámbito da dogmática ou da moral empregan
máis as citas bíblicas para xustificar afirmacións ás que se chegou
por outras vías que coma punto de partida, sendo os textos citados
sempre os mesmos, e habitualmente pequenas frases ou uns poucos
versículos illados dos seus contextos. A vida das comunidades, pola
súa banda, reflicte como, aínda que nelas a Palabra estea presente
na liturxia, especialmente na celebración da eucaristía, non sempre
se potencian ou habilitan outros modos de achegarse a ela, unha
lectura individual ou un mellor coñecemento da historia sagrada. O
crente non ten un hábito de lectura individual, grupal ou familiar
18
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As cuestións presentadas son de vital importancia. Existe un
gran paradoxo entre o aprecio á Escritura, a conciencia da súa
relevancia, o pracer que o seu coñecemento suscita e a realidade da súa escasa lectura, comprensión e uso entre os crentes. Os
motivos desta dicotomía serán presentados a continuación. Como
artigo dentro dun número de Encrucillada que ofrece distintas reflexións sobre teoloxía e novas linguaxes, a cuestión de fondo é se
a Biblia necesita realmente ser transmitida por novas linguaxes,
se ela é precisamente unha das novas linguaxes que a teoloxía e a
Igrexa precisan ou se simplemente a súa linguaxe é valida pero non
funciona por outros motivos.
Para facelo presentamos en primeiro lugar, algunhas das dificultades reais para a lectura e utilización dos textos froito tanto do
contexto actual como da entidade dos libros bíblicos; en segundo,
os retos que se abren e algunhas das posibles vías de solución. O
conxunto non quere ser unha análise exhaustiva da situación da
lectura da Biblia na Igrexa, nin tampouco un diagnóstico completo
e minucioso das causas polas que no mundo católico occidental a
chamada «alma da Teoloxía» e «corazón da Igrexa» estea tan silenciada. As reflexións seguintes queren ser tamén un pequeno alento
para quen queira retomar ou iniciarse na lectura dos textos bíblicos1.

2.- O contexto actual e a súa influencia na Biblia: dificultades e valores
Unha das grandes dificultades no uso e comprensión dos libros
bíblicos está no contexto dos seus lectores ou oíntes. Achegarse
a relatos de máis de dous mil anos choca, en moitas ocasións,
cos nosos propios xeitos de lectura. Hai enormes diferenzas entre
como lemos agora e como se facía hai corenta, catrocentos ou
dous mil anos. A nosa sociedade occidental caracterízase polo uso
1 Para quen desexe afondar nos contidos suxerimos as seguintes lecturas: Benedicto XVI,
Verbum Domini. Exhortación apostólica postsinodal, 2008; Francisco, Evangelii Gaudium.
La alegría del Evangelio. Exhortación apostólica, San Pablo, Madrid 2013; Gérard Billon,
(dir.), Leer la Biblia hoy. Desafíos para la Iglesia, Verbo Divino, (Cuadernos Bíblicos 141), Estella 2008; Francisco Contreras Molina, El sínodo sobre la Palabra de Dios. Reseña Bíblica
58 (2008); Javier Velasco-Arias, Biblia y pastoral. Reseña Bíblica 83 (2014).
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de novos soportes, a rapidez na lectura, a fragmentación e o inmediato. Todos eles afectan tamén ós lectores bíblicos.
Comeza a ser habitual que a lectura se faga tendo como soporte
unha pantalla, xa sexa do ordenador, do teléfono ou de calquera
outro medio electrónico; e isto, inconscientemente configura un
lector concreto. A Biblia e os seus textos non son alleos a esta realidade. Unha das miñas batallas nas clases (non sempre gañada)
é a obrigatoriedade de traer unha Biblia impresa. As escusas para
non facelo pasan polo seu peso, o tamaño das letras, as dúbidas
sobre necesidade de todo o conxunto se nada máis estamos traballando cun dos seus libros e unha infinidade de razóns, sempre
comprensibles e fillas do noso tempo. A maioría dos meus alumnos preferirían o uso dunha versión dixital, a poder ser accesible a
través de internet, e non comprenden a miña estima por algo tan
antigo –e parece que desfasado– coma pode ser un libro. Aducen
que a busca dos textos é moito máis rápida, que non pesa e que hai
que actualizar os estudos teolóxicos co uso das novas tecnoloxías.
Indubidablemente a lectura dixital facilita o acceso aos textos (para
quen ten conexión), alixeira o seu transporte e acelera a busca pero
impide ou dificulta decatarse dalgúns aspectos bíblicos nucleares.
O primeiro, é a conciencia de libro, de canon, de conxunto. É imposible percibir a extensión de toda a miscelánea sen unha visualización física. Tamén o é a secuencia e relación entre as distintas
partes pero o máis importante é que se perde a conciencia do «peso
relixioso, teolóxico e histórico» de algo recibido e transmitido coma
un todo. Os cambios nos formatos son sen dúbida positivos; serían
incontables as vantaxes que a informática ou as redes teñen traído
aos especialistas bíblicos ou á difusión ou accesibilidade aos textos,
pero hai que ter en conta os seus límites. Os dous formatos, dixital
e en papel, son complementarios pero é absolutamente necesario
saber manexar e ler unha Biblia en papel e non identificar automaticamente dixital con mellor ou máis moderno. A actualización da
linguaxe bíblica non radica no seu soporte.
A segunda das características dos lectores actuais é a rapidez.
Estamos habituados cada vez máis a lecturas moi rápidas, curtas
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e combinadas con múltiples informacións, non sempre relacionadas co que lemos. A lectura dixital e o uso de internet levan dun
tema ou dunha páxina a outra con moitísima rapidez, sen centrar
a atención nun aspecto concreto. A dispersión é un risco engadido
á lectura. Os datos, contidos e explicacións teñen que ser inmediatos. Unha lectura pausada, atenta, silenciosa e centrada nun texto
ou tema específico é requisito indispensable para achegarse aos
textos bíblicos. Comprendelos choca coa dificultade, moitas veces
inconsciente, de lles prestar a debida atención. Moitos aducen a
complexidade dos relatos, o uso dunha linguaxe pasada de moda, a
utilización de categorías relixiosas, para non lles facer moito caso
cando, en realidade, o problema é que os textos non se len. Este
elemento, como ben se pode ver, non está ligado exclusivamente
ao soporte dixital, se non que é unha «vella» mala praxe da relación
coa Biblia. Lemos demasiado rápido. A literatura antiga precisa
ser lida, relida, volta a ler, e en cada unha das veces iranse desvelando aspectos que non se percibiron na primeira lectura, ou que
agardan a que o lector se fixe nun detalle preciso para se facer
visibles. Unha das peculiaridades dos textos bíblicos é que todo o
que conteñen é relevante –non lles sobra nada– e que prestar atención aos detalles é a clave para a comprensión das súas historias.
Fronte a quen di que os relatos do Antigo ou do Novo Testamento
son complexos, eu sempre direi que son sorprendentemente simples e que a repetición é un dos seus recursos básicos de comunicación. As mesmas ideas (que non son demasiadas), como por
exemplo a bondade de Deus, repítense incansablemente de xeitos
moi, moi diferentes. Para detectalas ou familiarizarse con elas o
primeiro paso é a lectura atenta e pausada. Esa relación persoal,
lenta pero constante e repetitiva levará ao lector a familiarizarse
cun xeito concreto de falar, de escribir, de recontar as experiencias
e a historia. O problema é que non dedicamos tempo a coñecer esa
linguaxe. Todos temos experimentado moitas dificultades cando
nos metemos nun mundo descoñecido como a mecánica, a xardinería, a física cuántica pero tamén como moi pronto todo aquilo
se fai familiar e lóxico en certo modo. Os elementos básicos de
cada materia, a súa terminoloxía propia e as súas peculiaridades
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interiorízanse inconscientemente. Cos textos bíblicos pasa o mesmo… pero hai que lles dar tempo e familiarizarse con eles. Esta
lectura rápida non é un risco exclusivo de quen se está iniciando
no mundo bíblico ou de xente habituada ás novas tecnoloxías. Os
profesionais, os orantes cotiáns, os crentes de toda a vida que non
teñen dificultade cos textos ou coas historias cometen o mesmo
erro. Pensemos cantas veces ao ler ou escoitar unha parábola, un
fragmento moi coñecido das cartas paulinas, o relato no que Xesús nos aprende a pregar, non chegamos ata o final. En realidade
dese texto dicimos (mentalmente) «xa o sei», «xa sei o que me vai
dicir» e a nosa mente desprázase por outras sendas sen escoitar o
que o propio escrito pode transmitir nese instante concreto. Coa
nosa sabedoría ou familiaridade cos textos impedimos, moitas veces, a súa actualización, a actuación do Espírito e negamos que a
Palabra poida ser viva e eficaz. A constante novidade é propia da
Biblia. A súa estrutura, a historia da súa formación amosa coma a
experiencia de Deus é sempre nova nos crentes e como a expresan
retomando e actualizando aspectos xa experimentados por outros.
A vitalidade é a redefinición constante fan novas «vellas» historias,
pero necesitan tempo e interiorización. As présas non son boas
compañeiras.
A fragmentación é a terceira característica da lectura do noso
tempo. Pódese dicir que lemos poucas cousas, breves, simples e
narrativas. Estamos máis habituados a informacións sintéticas a
modo de noticia que a grandes relatos e entre elas non establecemos relacións de parentesco, causa-efecto ou características
comúns. Sorprendentemente isto que parece tan actual é a praxe
común na lectura bíblica. Como xa se dixo anteriormente o modo
máis frecuente de acceso aos textos é a súa proclamación na liturxia, especialmente na misa. A liturxia dominical, por exemplo, presenta catro lecturas –dúas do Antigo (primeira lectura e salmo) e
dúas do Novo (segunda lectura e evanxeo)– pero non as escoitamos
coma se configurasen unha unidade cunha mensaxe global e, sobre
todo, esquecemos o que leramos o domingo anterior e non o conectamos cos seguintes. A lectura continuada do evanxeo proposta
polos tres ciclos litúrxicos, pese a estar ben situada, non é efectiva
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no lector que non a lembra, nin no predicador que non articula as
distintas semanas. O feito é que fragmentamos os textos sacándoos
dos seus contextos. Non temos en conta que se contou no capítulo
ou versículos anteriores nin como remata esa historia concreta.
Poderiamos reflexionar sobre que comprenderiamos dunha novela
se hoxe lemos un chisco dun capítulo, mañá outro do seguinte e o
terceiro día retomamos algunhas liñas da introdución. Seguro que
non entenderiamos nada! Esta lectura «a cachos» tamén se pode
apreciar no feito de que hai moitas pasaxes, libros ou experiencias
que silenciamos. Do Novo Testamento estamos familiarizados cos
evanxeos pero non tanto cos Feitos dos Apóstolos, coa Apocalipse,
coas cartas pastorais e con outros. Que dicir do Antigo! Non sempre somos conscientes da unidade e continuidade entre as dúas
grandes seccións da Biblia, nin do feito de que ningunha delas ten
un significado pleno sen a outra. Un bo antídoto contra esta fragmentación é a antiga praxe da Lectio divina. Os grandes mestres
propoñen facela collendo un libro (eu sempre suxiro comezar por
un evanxeo, os primeiros capítulos do Éxodo, a historia de Xosé
na Xénese ou Rut) e elo rumiando a modiño durante moitos días,
collendo cada día un capítulo ou, mellor, unha parte del, e continuando o seguinte día onde o deixaramos a véspera.
A nosa cultura tamén nos conduce á busca de beneficios ou resultados inmediatos. Cando lemos, buscamos solución a algo concreto, resposta a inquedanzas ou dúbidas ou un pracer moitas veces efémero e precisamos dunha solución efectiva, rápida e definitiva. O mundo bíblico non funciona dese xeito. A Palabra ofrecida
éo para ser rumiada, meditada, contemplada. Para escudriñar nela
e comprobar como, sen saber moi ben os motivos, vai cambiando
ao lector ou á comunidade, vaino transformando e vaille presentando, desvelando, ofrecendo realidades que ten que afrontar ou
solucións impensables. Os relatos tamén amosan como crentes
de distintas etapas da historia foron mudando as súas ideas sobre
Deus, as súas formulacións, os seus principios inmutables. O curioso é que conservaron o anterior, incluso as ideas contraditorias.
De que xeito tan distinto falan Xoán ou Lucas de Xesús! Como
vai cambiando a figura de Moisés ou a de Pedro! A Biblia, sen
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ningunha dúbida, é mestra do respecto ao pasado, da pluralidade,
do cambio e de como articular o novo e o vello. Hai poucas realidades definitivas e os procesos sempre son lentos e enraizados na
realidade, no contexto que se está a vivir. Hai nela unha constante
actualización. A súa linguaxe, polo tanto, lonxe de resultar vella,
contén unha gran novidade.
Estas características da nosa cultura, e por iso das formas de lectura, conviven nun contexto secularizado. Esta realidade, non moi
ben aceptada por algúns, incrementa algunhas dificultades, pero
tamén ofrece camiños impensables que non se darían en contextos
exclusivamente crentes. De cara aos aspectos negativos, destacar
que algúns oíntes rexeitan a Biblia por se tratar «dun libro relixioso» coma se esa non fose una dimensión relevante do ser humano;
outros non atopan atractivo nos seus vellos contidos coma se non
foran dicir nada hoxe; outros fican coas historias pero non afondan
no que aportan sobre a identidade de Deus e o seu proxecto e polo
tanto desvirtúan o seu significado e os últimos rexeitan as súas historias por violentas, sen comprender como son precisamente o espello onde mirar a violencia do presente e, polo tanto, denuncian o
noso propio comportamento. Dende unha análise positiva, afondar
nos elementos humanos, nas experiencias vitais profundas, nos aspectos culturais dos textos bíblicos, na súa beleza pode ser a vía de
encontro ou o espazo capaz de suscitar curiosidade e abrir os textos
bíblicos a eses lectores remisos. A modiño, se se da o caso, iranse achegando á dimensión transcendente que encerran. Por outra
banda este contexto secularizado no que a xente xa non coñece as
historias bíblicas é un precioso espazo de comunicación e renovación. Obriga ao crente, ao predicador, ao mestre ou mestra, ao
catequista a contar, a explicar, a «traducir» historias que por estar
tan asumidas, non se ve nelas o novidoso, o estraño, o que choca
culturalmente ou o que atrapa radicalmente. O diálogo coa nosa
cultura xera novas cuestións obriga a «desrelixiosizar» as formas de
falar. Tamén, lonxe de bloquear, creo que incrementa a creatividade e forzosamente leva ao biblista e ao curioso a seguir afondando nos textos. O contexto secularizado, que aporta dificultades tan
básicas coma a localización dos textos ou o recoñecemento de que
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son historias bíblicas, ofrece tamén que historias moi coñecidas ou
manidas polas comunidades crentes reciban novos ecos e lecturas
por persoas que non os teñen interiorizados. Iso permite abordar
novas interpretacións e falar deles con novas linguaxes.
O feito de que a nosa cultura sexa esencialmente visual abre
tamén un novo/vello camiño. A Biblia está cargada de imaxes profundamente suxestivas, de metáforas brillantes, de linguaxe figurada. Os lectores habituais temos o terrible defecto de bloquear a
imaxinación e os sentidos ao ler os relatos –cousa que non facemos
ao ler textos doutra índole–. Facemos lecturas planas, literalistas,
cando o que elas piden é que o fagamos aplicando os sentidos. Os
meus alumnos quedan abraiados cando, despois de ler un relato,
lles pregunto cal é a súa banda sonora ou a que ule, ou se sentiron
o gozo do protagonista; está claro que os anxos cantan, pero non
escoitamos a melodía, sabemos que os apóstolos murmuran pero
non lles poñemos o seu molesto son, nin as caras, adentrámonos
en batallas pero nin cheiran, nin hai ruído, nin se percibe o medo,
a desesperación ou a frustración. As artes visuais coma o cine, o
cómic, a pintura… axúdannos nesa tarefa de lectura imaxinativa
e convértense en novas linguaxes moi necesarias para o coñecemento bíblico, para a súa fixación e, sobre todo, para facer saír
os sentimentos que as súas historias encerran. Cando collemos
os textos bíblicos (particularmente os poéticos e os narrativos) e
bloqueamos a imaxinación lemos dun xeito que pouco ten que ver
coa riqueza bíblica e a súa propia linguaxe.

3.- Retomando a Biblia: actitudes e camiños
para o encontro ou reencontro
Hai actitudes básicas que nos axudan na importante tarefa de
facer da Biblia ese corazón da Igrexa e que nos permiten actualizar
a súa linguaxe e crear novas linguaxes para a comunicar. Sen querer abordalas todas, si hai que lembrar algunhas delas.
O primeiro a destacar, renovar, recuperar, incrementar é o
desexo. Os crentes deben sentir ganas de atoparse con relatos
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que os poden levar por camiños insospeitados ou cara a realidades non previstas. Abrahán ponse en camiño, María a irmá de
Lázaro senta aos pes de Xesús, Zaqueo sube á figueira para ver
ao Mestre. Este desexo de encontro coa Palabra debe ir acompañado pola fonda intención de querer gozar. Se o tempo con ela
vai estar marcado pola obriga probablemente o camiño non vaia
conducir a boas terras. Como facelo é sempre a pedra de toque.
Como dicía anteriormente a través de textos narrativos ou poéticos que encaixen (ou contrasten completamente) cos sentimentos ou experiencias do lector ou a comunidade. Cunha lectura
lenta, pausada, repetitiva, con bos orientadores e cun grupo que
acompañe no proceso.
A estas dúas actitudes hai que lles sumar a valentía e a paciencia. A primeira recoñecendo e meténdose nun mundo de sobras
coñecido, pero que ten moito que ofrecer ou nun mundo moi descoñecido no que ao principio parece que non se entende nada ou
que non me di nada. As relacións fráguanse pouco a pouco desde o
coñecemento mutuo e neste diálogo a Biblia é unha interlocutora
máis que se vai ir desvelando con pequenos detalles e que cando
saibamos como fala entenderémola cada vez mellor. Pero hai que
lle dar tempo e silencio. Por iso a disciplina é unha ferramenta fundamental para ir creando esa relación fonda e sincera. Esa disciplina nos tempos, nas formas de lectura debe ir acompañada cunha
convivencia pacífica coa monotonía. O habitual é que os textos
non digan nada. Non aportan, como explicabamos máis arriba,
solucións, e moito menos inmediatas, senón que presentan a un
Deus e ao seu proxecto que se vai descubrindo a modiño e que nos
vai transformando inconscientemente. Cando menos o esperemos
atoparémonos coa sorpresa dunha presenza, dun descubrimento,
dun cambio ou unha luz. Dunha linguaxe que xa comprendemos.
A mellora na formación bíblica e a preocupación polo seu uso
abrirá camiños a unha comprensión máis positiva da palabra. A
primeira vía, sen ningunha dúbida é o coidado extremo da prédica
na eucaristía. Os cregos teñen unha responsabilidade, non sempre ben levada, nese senso. Non deben fuxir dos textos. As súas
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explicacións aclararán aos crentes o sentido dos relatos, farán ver
a unidade da revelación e, sobre todo, suscitarán un desexo da
Palabra que será, seguramente, a xerme de novos grupos bíblicos
nas parroquias. Sen dúbida iso non é posible sen cregos coñecedores da Biblia, namorados da súa mensaxe e linguaxe e orantes
coa Palabra. Evidentemente un leigo comprometido é responsable
de esixir ao seu párroco un coidado maior nesa misión. Cantas
veces quedamos calados ante prédicas sen sentido, sen contido,
sen preparar…ou agardamos ese momento con absoluta e pasiva
resignación! Todos necesitamos de alguén que nos explique, nos
aclare, nos oriente e non podemos esquecer que tamén quen menos familiarizado está co mundo bíblico, máis frescura lle pode
aportar e de como hai que prestar atención a formas de presenza
dos relatos bíblicos en contextos diferentes como a arte, a publicidade, o cómic ou o cine que poden axudar a volver aos textos, a
percibir elementos novos ou a depurar interpretacións incorrectas.
Os textos bíblicos ofrecen riquísimas metáforas e narracións
para falar de Deus que poden renovar a nosa linguaxe relixiosa,
espertan ao lector con imaxes rompedoras que o abren a mirar a
súa realidade doutro xeito, lembran o valor dos sentidos para unha
correcta lectura e experiencia relixiosa enchendo de humanidade
a teoloxía e a praxe, sorprenden coa actualidade das súas vellas
historias, servindo como acicate de conciencias e son testemuña
constante do valor da pluralidade, a diferenza e a reinterpretación
do pasado para aplicalo a novas situacións, non son esas as novas
linguaxes que poden ofrecer os vellos textos?
Carme Yebra Rovira
Profesora Sagrada Escritura
U. Pontificia Salamanca
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Estudos

Camilo Torres: o compromiso
radical co seu pobo até a morte
Victorino Pérez Prieto

1.- Non irás ser un cura como Camilo Torres!
Cando cheguei no ano 2015 a Colombia, para traballar de docente e investigador nunha Universidade de Bogotá, Fernando Torres –teólogo e biblista popular, animador de Kairós-Educativo e
agora xa un bo amigo– falou comigo para lembrarme que ao ano
seguinte ía celebrarse o 50 aniversario de la morte de Camilo Torres
e pediume se podía escribir algo sobre Camilo visto desde Europa.
O primeiro que me pasou pola cabeza foi a fascinación que exercía hai anos este cura colombiano na Igrexa progresista española,
nos curas, frades, monxas e seminaristas, comunidades cristiás de
base e parroquias comprometidas que buscabamos nos anos 70 un
novo modelo de Igrexa, que saíra das cavernas do franquismo e o
vergoñento papel xogado pola Igrexa española –a meirande parte
da súa xerarquía– na Guerra Civil e nos 40 anos de franquismo,
para colaborar na construción dunha sociedade democrática, máis
xusta e solidaria, e unha Igrexa popular, cunha teoloxía que estivera á altura dos tempos e non ancorada en paradigmas do pasado.
Non coñeciamos moito de Camilo; apenas a imaxe romántica
do cura comprometido cos pobres e coa liberación do seu pobo,
asoballado –como a meirande parte dos pobos de América Latina–
por unha oligarquía que o explotaba coa conivencia de gran parte
da Igrexa, aliada cos poderosos. Había una imaxe moi simbólica
que chegara a nós, e que teño moi vivamente na memoria: o cura
con boina de guerrilleiro tipo Che Guevara –aínda que sen a estrela– cun neno nos brazos e rodeado de xente humilde. Esta imaxe
estaba máis presente en nós ca outra foto famosa de Camilo na
guerrilla cun fusil nas mans, e as aínda menos coñecidas para nós
do cura con sotana ou chaqueta negra dicindo palabras afervoadas
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que movían ás masas. Sabiamos moi pouco da súa relación coa
universidade e a política institucional do seu país. Sobre todo, estaba gravada en nós a imaxe de Camilo que nos deixara outro persoeiro latinoamericano mítico; un cantante do que escoitabamos
en España as súas cancións e cantabámolas con fervor, sobre todo
despois da súa morte tamén martirial baixo a ditadura de Pinochet:
Víctor Jara. O poeta e cantautor chileno cantaba marabillosamente
os versos de Daniel Viglietti «Cruz de luz». Versos moi coñecidos,
pero dos que non me resisto a traer algúns aquí polo eco que suscitan en min sempre que os escoito; e, ao mesmo tempo, polo
rexeitamento que causaban noutros compañeiros e «superiores», e
nas xerarquías da Igrexa:
Donde cayó Camilo
nació una cruz,
pero no de madera
sino de luz.
Lo mataron cuando iba
por su fusil,
Camilo Torres muere
para vivir.
Cuentan que tras la bala
se oyó una voz.
Era Dios que gritaba:
¡Revolución!
(…)
Lo clavaron con balas
en una cruz,
lo llamaron bandido
como a Jesús.
(…)
Camilo Torres muere
para vivir.
Particularmente teño unha anécdota dos meus anos de seminarista en Santiago de Compostela, en plenos anos 70 –anos conflitivos e engaiolantes da transición española tras da longa noite de
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pedra da ditadura, da Europa aínda coas brasas quentes do espírito revolucionario de maio do 68, a China de Mao e o Vietnam
de Ho Chí Minh, a Latinoamérica revolta contra das ditaduras
e gobernos antidemocráticos coma o colombiano, a loita contra
o imperialismo yanky… «yanky go home»–. É unha anécdota que
teño contado moitas veces, porque é para min todo un símbolo do
que representaba Camilo, sobre todo nos ambientes de Igrexa. Un
sacerdote, moi devoto e boa persoa pero moi conservador, díxome
cando deixei os meus estudos de Arquitectura para entrar no seminario, tras sentir unha ardente chamada a ser un cura para o pobo:
«No irás a ser un cura como Camilo Torres!».
Camilo era un símbolo, unha referencia para uns e un demo
para outros. Non nos fascinaba o Camilo co fusil, pois moitos pensabamos que a inxustiza e a violencia represiva institucional non se
ía cambiar coas armas, do mesmo xeito violento; pero si o Camilo
do compromiso de liberación, radical, antiburgués, que falaba de
revolución sen perder a tenrura –como dicía tamén o Che–, o da
fe relixiosa e a identidade sacerdotal como discípulo e servidor,
como seguidor dun Xesús Cristo revolucionario, tamén un radical
(que ía á raíz, que non andaba con componendas e criticaba os
sepulcros branqueados). A maioría non estabamos por tomar as
armas, como fixeran despois de Camilo outros curas españois en
Colombia (Manuel Pérez, Domingo Laín e Juan Antonio Jiménez),
pero pensabamos como un santo cura obreiro francés que chegou
a bispo con Paulo VI (Alfred Ancel), ao que lle preguntaron se de
estar en AL iría á guerrilla, e el respondera: «Non empuñaría un
fusil, pero… faríalle a tortilliña aos guerrilleiros».
Tardamos en coñecer o proxecto de «amor eficaz» de Camilo
–chave do seu pensamento, que veremos aquí máis adiante– e os
seus escritos; pero estabamos convencidos de que a súa aposta
radical, revolucionaria, era un dos xeitos máis honestos de seguir
a Xesús de Nazaret e vivir o espírito do Evanxeo: cambiádeo todo,
buscade o imposible. Estabamos convencidos de que –como elaboramos mellor anos despois– non só outro mundo, outra sociedade
e outra Igrexa, era posible, senón que este mundo, tal como o estabamos a facer, era imposible, non tiña futuro para a maioría da
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xente, para a maioría de fillos e fillas queridos de Deus; polo tanto
tampouco tiña futuro para nós, que estabamos nunha situación de
privilexio cómplice.

2.- Contexto sociopolítico, eclesial, pastoral e teolóxico
da Colombia de Camilo Torres e a América Latina nos
anos 60. O contexto da Teoloxía da Liberación
Para nós, Camilo pertencía a un país afastado do que sabiamos
pouco en España naqueles engaiolantes anos 70. Apeas sabiamos
algo da clamorosa situación de inxustiza e represión do pobo colombiano por parte do exército e da súa oligarquía, do mesmo xeito que tantos outros países de América Latina, e dunha guerrilla
ao estilo doutras guerrillas latinoamericanas. Non importaba que
en Colombia non gobernara unha ditadura militar, coma noutros
países veciños. Pero coñeciamos máis a situación doutros países
como Brasil, Arxentina, Chile, Nicaragua ou El Salvador.
Con todo, de Colombia tiñamos tamén moi presente un nome
xa entón tan mítico para nós coma o de Camilo: Medellín. O encontro do episcopado latinoamericano nesta cidade colombiana,
era o ilusionante punto de partida da engaiolante Teoloxía da Liberación, co inusitado apoio de gran parte do episcopado latinoamericano. Pero pouco sabíamos de que fora precisamente a xerarquía
da Igrexa colombiana a que menos apoiou este evento fundamental, e mesmo de que puxera pexas a este encontro, a pesar de terse
realizado no seu territorio, pola orientación da súa aposta comprometida.
A Teoloxía da Liberación (TdaL), feita desde a perspectiva do
pobre e do oprimido en dimensión de liberación integral, afunde as
súas raíces na teoloxía profética da Igrexa en América Latina, desde a conquista. Esta tivo a súa primeira expresión en 1511, ano do
primeiro berro crítico en América Latina: o sermón do dominico
español Antonio Montesinos (1475-1540) en favor dos indíxenas
e contra os explotadores coloniais, o 21 de decembro de 1511, a
pouco de ter chegado a La Antigua (Haití):
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Soy voz de Cristo en el desierto desta isla… Esta voz os dice que
todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad
y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. ¿Con qué derecho y
con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos
indios?…

Se este é o marco remoto, a TdaL ten outro máis inmediato; un
marco sociopolítico, teolóxico e eclesial, que resulta imprescindible coñecer para comprender a circunstancia vital, a aposta e a
repercusión histórica de Camilo Torres.
2.1 Marco sociopolítico de Colombia e AL na década dos sesenta
Os anos 60 foron convulsos e moi duros, pero tamén ilusionantes
en Colombia e toda América Latina. Gabriel García Márquez –que
foi compañeiro de estudo, e mesmo de pupitre, de Camilo Torres
na Universidade Nacional en Bogotá, na Facultade de Dereito– ten
escrito que neses anos os mozos tiñan moitos ideais, querían un
mundo diferente, protestaban contra a guerra, contra a inxustiza e
a discriminación. Foron anos intensos, dos que escolmamos algúns
feitos significativos para o coñecemento de Camilo Torres.
1958. Nacemento do «Frente Nacional» en Colombia; unha coalición política e electoral entre liberais e conservadores, que
imposibilitou outra alternativa de goberno distinto de ambos
partidos hexemónicos, que acordaron alternarse no poder.
Camilo e as alternativas de esquerda opuxéronse duramente
a el, pagando coa vida.
1959. Golpe de Fidel Castro en Cuba e instauración dunha sociedade socialista na illa. Camilo Torres funda o «Movimiento
Universitario de Promoción Comunal» (MUNIPROC); e
con Orlando Fals Borda funda tamén a Facultade de Socioloxía da Universidade Nacional de Colombia.
1961. «Programa de Alianza para el Progreso» de J. F. Kennedy cos
países de AL. Propuña a modernización do continente para
evitar o comunismo. Supuxo a promoción de estudantes en
USA, o envío de profesores, axentes comerciais e… axentes
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da CIA a gran parte dos países de AL, coa fin de controlar a
política cos intereses norteamericanos.
1964. Nacemento das «Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia» (FARC), o grupo guerrilleiro máis importante de
Colombia, vixente até a actualidade, que está a firmar uns
acordos de paz co goberno colombiano. Golpes militares en
Brasil e Bolivia, que instauran sendas ditaduras.
1965. Camilo Torres funda o «Frente Unido del Pueblo». Nacemento do «Ejército de Liberación Nacional de Colombia»
(ELN), ao que se incorporará a finais de ano Camilo, tras
comprobar a imposibilidade da vía política.
1966. Golpe militar en Arxentina, que instaura unha ditadura agudizada en 1976 cunha dura represión civil. Morte de Camilo
Torres en Patiocemento (Colombia) nun enfrontamento do
ELN co exército.
1967. Nacemento do «Ejército Popular de Liberación de Colombia» (EPL), terceiro grupo guerrilleiro do país. Morte do
Che Guevara en La Higuera (Bolivia).
1968. Maio do 68 en París e en moitas universidades de Europa
e América. Movemento hippy e revolución sexual en USA.
Asasinato de Martin Luther King en Memphis (USA). Masacre de My Lai en Vietnam por parte dos marines norteamericanos. Masacre da Plaza de las Tres Culturas en México. Golpe de estado militar en Perú.
2.2 Marco eclesial de AL na década dos sesenta
1961. Aparición da encíclica Mater et Magistra de Xoán XXIII.
Fundación do CIDOC (Centro de Información y Documentación) en Cuernavaca (México), co apoio dos bispos Spellman e Méndez Arceo.
1963. Aparición da encíclica Pacem in terris de Xoán XXIII.
1962-1965. Concilio Vaticano II e Pacto das catacumbas, que di
entre outras cousas: «Renunciamos para siempre a la apaEncrucillada 198, maio-xuño 2016
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riencia y a la realidad de la riqueza… Daremos todo lo que
sea necesario de nuestro tiempo, reflexión, corazón y medios
al servicio de las personas y grupos trabajadores y económicamente débiles… Haremos todo lo posible para que los
responsables de nuestro gobierno y de nuestros servicios públicos decidan y pongan en práctica las leyes, las estructuras
y las instituciones sociales necesarias a la justicia, a la igualdad y al desarrollo armónico y total de todos los hombres».
1964. Encontro de teólogos en Petrópolis (Brasil) (J. L. Segundo,
G. Gutiérrez, Lucio Gera…), fundamental de cara ao nacemento da TdaL.
1965. 
Encontro de teólogos do ITPAL (Instituto de Teleoloxía
Pastoral) en Bogotá. XXXI Congregación da Compañía de
Xesús, que elixe Prepósito ao P. Arrupe, quen da un xiro fundamental á Compañía, con particular repercusión en AL.
1967. Aparición da encíclica Populorum progressio de Paulo VI; o
papa encargou a súa elaboración a un grupo de bispos latinoamericanos, encabezados por Larrain e Hélder Cámara.
1968. Congreso Eucarístico Internacional en Bogotá, coa participación de Paulo VI. II Asemblea do Episcopado Latinoamericano (CELAM) en Medellín (Colombia). II Encontro de sacerdotes de Movemento Sacerdotal ONIS en Chimbote (Perú).
2.3 Marco teolóxico e pastoral da TdaL en Europa e AL
Ademais da herdanza da teoloxía profética da Igrexa en América
Latina colonial, a TdaL atopa as súas raíces en movementos, prácticas pastorais e pensamentos teolóxicos chegados tanto de protestantes coma de católicos, desenvolvidos na primeira metade do
século XX en EUROPA, con influencia tamén en Colombia.
– A teoloxía dialéctica de K. Barth (1886-1968) e a Igrexa Confesante de D. Bonhoeffer (1906-1944), primeiros antecedentes teolóxicos da TdaL. «Deus colócase sempre incondicional
e apaixoadamente dun lado y só dun: contra os poderosos e a
favor dos humillados» (K. Barth).
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– A teoloxía da esperanza de J. Moltman, a teoloxía política de
J-B. Metz e a teoloxía hermenéutica-crítica de E. Schillebeeckx.
– A nouvelle théologie (D. Chenu, I. Congar, H. de Lubac) e
prácticas pastorais en Francia; sobre todo o movemento de
curas obreiros iniciado por J. Loew, e a Misión de Francia.
Xunto con textos teolóxicos e espirituais de escritores e pensadores franceses desde a década de 1930: Charles Péguy, E.
Mounier, etc.
– En AL, os precedentes da TdaL empezan sobre todo en BRASIL, coa Esquerda Cristiá Brasileira no comezo dos 60. Pero
desde a década de 1950, algúns cristiáns empezaran a utilizar
conceptos marxistas para analizar a sociedade. Nacemento
das CEBs a comezos dos 60.
– En Arxentina, eses precedentes están a finais dos 50 coa reacción de leigos e curas de sectores populares ante o golpe
de Estado que derrocou ao goberno peronista, e a persecución que se iniciou logo. En 1967 fúndase o Movimiento de
Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM), inspirado en Camilo
Torres.
– Os precedentes da TdaL están tamén en algunhas publicacións periódicas como: Cristianismo y Sociedad e Cristianismo y Revolución (Arxentina 1963 y 1965), Contacto (México
1965); Paz e Terra (Brasil 1966), Víspera (Uruguay 1967), etc.

3.- Camilo Torres: «Tiven que deixar a sotana,
para poder ser un verdadeiro sacerdote»
Camilo Torres (1929-1966), cura comprometido, activo profesor da Universidade Nacional de Colombia, activista social e político e, finalmente, por moi breve tempo, membro do Exército de
Liberación Nacional (ELN), é un pioneiro da TdaL. «Tuve que despojarme de la sotana, para poder ser un verdadero sacerdote; el deber
de un católico es ser revolucionario y el deber de cada revolucionario
es hacer la revolución», escribe.
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«Contra lo que pretendía la prensa reaccionaria de Colombia, que
respiraba a fondo sobre el ‘ex-cura bandolero muerto’, Camilo Torres
no es un pasado bajo una tierra anónima sin flores», escribe un anónimo prologuista das súas obras. Castelao escribira a finais dos anos
30, ao pé dun dos seus impresionantes debuxos de Atila en Galicia:
«Non enterran cadavres, enterran semente». E Xesús de Nazaret
dixera vinte séculos antes que o gran de trigo que morre xenerosamente, produce moito froito. «Camilo Torres é unha causa, a causa
de América Latina», di tamén o anónimo prologuista; e segue:
Camilo Torres sucedió en el país y en la Iglesia de Colombia. Alguien dijo que sólo en Colombia podía suceder. Por la compacta e
inmovilista tradición católica de aquella nación; por la sumisa dependencia que esa tradición ha venido imponiendo sobre las clases
desposeídas; por el rotativo juego de poderes, siempre oligárquicos,
de las manos de los liberales para las manos de los conservadores;
por la consustanciada apariencia de democracia en que vive Colombia, justificando la situación de penuria en que malvive el pueblo
colombiano.

En fin, este prologuista cualifícao sabiamente como «mártir latinoamericano e profeta da nosa Igrexa», que «amou até a fin. Deu
a proba meirande dando a vida».
De extracción social burguesa, sacerdote privilexiado polos seus
superiores, profesor universitario formado en socioloxía e teoloxía
en Europa, creativo e solicitado periodista, orador de masas… Camilo traizoa abertamente á súa clase, deixa a sotana e pásase ao
lado do pobo dos suburbios e fábricas de Bogotá, que fora coñecendo a fondo con visitas e traballos de campo cos seus estudantes da universidade, e as vereas campesiñas (coma as nosas aldeas
e parroquias rurais), en fin, a carón das forzas da revolución. E
morre na montaña, extra muros, coma un excomungado, baixo as
balas da orde lexitimamente establecida, coma o Nazareno. Camilo fixo un amplo e severo diagnóstico da Igrexa e da sociedade
colombiana: a xerarquía e o clero colombiano –alleos segundo el
ás esixencias da xustiza social e á demanda evanxélica do Mestre, e
que el chega a cualificar logo como «a máis atrasada del mundo»–,
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e as 25 familias millonarias da oligarquía colombiana, que nunca
poderían perdoar a traizón de clase dun fillo da burguesía bogotana
(o seu pai era un reputado médico e profesor da Universidade).
Tras dos anos de estudio no seminario de Bogotá, que seguiron
á súa carreira de Dereito abandonada polos estudos de Filosofía
e Teoloxía, Camilo ordénase sacerdote en 1954, e vaise á reputada universidade de Lovaina (Bélxica), onde fai a licenciatura en
Socioloxía e a tese de doutoramento (1954-1958) titulada Una
aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá,
publicada pouco despois no seu país. En Europa cultivará a espiritualidade de Charles de Foucauld; unha espiritualidade enraizada
na experiencia de Xesús en Nazaret. Coñece en París o movemento Chiffoniers d´Emmaus (Os trapeiros de Emaús), fundado polo
Abbé Pierre, que loita contra a exclusión e a pobreza. Das clases
e as bibliotecas sae ás minas de carbón, ás cooperativas agrícolas,
aos sindicatos, á JOC e ao seu método ver-xulgar-actuar –que tanta importancia terá logo na maneira de facer teoloxía da liberación
aos grupos universitarios solidarios coa revolución alxerina, aos
curas obreiros ao pensamento de Emmanuel Mounier, etc. Coñece
as discusións sobre a reforma da Igrexa, a nova ética familiar e sexual, o diálogo marxismo-cristianismo, o pluralismo científico, etc.
Vivir a experiencia de estudo e de reflexión socio-teolóxica no seo
da vangarda eclesial da época na Igrexa de Francia e de Bélxica,
brindará a Camilo a equipaxe ideal para un reencontro produtivo e
aberto coa súa Colombia, como encarnación histórica do que logo
chamará o «amor eficaz».
De volta ao seu país en 1959, a súa rexa fe cristiá converterase
en urxencia práctica, en tarefa histórica de militante, que o levará a un compromiso cada vez máis radical. Apoia activamente a
causa polos pobres e a clase traballadora; capelán e profesor da
Universidade Nacional en Bogotá, é cofundador con Orlando Fals
da súa Facultade de Socioloxía en 1961, da que é nomeado para o
Consello Directivo e encargado das cátedras de Socioloxía Urbana
e Metodoloxía do Traballo. É tamén membro fundador e presidente do Movemento Universitario de Promoción Comunal (MUNIPROC), que segundo a súa intención pretende vincular aos estu38
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dantes coa realidade dos sectores máis deprimidos da sociedade.
Realiza, xunto con profesores e estudantes, programas de acción
comunal en barrios populares de Bogotá. En xaneiro de 1962 é
nomeado tamén Profesor-Decano do Instituto de Administración
Social da Escola Superior de Administración Pública (ESAP).
Cando en xuño de 1962 encabeza unha protesta pola expulsión de 10 estudantes da Universidade Nacional, o Cardeal Luís
Concha Córdoba, arcebispo de Bogotá, ordénalle renunciar a todas as súas actividades na universidade, aínda que continúa o seu
traballo na ESAP, e noméao Vicario-coadxutor da Parroquia da
Veracruz, no centro de Bogotá, unha parroquia de carácter moi
burgués, que el vive como un castigo. Logo tamén lle prohibirá o
traballo na ESAP e levarao a un departamento curial de planificación pastoral diocesana.
Pouco a pouco Camilo vai crendo e manifestando que para
asegurar a xustiza social, os cristiáns teñen a obriga de participar
na política, e aínda máis na loita armada. Funda o «Frente Unido
del Pueblo», un movemento de oposición á coalición dos partidos Liberal e Conservador, que busca ser unha Plataforma para
un movemento de unidade popular que una ás esquerdas para ser
verdadeira alternativa de cambio á coalición conservadora; expón
publicamente o proxecto por primeira vez en Medellín en 1964. O
movemento elabora e edita unha publicación semanal co mesmo
nome: «Frente Unido», que acada unha gran difusión; o seu primeiro número (Agosto de 1965) ten unha edición de 45.500 exemplares e esgótase o mesmo día en que ve a luz. Camilo encabeza
marchas pacíficas cos estudantes e colabora como brazo político
do ELN ao contactar cos líderes do movemento guerrilleiro, que
iniciara as súas actividades en xullo de 1964 e fixera a súa aparición en publico a comezos dese mesmo ano de 1965.
Finalmente, tras máis discrepancias co seu bispo, que lle pide
deixar o seu ministerio sacerdotal, solicita a súa redución ao estado
laical en xullo de 1965, aínda que el insiste nunha entrevista e nos
seus últimos escritos que se sente sacerdote, e que sempre será
sacerdote. Logo renuncia tamén ao seu traballo como profesor na
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Universidade, disolve o Frente Unido, vaise á montaña de Santander e enrólase na guerrilla en outubro dese ano. Camilo participa
nela como un membro de baixo rango, dándolle asistencia espiritual e ideolóxica á xente. Morrerá na súa primeira experiencia en
combate, o 15 de febreiro de 1966 en Patiocemento (concello de El
Carmen de Chucuri, no Magdalena Medio, departamento de Santander); seguramente sen dar un só tiro, pois levaba só uns poucos
meses na guerrilla e era moi malo coas armas, como confesou o
seu instrutor. Hoxe sabemos que estaba gravemente ameazado de
morte xa antes de irse á guerrilla, e circulaba a idea de que lle planeaban unha morte menos honrosa ca esta, un xeito que acabara
coa súa memoria e o mito que se fora forxando nos últimos anos.

4.- Camilo Torres, un humanista integral: «Os que aman
non teñen fe e os que teñen fe non aman»
Camilo era un humanista integral. Como entendía que o fora
o propio Xesús Cristo. Ten dito: «Sen o home, Cristo sería un redentor inútil»; a súa foi unha «encarnación consecuente», como
aprendería cos seus profesores de Lovaina. No contacto coa realidade do seu país decátase que «os que aman non teñen fe [relixiosa] e os que teñen fe [relixiosa] non aman», como chegou dicir.
Era a gran contradición do seu país, profundamente relixioso e
profundamente inxusto e violento a un tempo; ben pouco fiel ao
espírito de Xesús de Nazaret.
Por iso, escribe, o sacerdote debe ser «un profesional do amor,
a tempo integral»:
Descubrí el cristianismo como una vida centrada totalmente en el
amor al prójimo; percibí que valía la pena comprometerse en este
amor, en esta vida, y por eso escogí el sacerdocio para convertirme en
un servidor de la humanidad (Escritos).

Se proclamaba que «soamente mediante a revolución é posible realizar ese amor ao próximo», era porque el esixía que ese
amor fose eficaz. «A revolución –repetía Camilo– é un imperativo cristián»
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El problema para el cristianismo se presenta en términos de caridad eficaz; o sea, en términos de aquello que constituye la primera
prioridad del apostolado en el mundo moderno y de los países subdesarrollados…
Comprendí que en Colombia no se podía realizar este amor simplemente por la beneficencia sino que urgía una revolución con la cual
este amor estaba íntimamente vinculado (Escritos).

Co colombiano Mario Peresson, podemos afirmar que a reflexión teolóxica de Camilo Torres está inseparablemente unida ao
seu carácter sacerdotal e vinculada á súa condición de sociólogo,
de educador e de político revolucionario. A súa teoloxía do evanxeo do amor eficaz está na base, e é o fundamento e a motivación
do seu radical testemuño cristián. Peresson sinala como aspectos
característicos da súa reflexión teolóxica:
– Unha teoloxía encarnada na realidade histórica e social, e
existencia como amor.
– A Palabra de Deus, inspiración e guía da súa praxe e da súa
teoloxía. Lectura profética da Biblia, que leva a Camilo a
redescubrir a esencia do cristianismo como amor eficaz ao
próximo.
– A mediación interpretativa e práxica das ciencias sociais, que
el realiza en base aos seus estudos (cualificación científica) e
mediante o contacto coas realidades socioeconómicas, aplicando métodos obxectivos. O cristianismo debe ter a eficacia
como parte dos seus principios, xa que o amor ineficaz non é
máis ca unha hipocrisía.
– 
A praxe política-revolucionaria: encarnación histórica do
amor que busca facerse eficaz. O amor faise historicamente
eficaz mediante a praxe política revolucionaria até as últimas
consecuencias: «Después de la revolución los cristianos tendremos la conciencia de que establecimos un sistema que está
orientado sobre el amor al prójimo», escribe Camilo Torres.
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5.- Camilo Torres, Orlando Fals/Richard Shaull e a súa herdanza
no movemento «Golconda» e no encontro episcopal de Medellín.
5.1 Orlando Fals e Richard Shaull («avó» da TdaL)
É ben coñecida en Colombia a relación entre Camilo Torres e
Orlando Fals Borda (1925-2008), reputado sociólogo, investigador
e profesor da Universidade Nacional, en Bogotá. Ambos foron amigos e cofundadores da Facultade de Socioloxía desa Universidade,
a de máis prestixio en Colombia. Pero non é tan coñecida a súa
relación –máis remota, pero que tivo un peso importante– con Richard Shaull, mentor e formador de Orlando Fals, e logo profesor
do coñecido teólogo brasileiro Rubén Alves, un dos pais da TdaL.
Shaull foi un teólogo protestante, intelectual comprometido e
fundador da teoloxía da revolución, polo que tivo que pagar un alto
prezo ao longo da súa vida. Nada máis graduarse no Seminario de
Princeton en EE UU, Shaull é enviado como misioneiro e teólogo á Igrexa Presbiteriana de Barranquilla (norte de Colombia) en
1941, onde permanecerá até 1949, indo logo para o Brasil –é máis
coñecido por esa longa e activa estancia neste país.
A comezo dos 70, nun libro coordinado por Rubem Alves, escribía Richard Shaull: «Sería necesario algo semellante a unha revolución na vida e na obra do propio teólogo. Quero dicir: a predisposición de facer teoloxía inmersos na praxe revolucionaria». E nun
volume publicado a finais dos 80, dicía tamén: «Creo que Xesús
Cristo está no centro dun proceso revolucionario». Dos seus oito
anos pioneiros vividos en Colombia, di Shaull:
Durante oito anos neste país investi muita energia em projetos de
evangelização e renovação da Igreja protestante. Eu visitei e ajudei
velhas congregações, organizei e coordenei novos programas de formação de leigos e de pastores recém ordenados. Assim que eu fosse
dedicado a essas atividades, algo importante aconteceu. Naquele trabalho, eu entrava em contato direto com a fome e a miséria do povo,
tanto nas áreas rurais, como nas urbanas. Estava triste com aquela
situação e procurava fazer algo desesperadamente que o aliviasse. Eu
convenci minha esposa de mudarmos a um bairro em Barranquilla
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e comecei a organizar aos trabalhadores de uma pequena fábrica.
Comecei uma campanha nacional de alfabetização… e projetos de
construção de casas em áreas rurais. Concentrei muita atenção na
mocidade das igrejas presbiterianas. E convidei-nos a que me acompanharam aos bairros e as áreas rurais.

Como pastor en Bogotá, atopou –segundo as súas palabras–
«unha nova xeración de mozos cunha busca de fe actualizada, unha
teoloxía máis ao día que non atopaban na Igrexa». Con eles tentou
un labor de concienciación que se estrelou literalmente contra a
orientación fundamentalista que a súa propia Igrexa instalara na
conciencia da Igrexa presbiteriana colombiana.
Richard Shaull é un verdadeiro avó da TdaL e unha das raíces
do compromiso revolucionario de Camilo Torres. Ambos compartían un cristianismo comprometido eficazmente na construción do
reino de Deus: a busca do amor eficaz de Camilo e a busca dunha
teoloxía inmersa na praxe revolucionaria por parte de Shaull.
Un dos mozos que medraron intelectualmente á sombra de Richard Shaull foi Orlando Fals, o colega de Camilo Torres, que
chegaría a ser un dos fundadores da socioloxía crítica latinoamericana e, con el, fundaría a Facultade de Socioloxía da Universidade
Nacional en 1959 e promovería iniciativas políticas de esquerda
desde o «Frente Unido» de Camilo Torres. Despois do asasinato
de Camilo, Fals liderará grupos de investigación críticos e procesos políticos como «Colombia Unida», a «Alianza Democrática
M-19» e o «Frente Social y Político» que confluíron no ano 2006
no «Polo Democrático Alternativo», do que foi presidente honorario até a súa morte. Corenta anos despois da morte de Camilo,
Fals escribe del:
La utopía pluralista de Camilo se alimentaba de sus convicciones
ecuménicas religiosas y de su formación sociológica en Lovaina, que
le llevaron a posiciones autonómicas y de independencia hasta la heterodoxa Teología de la Liberación. Lo religioso lo basó en doctrinas
de la Patrística sobre la guerra justa, como la de la «contraviolencia»
para desalojar a los poderes ilegítimos y/o tiránicos –el «antipueblo»
con su doble moral– que ejecutan la violencia sangrienta o absoluta.
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E concluirá unhas páxinas despois:
¿Cuánto queda todavía de interés en la Plataforma de Unidad Popular de 1965? Evidentemente, todo o casi todo. Son elementos de valor que Camilo reiteró en sus otros escritos y conferencias. Su pensamiento activo de entonces, siguió latente y vivo. Continúa incidiendo en el mundo actual y, por supuesto, en la sociedad colombiana.

5.2 Golconda
O movemento de cristianismo revolucionario «Golconda» é un
orixinal produto netamente colombiano, en contacto con outros
movementos de cristiáns progresistas/liberacionistas de AL; o referente directo máis importante da TdaL en Colombia. Constitúese
en 1968 como articulación de tres expresións continuadoras do
legado de Camilo Torres, como apunta certeiramente Fernando
Torres:
a) Os curas camilistas da Arquidiocese de Bogotá.
b) As relixiosas e profesoras do colexio Marymount (norte de
Bogotá).
c) O grupo de estudantes encabezado por Germán Zabala (un
profesor marxista).
Sobre todo, a actividade dos curas camilistas, que seguirían camiños moi dispares, pero moitos caerían asasinados como Camilo
Torres. Noel Olaya, tras ser despoxado da súa docencia bíblica no
Seminario Maior de Bogotá polas súas ideas progresistas, dedicou
o seu tempo ao labor da Unión Parroquial del Sur; era a articulación pastoral de 18 parroquias do sur de Bogotá fronte á emerxencia social producida pola avalancha de poboación rural desprazada
pola violencia que expulsou das súas terras a millóns de labregos.
Tras a desfeita da UPS, Noel Olaya continuará co traballo teolóxico na preparación do Congreso Eucarístico Internacional, en
conferencias e publicacións.
Outros curas de Golconda foron: René García, líder do grupo e
máis dedicado ao traballo político desde unha ideoloxía marxista.
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Alfonso Vanegas, que se movería na liña educativa popular. Bernardo López, asasinado polos paramilitares na súa parroquia. Ignacio Betancur, que levou unha acción pastoral e social cun equipo
de curas nunha parroquia rural até que o bispo disolveu o equipo;
morreu tamén asasinado anos despois. Vicente Mejía, pastor dunha comunidade protestante. Domingo Laín, voceiro do sector máis
radical do grupo, influído polo exemplo de Camilo Torres e partidario da revolución armada; acabou na guerrilla do ELN e morreu
en combate en 1974. Gabriel Gil, que tamén aceptou a opción
armada colaborando co ELN, pero crítico co autoritarismo da guerrilla acabou como un pacifista. Manuel Pérez («o cura Pérez»),
ingresou na guerrilla e chegou a ser moitos anos comandante en
xefe do ELN.
Non hai espazo para falar o que se merecería dun elemento decisivo do grupo: Mons. Gerardo Valencia Cano (1932-1972). Este
bispo tivo unha activa participación no encontro de Medellín, onde
dixo: «Imponse un cambio de estruturas, pero non se debe acudir á
violencia armada e sanguenta que multiplica os problemas humanos, nin á violencia pasiva inherente ás estruturas actuais que deben ser modificadas»; foi duramente criticado até chegar a morrer
nun estraño e sospeitoso accidente de avión.
A riqueza e orixinalidade de Golconda é a articulación destas
tres prácticas nos barrios populares de Bogotá, como verdadeiro
locus theologicus privilexiado e base social urbana onde consolidar
o soño revolucionario de Camilo: a unidade política, pedagóxica e
espiritual da clase popular.
5.3 Medellín
A Conferencia de Medellín (1968) levaba o expresivo lema «La
iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz de
Concilio», e puxo en marcha unha recepción creativa do Concilio
desde os pobres en AL. Foi o verdadeiro Pentecostés da Igrexa en
AL, como foi o Vaticano II para toda a Igrexa. Pero onde foi menos acollida foi precisamente no episcopado colombiano; un bispo
chegaría a dicir que aos documentos de Medellín non había que
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facerlles caso «porque alí actuaron máis os marxistas ca o Espírito
Santo» (Eliseo Mojica, bispo de Jericó). Polo contrario, moitos curas, relixiosos/as e leigos/as acolleron con entusiasmo o documento preparatorio e os documentos finais. É mágoa que Camilo non
chegara a ver ese día, pero o seu espírito pairaba sobre Medellín.
Medellín foi, máis ca uns documentos, un espírito renovador,
un carisma e unha responsabilidade comprometida; pero tamén
uns documentos que representaban a entrada da Igrexa no novo
contexto histórico latinoamericano. Esta postura posibilitou o verdadeiro nacemento da TdaL, que tivo alí o seu bautismo oficial.
Desgraciadamente, ese recoñecemento episcopal a un cristianismo liberador non se daría en Colombia, ou sería moi escaso. Con
todo, a situación xeográfica de Colombia e o feito de ter sido sede
desta II Conferencia do CELAM, convértea en lugar privilexiado
para a constitución de sedes nacionais e institutos latinoamericanos: o ICLA (Instituto de Catequese), o IPLI (Instituto de Pastoral
Litúrxica), etc. Aínda que non foran do agrado dos bispos colombianos, estes non impediron o seu traballo.
¡Camilo Torres vive!, proclaman moitas pintadas en Bogotá e
noutros lugares do país. O espírito de Camilo Torres, o nome máis
coñecido da Colombia contemporánea xunto con Gabo, segue ben
vivo despois de décadas na Igrexa de base e no pobo colombiano;
pero tamén en todo o cristianismo liberacionista latinoamericano.
Así o puidemos comprobar este ano 2016 con ocasión da celebración dos 50 anos da súa morte.
Victorino Pérez Prieto
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Ben queridos irmáns: paz e ben
Rubén Aramburu Molet

Así comezaba as homilías o Padre Isorna. Tiven a sorte de compartir con el o inicio das retransmisións da misa dos domingos na
TVG. Escoitara que fora un gran predicador nos anos gloriosos
das misións populares, do nacional catolicismo…porén nos últimos anos lía as homilías que escribía á máquina e non apartaba os
ollos do papel. E tería algunha revelación misteriosa coma o boi
mudo de Aquino? Acaso caeu na conta de que a fondura do misterio precisaba fuxir da teatralidade e do populismo. As liturxias
do P. Isorna eran austeras, limitadas polo tempo de emisión, 30
minutos exactos cos créditos. Eran condicións precarias: Entrabamos no estudo e corríase un pano negro sobre o que colgaban
unha cruz branca de porexpam, un decorado de tanatorio. O P.
Xosé levaba carteis que el mesmo pinchaba na parede para que os
intercalaran durante a liturxia. A retransmisión da misa non era
doada por tratarse dun espazo en directo e en domingo. Todo eran
extras e o custo debía ser grande. Recordo a algún cámara fumando durante a transmisión. Anécdotas moitas, como cando había
cortes por problemas técnicos e emitían imaxes gravadas. Unha
vez nun deses cortes aparecía unha praia chea de xente –estabamos no inverno– e saían mulleres en top-less. O P. Isorna limitouse a expresar: que bárbaro! e seguiu logo coa misa. Con todo,
entrou no corazón dos profesionais, no corazón de tanta xente que
seguía a retransmisión dende a casa e sobre todo dos hospitais.
Podo dar fe polos anos que estiven de capelán de hospital: entrabas un domingo pola mañá, e en todos os andares, en case todas as
habitacións escoitabas a voz peculiar do P. Isorna, no medio dun
silencio pouco usual.
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Chegaron tempos de recortes e houbo que gravar a misa os luns
para emitila en diferido os domingos. Isorna dubidaba da validez
pero non había outra, ou se gravaba ou non había misa. Aquí ven
unha das anécdotas máis simpáticas e case que milagreira, após
unha seca de varios meses Isorna pediu na misa que O Señor nos
mandara a chuvia, nunha misa gravada en luns. O martes comezou
a chover, o xoves e o venres inundacións en Caldas, Padrón…o
domingo algunha chamada á TVG pedíndolle ao cura que deixara
de rezar para que chovera…
Quizais cabía unha biografía oficiosa, pero basta que busquedes
na rede e atoparedes biografía e comunicados ben sentidos. Quero
transmitir a experiencia vivida durante algúns anos xunto ao P.
Isorna, a experiencia de discípulo e amigo. Hai uns días falaba
con Fernando, sobriño de Isorna e grande amigo. Contábame que
o P. Xosé moi limitado, quizais que algo ausente, recibía as visitas
no hospital cun sorriso, e cando lle preguntaban «P. José, coñéceme?», el contestaba: «pero como non te vou coñecer ho?».
Escóitelle unha vez a un frade, que Isorna era un ecléctico. Seguro que levaba razón. Foi un home que soubo dos medos da Guerra Civil e mamou a educación do nacionalcatolicismo, chegou a
ser reitor da basílica de San Francisco o Grande en Madrid, un dos
templos preferidos do franquismo para celebración de vodas, funerais e outros eventos. Foi en Madrid onde o coñecín. Eu era un
raparigo, el apareceu vestindo gabardina e sombreiro e os amigos
madrileños dicían con moito respecto: o P. Isorna! Pasado o tempo
tocoume o labor, xunto outros compañeiros de trasladar a inmensa
biblioteca que tiña de Madrid ao convento de Valdedeus en Santiago. Souben logo que cedeu a biblioteca (uns 15.000 volumes) ao
concello de Valga onde naceu.
Compartín con el traballos nos anos en que foi Delegado de
Medios de Comunicación do Arcebispado de Santiago, especialmente durante a celebración de dous importantes congresos ecuménicos e da viaxe do Papa Xoán Paulo II con motivo da Xornada
Mundial da Xuventude no Monte do Gozo. Non teño espazo para
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contar anécdotas, pero si a admiración por aquel frade, sempre de
hábito e solideo negro, movéndose dun lado ao outro, incansable,
sempre sorrindo e saudando mesmo en alemán.
Teño que dicir que normalmente expresábase en castelán, quizais alguén se estrañe. Supoño que eran eivas da formación. Os
franciscanos, normalmente moi achegados ao pobo sinxelo, nunca
tiveron en Galicia, salvo excepcións individuais, unha aposta pola
lingua do pobo, sobre todo na liturxia, na predicación, escritos…
Pero Isorna, insigne director de El Eco Franciscano, con eclecticismo, mudaba de rexistro segundo lle falaran en castelán ou en
galego. Non hai que esquecer que foi membro da Real Academia
Galega. Tamén foi a voz galega na Radio Vaticana e mesmo informaba das novas de Portugal. Agora, coa xente de sempre, familiares, paisanos veciños, amigos galeguistas… empregaba sempre a
lingua da infancia, o galego. Contoume algunha cousa curiosa da
Bella Otero, paisana del, como, non sei se lenda ou mito: a irmá do
cura de Cordeiro facía vestiduras para os santos coas roupas que
desde París lle enviaba a fatal femme.
Ben, xa vedes, moita anécdota. Quero rematar mirando en
serio a fondura deste home, que coma tantos viviu nunha época convulsa e confusa do noso país. Que compartiu horas cos
grandes das nosas letras, que pronunciou oracións fúnebres nas
súas exequias, coma a de Otero Pedrayo, a quen creo levou o
hábito franciscano para amortallalo. Don Ramón na súa morte
conseguiu que un dos bispos máis reaccionarios de España o de
Ourense, Temiño, empregara a lingua galega no seu enterro onde
proclamou o P. Isorna:
A Galicia da terra perdeu ó seu meirande home
pro, a Galicia do ceo gañou un non pequeno santo.

Xosé Isorna foi un home de ben, apaixonado pola cultura e o
saber. Entrar na cela do P. Isorna era unha aventura, era un labirinto onde as paredes eran libros amoreados, formando estreitos
pasadizos ata o escritorio, o leito ou a fiestra. Home fiel ao fran50
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ciscanismo, na sinxeleza, na humildade e na alegría carismática do
probe de Asís. Home de oración e escoita e de compaixón. Servizal
e dador de todo canto recibía.
Cando repaso a vida dun crente galego sempre boto man do
magnífico manual de Tori: Galegos e Cristiáns de onde recollo algunhas palabras do P. Isorna, que ben sei por que, queda cun sorriso na miña memoria e no meu corazón:
Verbas do P. Isorna
«Galicia, sempre Galicia.
Na ialma: coma un recendo;
no rostro: lus de ledicia;
no peito: baril alento.
Nos ollos: inxel primicia;
no cerebro: pensamento;
nas mans: saudosa caricia;
no corazón: sentimento.
Nas verbas: tenra xusticia;
no esprito: sacramento;
na vida: limpa ledicia;
na morte: rexurdimento».
«Desde o colo da miña nai aprendín a falar galego, e sentinme sempre feliz de poder expresarme en lingua tan agarimosa…
O gusto pola lingua foi medrando en min coma unha primavera,
que aínda no meu corazón está a derramar unha fragrancia de tan
grato recendo que cada día me enche o peito coa satisfacción coa
forma e identidade da miña terra, coa miña lingua e coa miña fe:
Un home galego de corpo enteiro».
«O cristianismo é a raíz primeira e unificante do pobo galego.
Galicia ten que ser consciente do feito de que a súa identidade
histórica e cultural ten a súa orixe no cristianismo. Coido que un
Encrucillada 198, maio-xuño 2016
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galeguismo intelixente, agradecido e progresista non debe endexamais ollar con mirada receosa, desconfiada e, menos aínda, resentida ou rancorosa, os valores do cristianismo que son prestixio e
gloria da cultura e da historia de Galicia. A fe cristiá sempre será
unha realidade cultural potenciadora do auténtico galeguismo.
Pola contra, un galeguismo que se identifique ideoloxicamente
contra o cristianismo non é propio da nosa terra, porque esa raíz
anticristiá non xermola na nosa historia galega».
Rubén Aramburu Molet
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Deus en Instagram. Apuntamentos
para unha teolóxica estética
Silvia Martínez Cano

Miro o meu smartphone e entro en Facebook e en Instagram.
Estou a comer cun amigo que despois de 15 anos regresa a España. Deixou o seu traballo de informático e retoma a ilustración co
desexo de poder dedicarse a iso. Miro os seus traballos, son incribles, tremendamente apaixonados. Ensínolle os debuxos pascuais
que fixen para as celebracións do Triduo. Admíraos longamente.
«Son reflexivos e intensos», dime, «Lembras que hai 20 anos faciámolos tirados no chan, en tiras de papel continuo xigantes e
entre botes de pigmentos de cores e cola? É incrible que agora
poidamos debuxar desta maneira e compartilo tan facilmente».
Nun ensaio sobre arte, linguaxe e teoloxía é inevitable preguntarse: que arte?, porque a arte cambiou moito, tanto ou máis do
que a sociedade. Se case non sabemos nada acerca das vangardas
do século XX, pola súa inexistencia nos currículos da escola, menos
sabemos do que se está a xerar culturalmente neste últimos vinte
anos. Así que, cando falamos de arte, hai que falar da pluralidade
das artes culturais e multimedia. Isto é a consecuencia dos estudos
sobre a imaxe e as súas influencias culturais, que se produce nos
anos 70 e 80 do século pasado. Umberto Eco en A estrutura ausente1
profundaba na semiótica de Charles S. Peirce (1866)2, subliñando
a influencia das artes visuais na construción social. Un pouco despois, Herbert Read abandeiraba a teoría do coñecemento a través
da imaxe co seu famoso «ver é pensar»3 e con iso sentaba as bases
1

Cfr. Eco, Umberto (1978), A estrutura ausente. Barcelona, Lumen.

2 Cfr. Sara Barrena e Jaime Nubiola, Charles S. Peirce (1839-1914), Un pensador para
el siglo XXI, Eunsa, Pamplona, 2013. Tamén Sara Barrena, La razón creativa: crecimiento y
finalidad del ser humano según Charles Sanders Peirce, Rialp, Madrid, 2007.
3 Cfr. Herbert Read, Imagen e idea: la función del arte en el desarrollo de la conciencia
humana, Fondo de Cultura Económica, México, 1957 (1.ª ed. 1955); Tamén Herbert Read,
Educación por el arte, Paidós, Barcelona, 1982 (1.ª ed. 1943)
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dunha cultura visual e popular na que estamos inmersos hoxe. Nas
redes de comunicación actual, a presenza das artes visuais, plásticas e dixitais ten un papel fundamental. Todos aqueles sinais perceptivos que se incorporan e constitúen as diferentes artes plásticas, visuais e dixitais ciméntanse sobre complexas redes icónicas
sociais. Fan, pola súa estrutura, que o campo da arte se ampliase
ata límites insospeitados combinando dunha maneira nova a imaxe,
os seus significados e os intereses das producións artísticas e os
seus autores4. Tamén das culturas, sostidas polas armazóns visuais
e multimedia. Por iso, hoxe podemos dicir que a linguaxe visual é
unha linguaxe prioritaria e privilexiada para a comunicación e para
a transmisión de saberes de todos os niveis e pelaxes.
Neste sentido, o que Peirce, a finais do século XIX (1888),
apuntou como unha rede de sistemas comunicativos visuais que
fixaban patróns visuais de interacción humana e de comportamento, ademais de coñecemento, hoxe convértese en realidade.
O suxeito flúe por esta estrutura de significados sendo intérprete
dos mesmos en segunda instancia, facendo seu o significado, pero
transformándoo nun aquí e agora que o volve un acontecemento
singular, real e novo5. Quedan, desta maneira, impresas na experiencia e o coñecemento das persoas e modifican a realidade desde
o intercambio6. Estamos a producir así un acto de comunicación
que vai modificar a realidade concreta na que habitamos.
De modificación, intercambio e transformación sabemos moito
os cristiáns. Sabemos da lembranza dun coñecemento e dun acontecemento, pero tamén dunha experiencia (de fe) que interacciona
co medio, aquí e agora tamén, facendo do Evanxeo un acontecemento singular e significativo, que se autoexpresa (Revelación)
en nós e na Creación. E facemos teoloxía diso, expresámolo en
palabras, xestos e imaxes.
4 Escribano, X. (2004) «Os signos da arte fórzannos a pensar. Arte e filosofía en diálogo
con Merleau-Ponty, Proust e Deleuze», en Taula, Quaderns de pensament, 38, 263-269.
5 Charles S. Peirce, 1986: 21; Tamén María Seica (2012) Pedagogías invisibles, Catarata, Madrid, 2012, 37. Cfr. Peirce, Charles (2014) Semiótica, iconicidad y analogía, Barcelona, Herder.
6 Eliott W. Eisner, El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la
transformación de la conciencia, Paidós, Barcelona, 2004, 38-42.
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Pero de que teoloxía falamos? Como se expresa ese dicir a Deus
hoxe? Inevitablemente, e acompañando as transformacións culturais, a teoloxía está a mutar nestas dúas últimas décadas. E,
cando dicimos que muta, é porque a súa linguaxe específica, non
só escrita, senón tamén simbólica, xestual e plasticamente expresada, está a se transformar. Anúncianos que a teoloxía, como forma de pensar e sentir, de vivir e experimentar, flúe coa cultura
que está a transitar cara a outros paradigmas cosmolóxicos. E isto
está a xerar novas formas de pensar, sentir, vivir e experimentar
a Deus7. Nun universo relixioso simbólico moi complexo, que alberga múltiplas caras da inefabilidade de Deus, asistimos a novos
desexos e novos accesos a Deus. O seu esforzo de facer o tránsito
entre a presenza do Totalmente Outro e a vida do ser humano
confórmase doutras maneiras, noutras estruturas de pensamento, noutras imaxes, noutras narrativas. A súa incompletude, no
sentido da súa sempre aberta posibilidade de dicir algo máis de
Deus, pero permanente e necesariamente limitado, evocador máis
ca conformador, obriga a teoloxía hoxe a explorar outros camiños
que non son os herdados. Vese na necesidade de rastrexar novas
mediacións para comunicar co vivido no encontro desbordante co
Misterio, e o Misterio, Deus, no seu infinito amor configúrase
en sorprendentes categorías humanas, quizá aínda inexploradas8.
Hoxe a teoloxía non debe mirar só ao pasado para falar de Deus
e dos seres humanos. Hoxe está obrigada a mirar ao presente e
soñar un futuro de horizonte caleidoscópico.
O discurso teolóxico necesita da imaxe nas súas aproximacións
tanto lingüísticas como simbólicas a Deus9. Debe ir para alén das
7 Stefanie Knauss e Alexander D. Ornella (eds.), Reconfigurations. Interdisciplinary perspectives on Religion in a Postsecular Society, LIT, Münster, 2007, 30.
8 Silvia Martínez Cano, «Nueva hermenéutica del lenguaje y de la imagen cultural y
religiosa. Pasado y presente», en Éxodo n.º 69 Xuño 2003, 26-36.
9 Ides permitir neste punto que explique a que me refiro cando digo imaxe. Imaxe non
é unha foto, non é unha pintura ou un debuxo. Cando digo imaxe, refírome a unha realidade en si mesma, un concepto representado, unha narrativa que me leva a unha crenza
sobre esa realidade e que inevitablemente conduce a unha reflexión/asimilación persoal da
propia realidade. Unha imaxe pode ser materializada nunha narrativa como o primeiro paEncrucillada 198, maio-xuño 2016
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palabras, xerando procesos de construción de sentido ás distintas
experiencias de Deus a modo de analoxías . «Imaxes e linguaxe
atópanse sempre en proceso de aproximación»10, é dicir, que o discurso sobre Deus non só é unha linguaxe abstracta, senón que é
tamén un proceso analóxico. Neste exercicio, as expresións artísticas sacras foron –e son– metáforas privilexiadas de Deus. Colaboran na afirmación ou negación da realidade de Deus e dan frescura á linguaxe cando esta queda limitada pola súa propia condición
de linguaxe escrita ou falada. Este diálogo teoloxía-arte, que foi
fluído ao longo dos séculos, rompeu na modernidade. As metodoloxías teolóxicas permaneceron en formatos racionais que abusaron da filosofía e a lóxica como única fonte de coñecemento de
Deus, e deixaron as expresións plásticas para a relixiosidade popular. Habitamos en imaxes e paradigmas ancorados na idea de que
a tradición non debe moverse nin cambiar. A nosa tendencia é a de
considerar que só a través das categorías filosóficas e desde os procesos cognitivos podemos achegarnos á verdade de Deus11. Pero
hoxe todo flúe nunha continua interrelación lingüística e plástica, debuxando mapas mentais orgánicos que nos remiten ao Deus
que libera, que empuxa á xustiza, que ama sen límite12 expresado
en mil e unha formas. E é aquí onde está a raíz do problema.
A fenda entre teoloxía e arte fai confusa a nosa imaxinería sobre
Deus. Para as sociedades actuais plurais, cun imaxinario plural,
flutuante e en continua transformación, os atributos de Deus vinrágrafo deste artigo, nunha crenza verbalizada, cantada ou dramatizada, ou nunha representación plástica e/ou artística fotografada, pintada, esculpida, construída ou realizada a
modo de acción efémera. Cfr. Elliot W. Eisner, El arte y la creación de la mente. El papel
de las artes visuales en la transformación de la conciencia, Paidós, Barcelona, 2004, 22-30.
10 Hans Waldenfels, Dios el fundamento de la vida. Sígueme, Madrid 1996, 39.
11 Neste sentido habemos de ser conscientes de que a comprensión dos catro transcendentais unum, verum, bonum, et pulchrum ata o renacemento foi unificada grazas ao nominalismo de Ockam, pero despois o verum é enxalzado polo racionalismo europeo, situando o
bonum no ámbito da moral e reducindo o pulchrum ao reducido terreo das belas artes. Cfr.
Javier Sancho Fermín, Estética y Espiritualidad. Via pulchritudinis. Monte Carmelo, Burgos
2012, 16-19.
12 Walter Kasper, Es tiempo de hablar de Dios, en George Augustin (ed.), El problema de
Dios, hoy, Sal Terrae, Santander 2012, 31.
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culado a elementos de omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, autoridade, dominio, xuízo, castigo … supoñen unha dificultade para entender quen é Deus para o cristián. Levamos moito
tempo reproducindo imaxes doutras épocas e mantendo iconas por
medo a perder a identidade.
Porén non hai que desesperar. Aproximámonos timidamente a
un rexurdimento do noivado entre arte e teoloxía. A teoloxía vese
na necesidade de narrar o seu propio discurso sobre Deus, convertelo en metáfora, en fragmento, en microrrelato, nun mundo
de pequenas historias coma o noso. Nun mundo plural, necesariamente a teoloxía está a pedir axuda ás culturas visuais para falar de
Deus. E isto fortalécea, faina máis creativa e espontánea, facúltaa
para un «dicir de Deus» máis plural e personalizado. Este dinamismo é favorecido polos métodos artísticos e culturais de construción de saberes sobre a realidade. Son comunitarios, disruptivos e
dinámicos. Permítennos realizar o que Bruno Forte apunta como
albiscar na realidade fraccionada da pluralidade o Todo, como
pequenas kénosis que o evocan13.
Se algo pode aprender a teoloxía da arte, é a construír comunitariamente. As teorías máis actuais da cultura visual14 defenden que a realidade se pode construír en comunidade. Facendo un
paralelo coa teoloxía, atopámonos nun século que nos demanda
unha metodoloxía comunitaria de construción do coñecemento
sobre Deus. Neste sentido, as metodoloxías emerxentes que xa se
están utilizando noutros ámbitos epistemolóxicos, poden favorecer
unha experiencia caleidoscópica de Deus, resultando un coñecemento multidimensional que se constrúa desde a práctica e o concreto. Con iso estamos a integrar tanto as experiencias individuais
como as colectivas na comprensión de Deus15 en conexión e diálogo coa Tradición. Isto dános como resultado tantas perspectivas
como comunidades cristiás no mundo. Así, as linguaxes teolóxi13 Bruno Forte, La transmisión de la fe, Sal Terrae, Santander, 2015, 184.
14 Por exemplo, cfr. Fernando Hernández, Educación y Cultura Visual, Octaedro, Barcelona, 2012.
15 Paul Tillich, Teología de la cultura y otros ensayos, Amorrortu, Buenos Aires 1966, 50.
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cas metafóricas, narrativas, construcionistas, contextualizadas e
interaccionistas que utilizan as imaxes para referírense a Deus,
agrupan perspectivas sobre un mesmo acontecemento, Deus en
nós, comprendendo a unidade na diversidade, evitando a uniformidade, a estabilidade e a homoxeneidade16. Entón, o encontro con
Deus convértese nunha experiencia humana que, primeiro, parte
dos nosos corpos e as nosas vidas posibilitando a acción en Cristo
e estruturando as relacións entre os membros da comunidade para
que se poida producir unha acción evanxélica17. Segundo, a relación mundo-persoa-Deus articúlase, é dicir, non se aprehende de
forma acumulativa e externa á persoa, senón a través da experiencia, o diálogo e a negociación18. E neste xogo de interaccións Deus
revélase na súa creación desde distintas aproximacións19.
Prodúcese así unha tensión entre inmanencia e transcendencia,
na que se aloxa a capacidade humana de contemplar a beleza de
Deus e á vez partillar desa beleza nas narrativas e metáforas que
podemos modestamente producir. É aí onde nos recoñecemos belos –fillos e fillas de Deus–, e descubrímonos como dignos de ser
recoñecidos e amados por Deus.
Coidar, por tanto, a beleza deste mundo constitúe unha obriga para os cristiáns do século XXI. Pero desde a beleza cambiante,
inesgotablemente atractiva e tremendamente creativa, continuamente en produción e diversificación que hoxe nos rodea. Deus
que se autorrevela, fascinante e atraente, no belo, habitará nas
novas iconografías das novas xeracións, cando fan da beleza un
xogo real20 de símbolos, imaxes e metáforas de Deus, que fortalecen
16 Juan Sandoval, «Construccionismo, conocimiento y realidad: una lectura crítica desde
la Psicología social», en Revista Mad. Revista del Magister en análisis sistémico aplicado a la
sociedad 23, 2010, 31-37, recuperado el 19 enero 2016 de: http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=311224771005
17 Sallie McFague, Metaphorical Theology. Models of God in religious languages, Fortress
Press, Philadelphia, 1982, 15.
18 Sandoval, op. cit., 35.
19 Stephen John Wright, Dogmatic Aesthetics. A Theology of Beauty in dialogue with Robert W. Jenson, Fortress Press, Minneapolis, 2014, 15.
20 Hans Georg Gadamer, La actualidad de lo bello, Paidós, Barcelona, 1991, 52.
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o crecemento da consciencia da Transcendencia nos fragmentos
do mundo. Si, un xogo real, que parte das vivencias reais persoais
e comunitarias, e infunden dinamismo Divino –Espírito Santo– á
expresión transfigurada do ser humano (artes plásticas, música,
deseño gráfico, arquitectura, artes secuenciais, performance ou
calquera outra expresión audiovisual)21. As xeracións novas están a
desenvolver unha sensibilidade especial polo estético, o belo. Xogan
con facilidade cos símbolos, contemplan a beleza e involúcranse
nela, participando constantemente na produción de arte. A arte
xa non é contemplativa, senón participativa22. Non debemos desprezar esta capacidade que están a desenvolver as culturas. Para
alén do aparente naufraxio da crise epocal, di Bruno Forte23, hai un
esforzo no xénero humano por atopar de novo as canles da beleza
que nos evocan o Todo no fragmento.
Esta experiencia de finitude-infinitude dignifica a fraxilidade
humana, recoñécea como camiño creativo cara a Deus, e infúndelle coraxe para significarse socialmente confiando na súa capacidade de mellorar e transformar este mundo, transgredindo o
feo, o sufrinte, o doente. Por iso, as expresións artísticas e as súas
iconografías que están a emerxer hoxe ao redor da experiencia relixiosa, conxugan de novo o belo co bo24, buscando redimir o fragmento25, anunciando a vitoria final da Beleza.
Algúns artistas cristiáns situámonos nesta fronteira, abrindo físgoas nos límites da realidade, cunha linguaxe fresca, renovada, con
códigos comprensibles e accesibles. Di Guardini que «a forma visible non só remite a un misterio profundo e invisible. É ademais
21 Arthur C. Danto, El abuso de la belleza, Paidós, Barcelona 2005, 187-188.
22 Cfr. Antonio Collados, «La imagen participada. Complejidades y tensiones en los procesos artísticos colaborativos», en Revista Creatividad y Sociedad 19, 2012.
23 Bruno Forte, En el umbral de la belleza, EDICEP, Valencia, 2004, 158-159.
24 Desta maneira recupérase a articulación dos catro transcendentais –unum, bonum,
verum e pulchrum–, que nos permiten aproximarnos a Deus dunha forma máis completa: «A
nosa palabra inicial chámase beleza. A beleza, última palabra á que pode chegar o intelecto
reflexivo, xa que é a aureola de resplandor indeleble que rodea a estrela da verdade e do ben e
da súa indisociable unión». Cfr. Hans Urs Von Baltasar, Gloria I, Encuentro, Madrid, 1985, 36.
25 Ibíd., 159.
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a súa manifestación; revélao ao mesmo tempo que o ver»26. Como
artista e teóloga estou convencida que só nos pode salvar da historia rota e sufrinte o desenvolvemento dunha creatividade teolóxica
que mellore e innove a actividade teolóxica dos nosos días, que
transgrida os límites do –deica agora– formal, e sitúese en camiños
non transitados, en espazos de fronteira exterior, en linguaxes abertas e dialogantes. Estas calidades son profundamente artísticas,
teñen que ver con capacidades creativas como son a percepción,
a observación, a aprendizaxe e a construción colectiva. Exploran a
analoxía, onde se intercambian atributos, funcións ou finalidades,
para despois ordenar e construír de novo, unha experiencia renovada. Así enlaza coa teoloxías críticas, contextuais e poscoloniais.
E só desde aí, desde o re-constituído, re-formulado, re-imaxinado,
é posible unha acción creativa no mundo, que o re-conduza cara a
Deus. De novo o belo é a porta cara ao bo.
Estou convencida, a consecuencia do anterior, de que as linguaxes artísticas actuais proporcionan á reflexión sobre Deus un
cambio de paradigma: amplían o mapa mental previo –a nosa
imaxinería e as súas relación–, rompe determinadas conexións de
pensamento tradicionais non evanxélicas27 e incorpora outras que
nos vinculan coa contorna e entre nós28. No cambio potenciado
a través das imaxes e expresións pasamos da análise á síntese, do
asimilado ao proposto, do reducionismo ao holismo, do lineal ao
interconectado, da expansión á conservación, da cantidade á calidade, da competición á cooperación, da dominación e o control á
identificación e participación.
Se podemos dicir algo da teoloxía do noso tempo, é que ha de
ser unha teoloxía estética que aprenda da analoxía artística colectiva, cooperativa e tolerante. Hoxe máis que nunca a teoloxía
26 Romano Guardini, Los sentidos y el conocimiento de lo religioso, Cristiandad, Madrid
1965, 68.
27 Sallie McFague, op. cit., 109-110.
28 Por exemplo, romper determinadas concepcións do uso –e abuso– da terra e incorporar
claves ecolóxicas nas nosas bases teolóxicas fundamentais que modifican a nosa práctica
evangélica cotiá. Cfr. Laudato Se, cap. 4.
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debe deixarse empapar da creatividade, da tolemia profética e da
transgresión da expresión artística. Pero isto é xa tema para outro
artigo … deixemos traballar a imaxinación e a creatividade. Que
así sexa.
Silvia Martínez Cano
www.silviamartinezcano.es
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E o Verbo fíxose noticia…
e habitou entre nós
Jesús Bastante Liébana1
1

«Díxolles: Ide por todo o mundo e predicade o evanxeo a toda
criatura» (Mc 16, 15). E o Verbo fíxose carne na figura de Xesús
de Nazaret. E o home fíxose famoso e fixo chegar a súa mensaxe
de amor, solidariedade e alegría a todos os recunchos de Xudea,
Samaria, a todo Israel, e chegou aos oídos dos poderosos e fariseos, que puxeron o berro no ceo. E foi traizoado polos seus amigos
e salpicado de odio, dor e morte en cruz. E o Verbo resucitou e
fíxose noticia –Boa Noticia…– e entón pediulles aos seus discípulos que levasen o anuncio a todos os recunchos da Terra… e aí
entramos nós.
O cristianismo, máis ca unha relixión, é un sistema de valores,
un modo de vida. Un camiño, o dos seguidores de Xesús, que nos
obriga a dar noticia da súa vida, da súa morte e da súa resurrección; do seu exemplo. Estamos chamados, pois logo, a sermos profetas da boa ventura; altofalantes da vida, das benaventuranzas e
da alegría de crer.
Non pode existir comuñón sen comunicación. Son dous termos similares, irmandados. Non en balde, a segunda definición
de comuñón do Dicionario da Real Academia da Lingua Española
afirma que ‘comuñón’ é o trato familiar, a comunicación dunhas
persoas con outras. Non hai comuñón, pois logo, sen comunicación. Non se pode anunciar o Evanxeo sen o outro. A Boa Noticia de Xesús é unha historia de amor e como tal debe ser contada,
vivida e compartida. E comprendida. De aí a importancia do outro,
da súa capacidade de escoitar, do idioma en que fale, do modo en
1 Jesús Bastante Liébana, ademais de redactor xefe do portal www.religiondigital.com, é
autor do libro Dímelo en cristiano, que aborda o tema da comunicación cristiá en diferentes
ámbitos. O libro foi editado por Khaf en 2015 e apuntado na nosa sección de libros chegados.
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que poida entender. Comuñón, comunicación… e comunidade,
outro termo da mesma rama. Sen comunidade é imposible transmitir –comunicar– a Palabra, crear comuñón.
Non lle podes ensinar a un cego quen foi Leonardo da Vinci
plantándolle fronte aos ollos un cadro da Gioconda; non podes berrarlle a un xordo a ruta a seguir para alcanzar o seu destino. Era improbable que as xentes que poboaban o mundo coñecido no século
I, coñecesen a Palabra de Deus na súa lingua orixinal, o arameo.
A Boa Noticia ábrese paso a través dos tempos, e para iso necesita encaixar no contexto do aquí e o agora, para que tanto o emisor
como o receptor entendan o que se quere transmitir. Dío este terremoto comunicativo que é o papa Francisco na espléndida Evangelii Gaudium. «Quero insistir en algo que parece evidente, mais
que non sempre é tido en conta: o texto bíblico que estudamos,
ten dous mil ou tres mil anos; a súa linguaxe é moi distinta da que
utilizamos agora. Aínda que nos pareza entendermos as palabras,
que están traducidas á nosa lingua, iso non significa que comprendamos correctamente canto quería expresar o escritor sacro», di o
Papa (cap. 3, III).
É que son innumerables as ocasións nas que, ao longo da historia, os cristiáns desvirtuamos a mensaxe para facerlle dicir ao
Resucitado o que endexamais quixo dicir. Desde o « Deus quéreo »
das Cruzadas ás sempre actuais tentacións do luxo e o poder. Non
entraremos demasiado niso. Con palabras da Exhortación Apostólica: «se un texto foi escrito para consolar, non debería ser utilizado para explicar diversas opinións teolóxicas; se foi escrito para
motivar o encomio ou a tarefa misioneira, non o utilicemos para
informar acerca das últimas noticias» (cap. 3, III).
«Todo o pobo de Deus anuncia o Evanxeo», sinala Bergoglio.
A través dos medios de comunicación, a escola, o púlpito, o traballo, as relacións sociais, a familia e, tamén, no interior da Igrexa. Porque, en ocasións, sucede que somos os cristiáns os que
máis necesidade temos de escoitar, e de entender, a Boa Noticia da
mensaxe de Xesús de Nazaret.
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Hai que saber utilizar os medios dos que dispomos para o
anuncio da Boa Noticia. E facelo desde a proposta e a alegría. Xa
basta de caras longas, aburridas, pouco atractivas. Se a mensaxe
de Xesús triunfou foi porque, en boa medida, as súas palabras «
acendían os corazóns » dos que o escoitaban. Se a Igrexa foi capaz
de desenvolver o seu inmenso labor social, educativo e cultural,
se os valores do Evanxeo constituíron unha civilización milenaria,
foi porque resultaban atractivos, actuais e construtivos. Porque a
mensaxe de Xesús, onte, hoxe e sempre, é válido para o home e a
muller da Xerusalén do século I e para os do Madrid de 2016, cos
que convivimos.
Comuñón e comunicación: dous termos similares, que implican unha gran responsabilidade. Hai que procurar, na medida do
posible, que a mensaxe sexa propositiva, atractiva, decente, que
non renxa, que non escureza, que non dea medo. Xesús, cóntannos os Evanxeos, só se enfadou nunha ocasión: cando viu como os
sacerdotes converteran o Templo en cova de ladróns.
A mensaxe de Cristo non é de condena, senón de salvación;
non é de poder, senón de servizo; non é de prohibición, senón de
proposta; non é de bágoas, senón de alegría. A Boa Noticia non
é a morte de Xesús, senón a Resurrección. E a responsabilidade
de construír un mundo para todos, xa sexan xudeus ou xentís da
época na que viviu Xesús; como homes e mulleres a ambos os dous
lados dos muros de Melilla, Belén ou Arizona nos nosos días.
«Que significa evanxelizar? Dar testemuño, con alegría e sinxeleza, do que somos e cremos», é un dos moitos tuits do papa Francisco. Con todos os medios ao noso alcance, desde o papiro ás
novas tecnoloxías. Desde o mural ao selfie.
Nisto da comunicación non hai fórmulas máxicas, nin receitas
infalibles, nin técnicas a proba de bombas. Chegar a te relacionares co teu interlocutor depende, en boa medida, das propias intencións, pero tamén dese intrigante personaxe chamado o Outro.
Para construír o Nós, fai falta saír do propio eu e confiar na persoa que temos diante. Merece a pena tentalo. Máis ben, merece a
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alegría. Construír en cristián supón facelo en primeira persoa do
plural, desprenderse dun mesmo, darse e compartir, cos riscos e os
desafíos que isto supón.
Boa vontade, profesionalidade e respecto son imprescindibles
para comezar o camiño. Na nosa mochila teremos que colocar,
ademais, boas doses de paciencia, escoita, constancia e alegría.
E un oco para o Evanxeo, ben grande. E fotos da nosa familia, os
nosos amigos e compañeiros de traballo ou camiño de fe. E páxinas do álbum baleiras para enchelas con novas experiencias. Oídos
abertos e lingua renovada. Pernas dispostas e brazos estendidos.
E co nariz ben soado para aspirar o aroma do mundo novo que xa
chega. Que está a chegar.
Para expresármonos, indubidablemente, necesitamos as palabras. E estas están repletas de letras, que uníndose unhas con
outras fan saír un discurso. Do mesmo xeito que a comunidade
cristiá, cada seguidor de Xesús, por si só, apenas ten significado.
Pero todos e cada un somos imprescindibles para que a Igrexa teña
un significado pleno de vida, alegría e futuro.
Non hai palabras máxicas, pero si algunhas, a modo de Abecedario, para que nos axuden a falar en cristián:
A: de Alegría. Fundamental para todo aquel que queira comunicar a Boa Noticia. A mensaxe de Xesús é unha mensaxe alegre,
que esponxa o corazón, que axita a alma. Que sacode todos e cada
un dos recunchos do noso corpo nunha enorme gargallada de vida.
Hai que rir máis, que nos vexan alegres e non con esa cara de
vinagre que tanto asusta ao noso papa Francisco.
B: de Boa Noticia. O Evanxeo é isto, a Boa Noticia contada a
todo home e muller de todo tempo. Tamén aos deste aquí e este
agora. Un comunicador cristián que se prece debe ser portador
de boas noticias, e non un profeta de desventuras; un profeta da
beleza e non un mensaxeiro do medo.
C: de Corazón. Hai que poñerlle ganas, sentilo, que saia de dentro. Se non, é imposible levar a Palabra de Xesús á nosa vida e
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comunicala. A paixón, o gozo, o impulso de saír para adiante e non
ter medo é a clave.
D: de Doazón. Para establecer unha comunicación entre iguais,
hai que se botar á piscina, aprender a darse sen esperar recibir algo
a cambio. É a única maneira de que o Outro confíe na veracidade
dos nosos argumentos, na bondade do noso achegamento. Dando
é como se recibe, e non ao contrario. Non nos cansemos de ofrecer
o noso camiño, que non é outro ca o camiño de Xesús. Non nos
cansemos, tamén, de camiñalo, e de ofrecer ademais esa experiencia persoal. Gañaremos moito en credibilidade.
E: de Esperanza. Non hai que perder xamais a esperanza. Neste
camiño da fe, e de levar a Boa Noticia a todos os recunchos, non
existen os imposibles. Existir existen os fracasos, as dúbidas, as
incomprensións, a mala organización, os erros. Mais, se cremos,
sabemos que nada é imposible para Deus; e, se estamos convencidos de que a mensaxe de Xesús é o mellor para todos, a cousa
acabará funcionando. Esperanza (e outro e, o de Espírito).
F: de Felicidade. Que non deixa de ser un estado do que vive
con gozo a súa fe. Estamos chamados a ser felices, e este obxectivo, como a propia vida, é un camiño que se ha de percorrer sen
descanso durante toda a nosa existencia. A felicidade só se vive se
se comparte, así que unicamente a podemos atopar á beira dos demais. E o mellor modo de nos atoparmos co Outro, xa o dixemos,
é a través da comunicación, a nai de todas as relacións humanas.
G: de Globalización. Vivimos nun mundo no que todo está
conectado… excepto o ser humano. Rompamos esas barreiras que
nos separan, e utilicemos para iso todos os medios ao noso alcance. Sen medo, sen pensamentos derrotistas. Pensando en grande
conseguiremos grandes cousas. Mesmo, quen sabe, construír unha
Terra nova para todos.
H: a consoante muda. Evitemos o silencio, que mata, que te
fai cómplice, que apaga como unha lousa os berros de quen sofre.
Aprendamos a ser voz dos sen voz, a romper os silencios administrativos nos que desgraciadamente estamos tan afeitos a vivir.
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I: de Imaxinación. Transmitir a Boa Noticia do Evanxeo require
formas renovadas e atractivas. Que non nos dea medo decorar a
casa a pracer de quen nos visita, sen que iso supoña esnaquizar os
muros de contención nin botar abaixo os cimentos. Hai que soñar
e buscar os modos máis innovadores para achegar a mensaxe de
Xesús a todos os recunchos, en todo tempo e lugar. Quedarmos
dentro dos muros da Igrexa só nos traerá soidade, autocompracencia, unha falsa sensación de seguridade e, como moito, sombra no
medio do ferragosto. Mais non servirá para cumprir co noso deber
como cristiáns: facer que a Palabra de Xesús chegue aos oídos de
todos, mesmo a aqueles aos que a música lles soa desagradable
porque se afixeron a escoitala con instrumentos desafinados.
J: de Jesús. Imprescindible. Sen Xesús de Nazaret nada é posible.
El é o Camiño, a Verdade e a Vida. O exemplo para seguir. El, que
sendo fillo de Deus, fíxose inmensamente humano, e que nos ensina aos homes e mulleres que somos fillos de Deus. E que temos os
dons xustos e a capacidade para facer o que El nos dixo. Xesús é o
espello no que todos os cristiáns debemos mirarnos. Xesús, non os
seus sucedáneos nin quen se arrogan a súa única representación.
Non sexamos coma a madrasta de Branca Neves.
K: de Kilogramo. Das toneladas de alimentos que tiramos a diario e que poderían alimentar os millóns de persoas que de cote
pasan fame neste mundo noso. Quilos e quilos de solidariedade
que fan moita falta, e que son material sen o cal resulta imposible
que a mensaxe de Cristo se perciba como coherente e realizable.
É precisa unha Operación Quilo nos corazóns dos seguidores de
Xesús, no interior de cada comunidade cristiá. Se cremos que o
mundo ten solución e poñemos as bases para iso, será infinitamente máis sinxelo que quen nos mire, vexa reflectido nos nosos
rostros a mirada de Xesús.
L: de Liberdade. Non pode haber cristiáns que non se sintan
libres, nin Igrexa que poida presentarse como auténtica se ten os
seus membros atados. Deus fíxonos libres, Xesús quérenos libres,
e debemos acoller libremente a mensaxe e transmitila aos outros.
E saber respectar a súa liberdade para rexeitala. A liberdade, dicía
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o Quixote, é o maior ben dos homes sobre a Terra. A liberdade é o
que nos pode facer voar con ás novas, e o que nos permitirá construír un Reino de homes e mulleres libres, e amantes do Amor.
M: de Medios de comunicación. Os medios de comunicación,
queirámolo ou non, son ferramentas imprescindibles para a evanxelización. Tentámolo apuntar ao longo deste breve ensaio. Se renegamos do seu uso –responsable, pero ineludible– estaremos a
traizoar o noso compromiso de ser transmisores da Vida que nos
foi dada a través do Evanxeo de Xesús. Os cristiáns, hoxe máis ca
nunca, estamos obrigados a presentarnos ante e nos medios de comunicación con alegría, esperanza e preparación técnica. Entrando no debate, cambiando a axenda, sendo semente que xermina, e
non xoio. Levando a rega e facendo sucos, non portando a gadaña.
N: de Non. Unha palabra para desterrar entre os seguidores
de Xesús. E especialmente en España, onde os cristiáns estamos
demasiado afeitos a prohibir antes de escoitar; impoñer antes que
propoñer; ou negar antes que aprobar. É moito mellor pedir perdón que pedir permiso, di o admirado padre Ángel, de Mensaxeiros
da Paz (cuxa frase copiou o papa Francisco, por certo). E resulta
infinitamente máis saudable dicir SI a dicir NON. Probade a pronunciar ambas as palabras fronte ao espello, e observade o voso
ricto. Fai falta unha Igrexa do SI, da proposta, do testemuño, do
exemplo. Hai xa tempo que se apagaron, por fortuna, as fogueiras;
aínda que moitos aínda non se decataron.
Ñ: de España. E é que a Igrexa do noso país ten aínda moito
camiño que percorrer para poder ser mestra nisto de comunicar a
Boa Noticia ao mundo de hoxe. Faltan medios, vontade, creatividade e toma de conciencia da importancia do labor. E da que nos
espera se non o acometemos con rapidez e confianza en que con
Xesús todo é posible.
O: de Oración. O cristián é unha persoa que ora, e cuxa oración
se converte nun diálogo con Deus, a fonte da que beber antes de
botarse ao camiño. A oración é unha ferramenta vital para cargar
batería, atopar respostas, transmitir valores e construír comuniEncrucillada 198, maio-xuño 2016
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dade. «Onde dous ou máis se reúnan no meu nome, alí estarei
eu», dixo o Señor. E iso maniféstase na oración compartida, nos
Sacramentos. E na vida cotiá, na que cada caricia, cada man tendida, cada palabra de alento, cada minuto de escoita transfórmanse
nunha ofrenda ao Creador.
P: de Profesionalidade. Di o refrán que o inferno está cheo de
boas intencións. Con elas pódese percorrer unha boa parte do
camiño. Pero, se non tes bo calzado, non coñeces a senda, non
te hidratas e sabes onde e cando parar a descansar, o máis probable é que teñas que abandonar o camiño canso, enfermo e cos
pés cheos de bochas. Entrar en comunicación co mundo esixe,
tamén para un cristián, facelo con profesionalidade, coñecendo a
técnica, a linguaxe, os modos e as armas dese mundo ao que nos
enfrontamos. E que deixa de ser adversario cando, sabendo quen
é, advertimos que nos une moito máis do que nos separa. Coma no
atletismo, hai que saber combinar as ganas e o impulso coa técnica
e os adestramentos.
Q: de Qumram. Non debemos esquecer xamais as fontes. A historia demóstranos a cotío os erros e as virtudes que balizan a existencia humana, desde que o mundo é mundo. Convén botar man
de cando en vez aos libros de Historia, á experiencia dos nosos
vellos, aos métodos antigos, para mellorar, aprender e discernir
o camiño correcto cando se nos presenten dificultades, cruces e
conflitos. Quen viaxa e, sobre todo, quen coñece a súa historia,
ten moito máis difícil pensar na dinámica de Branco/Negro, Bo/
Malo, e entende moito mellor os procesos e a maneira de alcanzar
o fin buscado.
R: de Resetear. Non teñamos medo de dar marcha atrás; de
recoñecer os erros cando nos equivocamos; mesmo de volver a empezar, aínda que sexa de cero. Moitas veces, as ideas prefixadas fan
que erremos o camiño aínda que todos os sinais estean claros e o
propio Xesús estea a chamarnos apenas a dous metros de distancia. En ocasións, é beneficioso facer un reseteo no computador das
nosas crenzas e vivencias, revisar todo e separar o trigo da palla. As
parábolas de Xesús son un gran exemplo de como facer nacer ao
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home novo. Non hai que ter medo a recomezar, nin a chegar tarde.
Hoxe é sempre aínda. Tamén para Deus.
S: de Sufrimento. O camiño non é fácil, e estará sementado de
incomprensións, rexeitamento e maldade, mesmo por parte daqueles que se din compañeiros de camiño. Xesús tamén foi traizoado,
e algúns deses traidores estaban entre os seus propios discípulos.
A alegría é fundamental no camiño da Fe, pero tamén o é a proba,
o sufrimento, a dúbida, esa noite escura da que nos falan os místicos. Aquel que non sufriu, que non dubidou, que xamais se preguntou se talvez podería estar equivocado non sei se será cristián,
pero o que está claro é que non é deste planeta.
T: de Tempo. A virtude da paciencia, e da constancia. Os cristiáns temos todo o tempo do mundo para conseguir levar a mensaxe de Xesús a todos os recunchos da Terra. Mentres haxa vida
neste mundo, será unha tarefa inacabada. O cal non quere dicir
que nos estomballemos e esperemos a que sexan outros os que
sigan co traballo. O teu tempo é sumamente valioso ante os ollos
de Deus. Así que non te aceleres, pero tamén non te distraias. Atopa o ritmo, sígueo e non te perderás no camiño. Ou, polo menos,
non demasiado.
U: de Unidade. «Pídoche que todos eles estean unidos; que
como ti, Pai, estás en min e eu en ti, tamén eles estean en nós, para
que o mundo crea que ti me enviaches» (Xn 17, 21). Deus non se
imaxina un mundo uniforme, no que todos vaiamos cortados polo
mesmo patrón e pensemos exactamente o mesmo. O don da unidade vai moito máis alá: todos somos un, porque todos somos fillos
de Deus. Mesmo aqueles que renegan del, ou o chaman doutro
xeito. Busquemos a unidade na diversidade, comprendendo que ti
me completas, que eu podo achegar algo para facer a túa vida máis
feliz, que construír o Nós é moito máis divertido –e moito máis
útil– do que facer as nosas propias –e exclusivas– capeliñas.
V: de Valor. Hai que ser valentes para transmitir a Boa Noticia.
Arriscarse sen converternos en kamikazes. Deus non quere mártires, busca profetas, testemuñas, mestres, irmáns. E hai que ser
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moi valente para achegarse a quen sofre e preguntarlle o que lle
pasa; para mostrar cales son os valores que moven a nosa vida; ou
para rezar mesmo por aqueles que nos poidan insultar. Hai que ser
moi valente para non escudarse nas dificultades, para non enterrar
os nosos talentos, para proclamar aos catro ventos que podemos
ser felices.
X: a nosa misión ha de ser anónima, no sentido de non buscar
a fachenda ou o proveito propio. Pero debe ter os nosos ollos, a
nosa boca e latexar por medio do noso corazón, debe ter un rostro
e un nome. Eu son Jesús Bastante Liébana e síntome cristián, e
ti, sexas quen sexas, amigo X, es meu irmán, e o meu compañeiro
de camiño. Que o descoñecemento non se transforme automaticamente en desconfianza.
E: a letra que máis suma do abecedario. Necesitamos sumar
nisto de ser cristián, engadir cantas máis persoas; canto máis sentimento, mellor. Que as nosas frases sempre teñan moitos ‘e’ e
poucos ‘nin’.
E Z: de Zapatos. Que gastemos moitos no camiño da vida e
da felicidade. Que nunca nos cansemos de camiñar, ata que as
solas se transformen en crocodilos, os calcetíns queden inzados
de tomates e os pés de callos e bochas. Un paso tras outro, tras
outro e outro máis. Porque a nosa vida é buscar, camiñar e facer
camiño. E acompañar a outros que, descalzos ou con zapatos de
charón, atópanse perdidos e non saben cara a onde dirixir os seus
pasos. Xesús é un magnífico GPS, e nós xa estamos en camiño. Un
camiño no que cabe deterse, pero non abandonar. Así que a última
letra do abecedario volve levar ao A: non esquezas a túa alegría, nin
os teus zapatos.
Jesús Bastante Liébana
Redactor xefe de Relixión Dixital
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Achega

Presentación da Exhortación
Apostólica Amoris Laetitia sobre o
amor na familia
Pablo Guerrero S. J.

Hai uns anos escoitei unha entrevista realizada a un matrimonio
que cumpría, coido eu, 70 anos de casados. Lembro perfectamente
unha das preguntas da xornalista, porque empregou un verbo que,
en si mesmo, xa era un editorial. Preguntáballes: «Como puideron
aguantar tantos anos casados?» A esposa foi quen contestou e dixo
o seguinte: «Tivemos momentos difíciles, atravesamos crises, pero,
sabe vostede?, nós pertencemos a unha xeración que, cando se
estragaba algo, tentabamos arranxalo en vez de tiralo».
Disto coido que nos fala o Papa Francisco na exhortación apostólica Amoris Laetitia. Este documento, como sabemos, é o resultado dun longo proceso sinodal, dun coidado proceso de consultas
á comunidade eclesial, de todo un labor catequético do Papa ao
longo do ano pasado. Tamén podemos afirmar que esta exhortación é, sen dúbida, froito da ampla experiencia pastoral do P. Jorge,
do cardeal Bergoglio e do Papa Francisco.
Amoris Laetitia non engana; desde a portada dinos que imos ler
unhas páxinas sobre o amor. «Alegría do amor», o título; «Sobre
o amor na familia», o subtítulo. Ben, pois un primeiro motivo de
alegría é que temos a sorte de contar cun Papa que nos fala de
amor. É dicir, fálanos de entraña do Evanxeo, que, á súa vez, é a
experiencia humana máis importante …
Francisco fálanos da historia de amor que conduce ao matrimonio, da historia de amor que significa o matrimonio ao longo
do, non poucas veces complexo, camiño conxugal… Francisco fálanos de historias concretas coas súas luces e coas súas sombras.
E, como non podía ser doutra forma, fálanos tamén da historia de
amor de Deus connosco, co seu pobo.
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E, como nos fala de amor, toda a exhortación zumega tenrura,
atención e coidado polo máis débil, porque o que sofre… Como
nos fala de amor, toda a exhortación zumega Evanxeo. Amoris Laetitia fala de esperanza, da beleza dos matrimonios e das familias
sólidas, da marabilla dun Deus que é un bo Pai, unha boa Nai.
Fálanos dun Deus que nos quere entrañablemente. Coas súas palabras, o Papa convídanos a seguilo no camiño que quere percorrer
na Amoris Laetitia: «quero contemplar Cristo vivo e presente en
tantas historias de amor, e invocar o lume do Espírito sobre todas
as familias do mundo» [AL 59].
E, nesta contemplación de Cristo vivo e presente en tantas
historias de amor, probablemente nos sintamos cómplices do
Papa e poidamos afirmar con el que «cada matrimonio é unha
historia de salvación» [AL 221]; e que «a forza da familia reside
esencialmente na súa capacidade de amar e ensinar a amar. Por
moi ferida que poida estar unha familia, esta pode crecer grazas
ao amor» [AL 53]. Historia de salvación e certeza de que a familia, toda familia (por moi ferida que estea), pode crecer grazas
ao amor.
Coñecemos tamén o desexo que o Papa alberga no seu corazón
ao escribir este documento. El mesmo nolo descobre: «que cada
un, a través da lectura, se sinta chamado a coidar con amor a vida
das familias, porque elas non son un problema, son principalmente unha oportunidade» [AL 7].
Coidar con amor a vida das familias … E a todos atinxe este
coidado. Toda a comunidade eclesial debe involucrarse… Se me
permiten parafrasear un coñecido proverbio africano: «leva todo
un pobo, leva toda a comunidade eclesial coidar con amor da vida
das familias». Esa comunidade que o Papa chama a «familia grande»: «esta familia grande debería integrar con moito amor as nais
adolescentes, os nenos sen pais, as mulleres soas que deben levar
adiante a educación dos seus fillos, as persoas con algunha discapacidade que requiren moito afecto e proximidade, os mozos que
loitan contra unha adicción, os solteiros, separados ou viúvos que
sofren a soidade, os anciáns e enfermos que non reciben o apoio
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dos seus fillos, e no seu seo teñen cabida mesmo os máis desastrosos nas condutas da súa vida» [AL 197].
O Papa non deixa de facernos convites ao longo da exhortación:
a nos achegarmos con ollos limpos e con corazón compasivo; a nos
achegarmos coa luz viva e sandadora que nace e se alimenta no Evanxeo, un Evanxeo que non podemos converter en pedra morta para
guindárllela aos demais; convídanos a acoller, acompañar, amar…
O Papa transmítenos entusiasmo, un entusiasmo que non é, nin
moito menos, «idealista»… A ollada de Francisco é certeira e complexiva: coñece, valora, sostén, defende e anuncia o ideal; porén é
capaz de mirar con tenrura de pai e irmán a realidade imperfecta,
doente, «escandalosamente humana», dirían algúns … Na miña
opinión, o Papa está a dirixirse a unha Igrexa que é Mater et Magistra, pero que tamén se sabe «filla e discípula»… Unha Igrexa
samaritana que quere deterse e atender á persoa que está magoada
… Unha Igrexa cuxa doutrina e cuxa lei só poden deitar, se son
cristiás, da entraña do Evanxeo, que é o amor… E o Papa detense,
e convídanos a detérmonos, para axudar ao que sofre, ao doente, ao
que está ao bordo do camiño, ao que viu, demasiadas veces, como
o sacerdote e o levita daban un rodeo no seu camiño ao Templo.
O Papa sabe, como non vai saber!, que «o divorcio é un mal,
e é moi preocupante o crecemento do número de divorcios». Por
iso sinala que «a nosa tarefa pastoral máis importante verbo das
familias é fortalecer o amor e axudar a sandar as feridas, de maneira que poidamos previr o avance deste drama da nosa época»
[AL 246].
Pero o Papa defende1, como non vai defender!, que o camiño da
Igrexa «é sempre o camiño de Xesús, o da misericordia e da integración […] O camiño da Igrexa é o de non condenar a ninguén
1 «A experiencia do Sínodo tamén nos fixo comprender mellor que os verdadeiros defensores da doutrina non son os que defenden a letra, senón o espírito; non as ideas, senón o
home; non as fórmulas, senón a gratuidade do amor de Deus e o seu perdón». «O primeiro
deber da Igrexa non é distribuír condenas ou anatemas, senón proclamar a misericordia de
Deus, chamar á conversión e conducir todos os homes á salvación». [Discurso Clausura
Sínodo, 24 out. 2015].
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para sempre e espallar a misericordia de Deus a todas as persoas
que a piden con corazón sincero […] Porque a caridade verdadeira
sempre é inmerecida, incondicional e gratuíta» [AL 296] «Ninguén pode ser condenado para sempre, porque esa non é a lóxica
do Evanxeo» [Ao 297].
Ao longo da Exhortación, o Papa insiste na importancia da
preparación para compartir a vida. Pero non fala só de coidar especialmente a preparación, tamén se preocupa polo acompañamento
dos primeiros anos, polo apoio nas crises, pola educación dos fillos, polas diferentes etapas do ciclo da vida da parella e da familia
… E, con especial tenrura, o Papa detense nos momentos en que
a «morte crava o seu aguillón…».
Francisco anímanos a deseñar unha formación máis adecuada
para todos os axentes de pastoral familiar (ministros ordenados e
laicos); porque o Papa sabe que adoita faltar formación adecuada
para tratar os complexos problemas actuais das familias; e tamén
sabe que, demasiado a miúdo, falta apertura para recibir achegas
doutras ciencias sociais, doutros saberes…
Son as familias cristiás «os principais suxeitos da pastoral familiar» [AL 200]. «A familia convértese en suxeito da acción pastoral
mediante o anuncio explícito do Evanxeo e o legado de múltiples
formas de testemuño, entre as cales: a solidariedade cos pobres, a
apertura á diversidade das persoas, a custodia da creación, a solidariedade moral e material coas outras familias, sobre todo coas
máis necesitadas, o compromiso coa promoción do ben común,
mesmo mediante a transformación das estruturas sociais inxustas,
a partir do territorio no que a familia vive, practicando as obras de
misericordia corporais e espirituais» […] Todos deberiamos ser capaces de dicir, a partir do vivido nas nosas familias: «Coñecemos o
amor que Deus nos ten» (1 Xn 4,16). Só a partir desta experiencia,
a pastoral familiar poderá lograr que as familias sexan asemade igrexas domésticas e fermento evanxelizador na sociedade» [AL 290].
O amor é proceso, «non convén confundir planos diferentes:
non hai que botar enriba de dúas persoas limitadas o tremendo
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peso de ter que reproducir de maneira perfecta a unión que existe
entre Cristo e a súa Igrexa, porque o matrimonio como signo implica «un proceso dinámico, que avanza gradualmente coa progresiva integración dos dons de Deus» [AL 122].
E entender o amor como proceso fai necesaria unha «pastoral
positiva, acolledora, que posibilita un afondamento gradual das esixencias do Evanxeo» [AL 38]. Afondamento que fará posible que
as familias sexan escolas de Evanxeo e poidan cumprir as súas dúas
grandes misións: construír un bo niño e ensinar a voar …
Pero o amor non é só proceso, é tamén vocación. «O matrimonio é un don do Señor» [AL 61]. E, precisamente por selo, «a
decisión de casar e crear unha familia debe ser froito dun discernimento vocacional» [AL 72]. É máis, no sacramento do matrimonio
Cristo mesmo sae ao encontro dos esposos cristiáns. «Permanece
con eles, dálles a forza de o seguiren tomando a súa cruz, de se
ergueren despois das súas caídas, de se perdoaren mutuamente, de
levaren uns as cargas dos outros» [AL 73].
O Papa fala tamén das grandes áreas de crecemento na relación matrimonial que, á súa vez, tamén son fontes «potenciais»
de problemas (comunicación, educación dos fillos, sexualidade,
familia política, manexo das diferenzas, etc.). Querería eu fixarme
con rapidez nunha serie de sabios consellos e advertencias que o
Papa vai debullando ao longo de Amoris Laetitia, que coido que
poderían ser subscritos pola inmensa maioría de psicopedagogos,
terapeutas de parella e asesores familiares que coñezo. Sinalo tan
só un número limitado, porque tentar recollelos todos sería unha
tarefa que enchería varios folios máis:
• Entra de cheo no rexeitamento sen paliativos da violencia,
verbal, física e sexual, que se exerce contra as mulleres, tamén dentro do matrimonio [Cfr. AL 54].
• Cualifica de falsidade, de forma de machismo, a opinión de
quen sostén que moitos problemas actuais ocorreron a partir
da emancipación da muller: «admiramos unha obra do EspíEncrucillada 198, maio-xuño 2016
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rito no recoñecemento máis claro da dignidade da muller e os
seus dereitos» [AL 54].
• Sinala como a ausencia (física, afectiva, cognitiva e espiritual) do pai marca severamente a vida familiar. Porén tamén
sinala que «dicir presente non é o mesmo que dicir controlador. Porque os pais controladores anulan os fillos» [AL 177].
• Lembra que nunca hai que terminar o día sen facer as paces
na familia [AL 104]. Só un pequeno xesto, algo pequeno, e
volve a harmonía familiar. Eses pequenos xestos que algúns
chaman a «artesanía dos sentimentos».
• A necesidade do perdón: «un perdón que se fundamente nunha actitude positiva, que tenta comprender a debilidade allea
e trata de buscarlle escusas á outra persoa» [AL 105].
• A importancia de celebrar e gozar xuntos: «A familia debe ser
sempre o lugar onde alguén que logra algo bo na vida, sabe
que alí o van a celebrar con el» [AL 110]. «É doce e reconfortante a alegría de provocar deleite nos demais, de velos gozar.
Ese gozo, efecto do amor fraterno, non é o da vaidade de quen
se mira a si mesmo, senón o do amante que se comprace no
ben do ser amado, que se derrama no outro e vólvese fecundo
nel» [AL 129].
• O matrimonio, como toda realidade entre persoas, é un «proceso dinámico, que avanza gradualmente coa progresiva integración dos dons de Deus» [AL 122].
• «Non fan ben algunhas fantasías sobre un amor idílico e perfecto, privado así de todo estímulo para crecer. Unha idea
celestial do amor terreo esquece que o mellor é o que aínda
non foi alcanzado, o viño madurado co tempo […] É máis san
aceptar con realismo os límites, os desafíos ou a imperfección, e escoitar a chamada a crecer xuntos, a madurar o amor
e a cultivar a solidez da unión, pase o que pase» [AL 135].
• Subliña a importancia do diálogo: «darse tempo, tempo de
calidade», «moitas veces un dos cónxuxes non necesita unha
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solución aos seus problemas, senón ser escoitado» [AL 137].
E, nese diálogo, «ter xestos de preocupación polo outro e demostracións de afecto».
• «Coidar que somos bos só porque sentimos cousas é un tremendo engano. Hai persoas que se senten capaces dun gran
amor só porque teñen unha gran necesidade de afecto, pero
non saben loitar pola felicidade dos demais e viven encerrados nos seus propios desexos» [AL 145].
• Sinala a importancia da educación da emotividade e do instinto [AL 148].
• «A prolongación da vida fai que se produza algo que non era
común noutros tempos: a relación íntima e a pertenza mutua
deben conservarse por catro, cinco ou seis décadas, e isto
convértese nunha necesidade de volver elixirse unha e outra
vez» [AL 163].
• Cando en todo o capítulo VII pregunta quen queremos que
eduquen os nosos fillos, a súa contestación é clara, a educación é xerar procesos: «o que interesa sobre todo é xerar no
fillo, con moito amor, procesos de maduración da súa liberdade, de capacitación, de crecemento integral, de cultivo da
auténtica autonomía. Só así ese fillo terá en si mesmo os elementos que necesita para se saber defender e para actuar con
intelixencia e astucia en circunstancias difíciles» [AL 261].
• Educación da vontade, desenvolvemento de hábitos bos e inclinacións afectivas a prol do ben [Cfr. AL 264]. Espertar a
capacidade de poñerse no lugar do outro… Orientar o neno
a que pida perdón e a que repare o dano [Cfr. AL 268]. Nin
construír un mundo á medida dos desexos do fillo nin facelo
vivir sen conciencia da súa dignidade [Cfr. AL 270].
• Propoñer pequenos pasos… Cando se propoñen valores, hai
que ir aos poucos… as achegas valiosas da psicoloxía e das
ciencias da educación mostran a necesidade dun proceso gradual [Cfr. AL 271-273].
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• «Unha tarefa importantísima das familias é educar para a capacidade de esperar» [AL 274]; tamén a educación sexual e a
valoración do propio corpo.
• «É bo darse sempre un bico pola mañá, bendicirse todas as
noites, esperar polo outro e recibilo cando chega, ter algunha
saída xuntos, compartir tarefas domésticas. Pero ao mesmo
tempo é bo cortar a rutina coa festa, non perder a capacidade de celebrar en familia, de alegrarse e de festexar as experiencias lindas. Necesitan sorprenderse xuntos polos dons
de Deus e alimentar xuntos o entusiasmo por vivir. Cando
se sabe celebrar, esta capacidade renova a enerxía do amor,
libérao da monotonía, e enche de cor e de esperanza a rutina
cotiá» [AL 177].
Ao ler esta fermosa Exhortación apostólica, viñéronme á mente
unhas palabras de Pedro Arrupe que, moi posiblemente, o entón P.
Jorge lese máis dunha vez:
Espántame que poidamos dar respostas de onte aos problemas de
mañá. Non pretendemos defender as nosas equivocacións, pero
tampouco queremos cometer a maior de todas: a de esperar cos
brazos cruzados e non facer nada por medo a errar2.

O Papa convídanos repetidamente ao discernimento. E o discernimento supón unha tradición espiritual que traballa e soña
con «buscar e achar a Deus en todas as cousas», e que sabe que
os nosos tempos, a nosa vida, están chamados a ser lugar de entrega… O matrimonio cristián, para quen vive esta realidade, tan
profundamente humana, poñendo a súa confianza no Señor, é lugar de doazón, de servizo e de verdadeiro amor; é lugar de procura,
de discernimento e de elección.
Remato cunhas palabras que o Papa Francisco pronunciou na
Praza de San Pedro o 14 de febreiro de 2014; están dirixidas a
parellas de noivos que se preparaban para o matrimonio:
2
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El dóavos o amor que está na base da vosa unión e cada día renóvao, refórzao. E faino aínda máis grande cando a familia crece cos
fillos. Neste camiño é importante e necesaria a oración, sempre. El
para ela, ela para el e os dous xuntos. Pedide a Xesús que multiplique o voso amor. Na oración do Noso Pai dicimos: «Dános hoxe o
noso pan de cada día». Os esposos poden aprender a rezar tamén
así: «Señor, dános hoxe o noso amor de cada día», porque o amor
cotián dos esposos é o pan, o verdadeiro pan da alma, o que os
sostén para seguiren adiante.

Dános hoxe o noso amor de cada día…
Pablo Guerrero S. J.
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Xosé Luís Barreiro Rivas

Non estamos libres de tropezar
na mesma pedra
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- O pobo non vota,
votamos as persoas
Téñolle oído aos meus mestres unha cita de Hegel que
nunca atopei nos libros, pero
que vale ben para expresar a
idea que titula este paragrafo.
«A froita non existe –dicía o filósofo de Stuttgart–, o que existen son plátanos, cereixas, peras
ou ameixas». A idea deixara de
ser orixinal, con Guillerme de
Ockham, catro séculos antes.
Pero esta sinxela expresión do
principio permítenos parafrasealo para dicir, en teoría democrática, que os pobos non votan,
porque os que votan de verdade
son Manuel Pérez, Xonxa García, Abelardo López ou Maruxa
Dapena. O feito de que a votación se exprese nun resultado
estatístico non permite crear
un suxeito universal para que,
facendo as acostumadas elucubracións sobre o que o pobo lle
quixo dicir aos políticos, esquezamos que detrás de cada voto
hai unha motivación específica,
un raciocinio singular e un in82
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terese persoal, que esixe limitar o seu manexo a unha pura
conclusión estatística que pode
estar construída sobre motivacións radicalmente opostas que
coinciden, sen embargo, nunha
expresión que, en aparencia, é
idéntica.
Pero a miña intención non é
impedir a posibilidade de que os
partidos manexen e interpreten
os resultados electorais como
se fosen expresión concretas e
simples da vontade dun suxeito universal, porque tal estéril
exercicio está tan arraigado nas
elites políticas, nas pautas de
información e opinión, e na propia xente, que ata o propio votante acaba perdendo a secuencia persoal que explicaría o verdadeiro sentido e motivación do
seu voto. O único que pretendo
deixar sentado é que, sendo taxativamente certa a idea de que
cada persoa é dona dun voto, o
resultado da súa emisión, con
independencia de que sexa interpretado como acto persoal
ou como conclusión estatística,

Non estamos libres de tropezar na mesma pedra

ten un responsable, que tendo
desfrutado da oportunidade de
informarse sobre os problemas
políticos e o seu contexto, e de
optar libremente por una determinada papeleta, ten que termar moral e politicamente dos
resultados.
Dito doutro xeito e pola liña
recta, o feito de termos elixido o
pasado decembro un parlamento que en orde á formación dun
goberno estaba absolutamente bloqueado, pon na cabeza e
nas mans de cada cidadán con
dereito a voto e co deber cívico de exercelo, a responsabilidade de xerar un parlamento
diferente, que non naza politicamente morto, e que empece
por resolver na súa primeira
semana de vida a súa principal misión: darlle a España un
Goberno. Para que eu deposite
nos cidadáns esta responsabilidade, en vez de apegarme ao
gregarismo co que tal obxectivo
se lle adxudica ao diálogo e ao
pacto entre forzas políticas, é
necesario afirmar dous principios sobre os que persoalmente
non teño ningunha dúbida. O
primeiro, que na política, coma
en calquera actividade da nosa
vida, tamén existen condicións
–ideolóxicas, estratéxicas, mo-

rais, persoais e mesmo conxunturais– que son obxectivas, e
que non sempre é posible nin
intelixente prescindir de todo
iso a cambio dun cego impulso
da vontade que acabe xerando
solucións aparentes sobre un
marco de incoherencias, contradicións ou adiamento de
problemas que poden enquistar
a situación a facer que os remedios sexan peores que a enfermidade. E a segunda, que para
modificar unha situación sobre
a que xa existe unha experiencia
de bloqueo nin é necesario que
todos cambiemos de voto, nin
que nos sintamos compelidos
a unha determinada opción, ni
que acabemos votando aquilo
que refugamos. O único que é
necesario é que unha pequena
parte do electorado –aínda que
canta máis mellor– entenda a
finalidade das eleccións, analice sobriamente os compoñentes
electorais cos que contamos e,
en vez de escoller caprichosamente as diversas letras contidas nunha sopa de letras, tratemos de forzar, de acordo coas
posibilidades existentes –que
nunca son moitas, e ás veces
son moi poucas– tres posibles
bloques articulados: o que se
pode conformar desde a dereita,
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o que se pode urdir pola esquerda, ou o que puidese funcionar
desde o centro.
Lamentablemente, esta tripla elección que aínda estaba
presente nos comicios de decembro, antóllase agora máis
reducida e complexa, por canto
os intentos de pactar no centro,
por pura vontade e sen elementos obxectivos para logralo, levounos a todos, partidos e cidadáns a unhas novas eleccións
que están practicamente polarizadas, e que, salvo que existise unha vontade política non
detectada polas enquisas, non
parece permitir gobernar dende
o centro.
O que queremos dicir con
toda esta leria, que parece comprensible e soa a obvia para
quen non se achegue á nova
cita electoral con graves prexuízos, é que o novo parlamento
corre tantos ou máis riscos de
saír bloqueado que o anterior, e
que tal posibilidade farase realidade, sen dúbida algunha, se lle
facemos caso aos «demólatras»
políticos e mediáticos –en afortunada expresión de Bourdieu–
que insisten en que o pobo non
pode trabucarse, ou aos que
pensan que a política só é un
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xogo de vontades abstractas,
absolutamente libres de compoñentes obxectivos, que permite
falarlle aos dirixentes parlamentarios coa mesma falsa leria coa
que, na tradición galega dos
empurres e recomendacións,
se pedían aprobados á carta en
todas as oposicións ou exames
coa formula máxica –tan gabadora como falsa– de vostede se
quere pode.
Nin nas oposicións a xuíces,
nin na formacións dos gobernos
é certo que se se quere pódese.
Porque a confrontación democrática, esencial para o sistema, xera alianzas coherentes
e incoherentes, ideoloxías con
alto ou baixo potencial de coalición, partidos e estratexias con
enorme e inmanexable potencial de chantaxe, e persoas que,
condicionadas por aspiracións
persoais ou oportunidades históricas, non teñen capacidade
para desprenderse das súas ansias e prexuízos para xerar unha
vontade de pactos que esixa renuncias masivas a estratexias,
identidades, procesos históricos,
carreiras persoais e coherencias
ideolóxicas ou sistémicas. Se
eu prognostiquei un ano antes das eleccións de decembro
–véxase a crónica de xaneiro-
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febreiro de 2015– un bloqueo
rotundo da gobernabilidade non
se debe a que sexa parente de
Isaías ou Ezequiel, senón a que
fixen unha análise de elementos
obxectivos que na práctica segue
sendo válido: se o PP non pode
forzar unha maioría articulada
sobre 135 ou 140 deputados
propios, ou se Podemos e PSOE
no poden articular unha maioría
clara dende o liderado moral e
político dos socialistas, teremos
un novo bloqueo, salvo que os
dous grandes partidos tradicionais aceptaran o que aínda hoxe
parece imposible: unha gran
coalición de carácter gobernamental e parlamentario, ou só
parlamentario, que viñese articulada dende a clara asunción
das políticas económicas do PP.
O panorama, xa que logo, é
máis que preocupante. E só terá
unha saída clara e efectiva se a
dinámica de campaña, na que
estamos dando aínda os primeiros pasos, non decantan de xeito
indiscutible unha maioría coherente de esquerda ou de dereita.
Por iso, se eu fose político en activo, centraría a miña campaña
en dous obxectivos elementais.
O primeiro, lembrarlle á xente
que non votamos para illar ao
Goberno, ou para atalo de pés

e mans, ou para vingarnos dos
recortes, ou para facer trunfar
un discurso máis ou menos populista que non leve aparellado
un programa realista e aceptable para a maioría, senón para
elixir un novo goberno a través
do parlamento. E tamén lle
lembraría neste punto que un
goberno non se vai ata que vén
outro, e que se tal proceso non
se cumpre, as eleccións non foron gañadas. E o segundo, que
o Goberno sempre sae de bloques parlamentarios articulados
sobre nomes, selas e ideoloxías,
que cada vez que aparece un demagogo dicindo que non vai falar de números nin selas, e que
os programas se poden pactar
por si mesmos, hai que saber
que estamos diante dun político
disléxico, ao que será moi difícil
que poidamos encomendarnos.

2.- A loita inútil polo
nome de Galicia
Eu non dubido de que a proposta independentista impulsada polos nacionalistas cataláns
(ERC, JxSí, e CUP), tolerada
polos populistas (CatSiqueesPot, ICV-EUiA, Barcelona en
Comú, Guanyem, o bispo de
Solsona e outros), e combatidos
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con escasa intelixencia e éxito
polos constitucionalistas (C’s,
PP e medio PSC), representa
un problema enorme para España e unha aloucada carreira dos
cataláns cara a ningures. Pero
sei explicar por que funciona
esta loucura, xa que os votos
outorgados aos nacionalistas
son suficientes para conformar
unha Generalitat que pelexa
desde a deslealdade polos hipotéticos intereses de Cataluña, e
porque na contenda electoral
constátase que a proposta nacionalista segue sendo rendible
para os partidos que a fan. Será
dubidoso o fin desta aventura, e
mesmo podemos discutir se está
baixo control ou se xa camiña
con inercias que xa non controlan os seus promotores. Pero
non podemos negar os seus beneficios políticos conxunturais,
ou mesmo a posibilidade de que
este enorme conflito sexa afogado nun mar de privilexios se
conseguen impoñer unha reforma constitucional asimétrica e
baseada no recoñecemento dun
feito diferencial catalán.
O que é difícil de entender é
que se copie ese discurso –soberanía, autonomía fiscal e asimetría federal– desde Galicia, onde
As Mareas compoñen unha en86
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salada mixta radicalmente incapaz de meter o nome de Galicia
nas axendas políticas do Estado
e nos organigramas do Congreso, e onde o BNG segue tentando recuperar o seu deputado, ou
dous deputados se nos tocan os
euromillóns, baixo a presuntuosa afirmación de que, se o BNG
non esta presente no Congreso,
Galicia queda sen representación. A realidade –moi dura se
non se acepta– é que o electorado galego non apoia esta deriva
soberanista, importada de Cataluña ad pedem litterae, porque é
plenamente consciente de que,
no suposto de implantarse un
federalismo asimétrico e competitivo, non poderemos acompañar nos privilexios aos que nos
serven de paradigma, e porque
a maioría dos cidadáns somos
moi conscientes de que, lonxe
de estarmos ante unha proposta
de ruptura que, alén dos xuízos
que se estableza sobre a súa racionalidade e conveniencia, ten
algunhas posibilidades, o que a
nós se nos propón é unha utopía radical, máis apta para xerar
frustracións que para dar satisfaccións.
A proposta soberanista que
por pura emulación se está instalando no BNG ten moi difícil
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asento na tradición nacionalista herdada dos devanceiros e no
contexto político, social e económico que vivimos na actualidade. E por iso é moi posible
que o intento de propoñer unha
saída soberanista aos problemas
de Galicia, que entre nós non
resulta realista, produza máis
desafección que adhesión aos
programas de autogoberno, e
facilite, xa que logo, a crecente
asimilación da dinámica política de Galicia ás comunidades
autónomas de réxime común,
antes que favorecer o xogo específico das comunidades históricas. Dicir que Galicia só se
representa dende o modelo nacionalista do BNG, e que todo
o voto maioritario emitido a
favor de PP, PSOE, IU e C’s é
un voto contrario aos intereses
nacionais dun pobo enteiro é
unha notable esaxeración. E seguilo facendo despois de que o
pobo manifestase a súa reticencia a comungar con esta roda
de muíño e unha teimosía que
empeza a amosarse contraria ás
necesidades dunha restauración
radical e intelixente da nosa vocación de autogobernarnos. No
BNG hai xente moi sabida e experimentada para analizar estes
feitos, pero todo indica que se

seguen insistindo en corrixir a
visión maioritaria e continuamente referendada do pobo,
hai moitas máis posibilidades
de que o BNG se quede só que
de acadar unha rectificación radical dos modelos democraticamente apoiados.
Non me esquecerei de dicir
que a emerxencia das Mareas
nas pasadas eleccións municipais e xerais do 2015 poden dar
a falsa impresión –á que tamén
se acollen algúns analistas– de
que certas formas novas de facer política teñen en Galicia
un futuro prometedor, e que,
lonxe de estarmos ante a crise
do nacionalismo ou do soberanismo, só asistimos a un cambio
de actores do que só o BNG e
outras forzas tradicionais sairían prexudicadas. Obvio é dicir, neste suposto, que ao BNG
non lle arranxa moito que a súa
crise se produza por «fas ou por
nefas», porque a oportunidade da súa clásica aposta queda
igualmente comprometida. A
miña opinión, no entanto, inclínase a pensar que as novas formas de facer política, xurdidas
nun contexto de oportunidade
relacionado coa crise e a subseguinte decepción –un tanto
ofuscada– do electorado, vai ser
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máis efémera que o BNG, e que
a crise deste partido ten moito
máis que ver co abandono das
posición nacionalistas polo
electorado que pola irrupción
de forzas novas que lle discuten
ao Bloque un nicho de voto que
xa empezou a quedarse pequeno oito anos atrás. E isto, como
ben se ve, non mellora o diagnóstico do nacionalismo, senón
que –no marco dunha sucesiva
fragmentación– agrávao.

3.- Brevísimas reflexións
sobre temas complexos
Primeira: Non é bo para
ninguén que a protesta contra
a LOMCE se estea facendo á
costa dos nenos –que perciben
a ruptura do sistema educativo–
e por un procedemento de desobediencia que ten máis motivos ideolóxicos que pedagóxicos.
Ensinarlle aos nenos que a lei só
é un papel co que se poden facer
tarabelas é un erro gravísimo e
con efectos diferidos, e que con
independencia do que se opine
da norma establecida, fala dunha sociedade democrática en retroceso e non en progreso.
Segunda: O tempo deulle a
razón ao PP –con perdón!– en
dúas cousas moi discutidas: que
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era mellor aprobar presupostos
que deixalos para a seguinte lexislatura (que Santa Lucía lles
conserve a vista aos que pensan
que os atrancos do sistema son
mostras de democracia e participación); e que a Lei que limitaba de oficio a duración das
instrucións penais (con taxadas
excepcións) era absolutamente
imprescindible. Agora hai xuíces
e fiscais que din que algunhas
ducias de miles de expedientes
poden caducar sen ser satisfactoriamente estudados. Pois por
iso, amigos! Porque a inmensa
maioría deses expedientes –moitos deles trapalladiñas infantís–
xa están convertidos en fardos
de inxustiza por estaren abertos
tempo esquecido, e por serviren
só para acrecentar un cúmulo
de traballo ficticio que despois
se utiliza para reivindicacións,
demandas e emplastos contra
erros ou neglixencias máis que
dubidosas. Se morren, pois, cen
mil expedientes, que o demo os
leve, e a ver se agora empezamos
unha xeira na que a maior fonte
de inxustizas sexan os tempos –e
as pijaditas!– da Xustiza.
Terceira: Dicir que Europa
se radicaliza cara a dereita polo
fracaso das políticas europeas
relacionadas coa austeridade,
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a inmigración e a desigualdade é unha forma tan fina como
evidente de chamarlle parvo ao
electorado, tan parvo, digo eu,
como para pensar que usa gasolina para apagar as fogueiras.
A única explicación a este feito
–xa significativo, pero non preocupante– é que moita xente
non sabe nada do que é e significa a UE, non lembra nada da
nosa recente historia, non sabe
en que consiste un presuposto
que ten que aplicarse nun marco globalizado, non pensa que a
plumiña electoral se pode esgallar, e non pensa para nada nas
medidas que poderían aplicar as
extremas esquerda ou dereita se
algún día chegaran a gobernar.
Máis aínda, tamén se pode argumentar que a xente é quen de
demoler algunhas políticas, medidas ou situacións sen preguntar polas alternativas; ou de crer

que existen paraísos terreais
perdidos na selva nos que aínda
flúen ríos de leite e mel e atan
os cans con longaínzas. Porque
calquera destas explicacións,
que nos remite a incultura política, desinterese, preferencias
ocultas ou desviacións democráticas é menos ofensiva que
admitir a posibilidade de que
sexamos tan parvos como para
apagar o lume con nafta pura.
Cuarta: se o electorado fose
tan certeiro e anxelical como
agora se supón, e non se trabucara nunca en ambicións e
intencións, non faría falta a política, e a verba democracia non
figuraría en ningún dicionario.
Porque a política traballa os
conflitos, e os conflitos xorden
no seo da sociedade. Por iso, só
por iso, non goberna calquera.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Abril, o mes de Cándido Pazos
Xoán Bernárdez Vilar

Entre os 250 traballos que
concorreron ao certame HewlettPackard Inkspiration Awards, figuraba El Camino Francés en el
Códice Calixtino, baseado, ou se
o preferides, inspirado, no Codex
Calixtinus, do século XII, que se
conserva na Catedral de Santiago, e do que no ano 2010 foran
publicadas as súas 580 páxinas,
por primeira vez traducidas á
nosa fala.
Pois ben, o traballo ao que
nos acabamos de referir, logo
de se clasificar coma finalista
do indicado certame, quedou a
un só punto de levar o primeiro premio, segundo o fallo dado
a coñecer o pasado 7 de abril
en Tel Aviv, unha cidade israelí
fundada, curiosamente, case na
mesma data, pero no ano 1909,
sobre un inmenso e improdutivo
areal que entón acababan de adquirir as organizacións hebreas.
Digamos tamén que Tel Aviv,
ademais de ser a denominación
que levaba o barrio de Babilonia no que, cara o ano 586 a.C.,
foron confinados polo monarca
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desta, Nabucodonosor II (605562 a.C.), os xudeus que acababa de derrotar militarmente,
é un topónimo que se podería
traducir por Lomba, ou Outeiro
da Primavera.
Autor do mencionado traballo, manuscrito, e profusamente ilustrado, foi Cándido Pazos
López (Compostela, 1943),
deseñador, escultor, con máis
de 60 figuras relacionadas co
Camiño, espalladas por toda
Europa, paisaxista, premio nacional de debuxo, e de xardinería de Paradores, investigador, viaxeiro, apaixonado das
plantas, atleta, e practicante
de ciclismo, que, ademais de
considerar ao Codex Calixtinus
como a primeira guía turística
que se recorda, valóraa como a
descrición da rúa máis longa de
Europa.
Nesta súa adaptación de
tal rúa-camiño-guía, Cándido
Pazos inclúe cen ilustracións,
os sete principais camiños de
Santiago existentes, coa súas
correspondentes traducións a
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sete idiomas modernos, e as
copias dalgunhas páxinas orixinais.
Asímesmo, e para redondear
o período que lle dedicamos no
encabezamento deste comentario, no día 3 do mesmo mes,
e por iniciativa de El Correo
Gallego, El Correo TV e Radio
Obradoiro, este polifacético e
incansable autor fora elixido
Galego do Ano. Por último, e
sen nos saír de abril, digamos
que, co gallo do catrocentos
aniversario do falecemento de
Miguel de Cervantes Saavedra,
(22-4-1616), sepultado ao día
seguinte, Cándido Pazos participou na edición do Quijote políglota, aportando catro debuxos
a plumiña e a tradución ao galego, escrita a man, do Capítulo
32 da obra, o denominado, se
non nos trabucamos De la respuesta que dio don Quijote a su
reprehensor, con otros graves y
graciosos sucesos.

1.- As letras
As Irmandades da Fala, do
intre de cuxa fundación se
cumpriu o 18 de maio o seu primeiro centenario, foron homenaxeadas con numerosos actos

reivindicativos. Así, na Coruña,
Concello e Real Academia Galega, organizaron xuntos, no
Teatro Rosalía Castro, unha
conmemoración na que se leron
textos de Castelao, Antón Vilar
Ponte, Ramón Cabanillas e Vicente Risco, contando coa presenza de catro veteranas Masas
Corais e a intervención de destacados membros da Academia.
Tamén na cidade herculina, e
no número 38 da rúa Riego de
Agua, o inicial lugar onde por
primeira vez se axuntaron daquela os primeiros membros das
Irmandades, a Deputación Provincial organizou outro acto no
que estivo presente Elvira Varela Bao, de 90 anos de idade, filla
de Bernardino e de Elvira, dous
dos presentes naquela histórica ocasión. Na súa alocución a
vicepresidenta da Deputación
lembrou que moitos dos ideais
daquelas Irmandades mantéñense aínda hoxe en día.
No período que neste número nos ocupamos, coincidente
co Día das Letras Galegas, celebráronse por todo o país numerosos actos, especialmente dedicados ao poeta Manuel María,
a quen nesta ocasión se conmemorou. Actos maioritariamente
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relacionados coa nosa cultura
e no que moitísimas corais entoaron poemas precisamente da
súa autoría.

2.- Banda Deseñada
O pasado 15 de marzo cumpriu 80 anos de idade un importante e significado persoeiro da
Novena Arte. Estamos a falar
nada menos que do barcelonés Francisco Ibáñez Talavera,
xenial historietista da escola
Bruguera, autor de numerosas
series coas que conseguiu deleitarnos a través das máis variadas publicacións. E se ben a de
Mortadelo y Filemón debe de ser
a máis coñecida de todas, e mesmo unha das máis representativas, non debemos de minimizar
outras coma: 13 rue del Percebe,
Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio, El botones Sacarino e mesmo La familia Trapisonda. Recollemos tamén o feito de que os
comezos de Ibáñez foron xa admirables, posto que tendo nada
máis que once anos, conseguiu
publicar un debuxo na revista
máis emblemática que, en todos os tempos, houbo no estado: Chicos. Máis tarde traballou
de «botones» nunha entidade
bancaria, de onde debeu xurdir
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o seu Botones Sacarino. Entre
os anos 1994 e 2014 Ibáñez foi
recoñecido con seis destacados
premios no xénero. Lembramos
aínda o abarrote que se produciu no Club Faro de Vigo cando
impartiu nel unha lección sobre
a súa obra. Había máis xente
fóra que no interior do edificio.
Houbo necesidade de abrir as
xanelas para que os que se atopaban na rúa puidesen seguir a
súa disertación.
Entre os días 13 e 15 de maio
celebrouse na Estación Marítima de Vigo a II edición do
Boom! Film & Comic. Festival
de la cultura pop. ¡¡¡Gracias!!!.
Aínda sen contar con excesivas colaboracións mediáticas,
e nun ambiente festivo, ao que
acudiron máis de dez artistas
invitados, efectuáronse numerosas actividades relacionadas
co mundo do Cómic, a literatura de xénero e á TV. Houbo tamén moitos stands, actividades,
obradoiros e curiosidades, con
desenvolvemento de seminarios, parladoiros, e concursos,
falándose da Banda Deseñada en Galicia. Norma Comics,
e Sousa Comics, de Vigo, así
coma Arigato, da Estrada, foron
as firmas que acapararon a zona
comercial.
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Incluímolo nesta sección
nada máis que por aproximación, xa que nos imos ocupar da
Expotaku, que se celebrou na
Coruña os días 20 a 22 de maio.
E facémolo así con base ao
moito que, tanto exteriormente
coma polas vestimentas utilizadas polos asistentes, amosou
este respecto ao manga xaponés.
A Expotaku resultou unha complexa e variada festa con presenza de invitados, exhibicións de
videoxogos, torneos, obradoiros,
conferencias, proxeccións, concursos, ludotecas, clases de judo
e jedi, que mobilizou a moitísimos afeccionados.

3.- Cine e Teatro
Se ben que o Play-Doc Festival Internacional de Tui, na
súa XII edición, rematou oficialmente o domingo 17 de
abril coa proxección dos filmes
vencedores, a estrea dunha fita
sobre o cantautor americano
Leon Russel, e unha mesa redonda, os fallos e os galardóns
do mesmo foron entregados xa
na noite anterior. Nese acto, o
xurado declarou gañadora a película No Cow on the Ice na que
o único director galego no certame, Eloy Domínguez Serén,

recolleu as súas sorprendentes
vivencias coma emigrante en
Suecia. Así mesmo a crítica
Internacional premiou o filme
Le terrain de Bijan Anquetil,
un francés fillo de nai iraniana,
que fai nela un interesante retrato dunha comunidade xitana. A mención especial recaeu
na brasileira Ana Vaz, por Occidente. Paralelamente o Festival
deu a coñecer unha monografía
sobre o afroamericano Charles
Burnet, Un cineasta incómodo,
asistente ao acto.
A Academia Galega do Audiovisual, fallou o 23 de abril
no Pazo da Ópera da Coruña os
Premios Mestre Mateo. A película El Desconocido, de Vaca
Films, dirixida por Dani de la
Torre, con 12 galardóns, foi a
vencedora. En segundo lugar
quedou Lobos Sucios, con dous,
os de dirección artística e vestiario. Asemade Zigzag diario,
de TVG, foi distinguido coma
o mellor programa; Martín Barreiro, do Telediario Territorial
de Galicia, elixido coma mellor
comunicador; O Terceiro porco,
da Escola de Imaxe e Son, resultou a principal curtametraxe
de animación, mentres que en
documentais gañou Os días afogados, de Amanita Films.
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Entre o 24 e o 27 do mesmo
mes celebrouse no Multiusos
da Xunqueira o festival Redondela en Curto. Iniciado este
cunha homenaxe ao actor local
José Ángel Egido, durante eses
catro días foron visionados o
16 filmes finalistas. Resultou
vencedor En la azotea do catalán Damiá Serra, o que supuxo, tanto para el como para
a maior parte do seu equipo,
graduarse na Escola Superior
de Cinema/Audiovisuals de
Catalunya. En Curtas Galegas
gañou Rancor, de Miguel Morales; en Curtísimas, Los pies
fríos, de Guillermo Guerrero.
Na sección escolar, Fraguando
a diversidade, do IES Antonio
Fraguas, de Santiago. Asemade na sección andaina venceu
Para Sonia.
Oliver Laxe (París, 1982),
fillo de emigrantes, e actualmente residente en Galicia, foi
distiguido no Festival de Cannes, Francia, co Premio Semana da Crítica, polo seu filme
Mimosas. Segundo declarou
considera ao mesmo coma «un
western relixioso». Así mesmo,
entre as súas opinións recollemos estoutra, que poderíamos
considerar coma definitoria do
seu pensamento e inquedanzas:
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«As relixións entraron en crise
cando a secularización as despoxou do seu esoterismo». Este
novo director, que pasa todos
os anos tempadas en Marrocos,
fora xa distinguido con outro
premio por Todos vós sodes capitáns.
Na XIII edición do Festival
de Cans, O Porriño, que nesta
ocasión bateu o seu récord de
obras inscritas, rematou o 21 de
maio. Os filmes premiados, ademais dos respectivos premios en
metálico, recibiron cadanseu
Can de Pedra, que foron entregados na indicada data nun
Torreiro auténticamente ateigado de público, en parte tamén
atraído polo Coloquio na Leira,
no que Emma Lustres, Dani de
la Torre, e outros produtores, se
ocuparon do cine, e afondaron
na problemática do audiovisual.
Lembremos que este Festival
conta con orixinais medios de
transporte –os chimpíns–, especiais salas de proxeccións –os
ghalpóns– e a súa propia revista, o Canzine:
– Primeiro Premio: Ladrones de
tiempo de Fran X. Rodríguez.
– Mellor curtametraxe de animación: Viaje a Pies, de Khris
Cembe.
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– Premio especial do público:
Lurna, sobre a emigración,
do guardés Nani Matos.
– 
Mellor actriz: a senegalesa
Diaryatou Daff, pola súa interpretación en Lurna.
– 
Mellor actor: Xosé Barato,
por A liña política, dirixida
por Santos Díaz.
– 
Mellor realización, Juan
Hervella-Rego, por Share o
no share.
– Mellor guión: Marcos Nine
por Ladrones de Tiempo.
– Mellor banda sonora: Manu
Conde, por Lurna.
– Mellor obra de Can Parade:
para Isis Rodríguez.

4.- Decesos
Cando estaba a piques de
completar os 92 anos de idade,
na mañá do 23 de maio faleceu
en Madrid o editor, escritor e
xornalista Sabino Torres Ferrer
(Pontevedra, 1924), Correspondente, ademais, da Real
Academia Galega. Sabino Torres debutara en 1943 na revista Finisterre. Máis tarde creou
o semanario Litoral e en 1949
editou a Colección Benito Soto,

que imprimiu no seu obradoiro
de Pontevedra Gráficas Torres.
No seu haber figuran sete obras
en galego e dúas en castelán.

5.- Novas en xeral
No ano 1967, un grupo de
galegos que coincidiran nun
tren que de Madrid se dirixía
a Vigo, tomaron a decisión de
se axuntar de novo na praia de
Panxón, Nigrán. Deste xeito comezou a xestarse a idea de unir
aos galegos residentes en Madrid, propiciada, ademais, polos
comentarios do xornalista Borobó (Pontecesures, 1916 - Compostela, 2003). Como consecuencia xurdiu a Enxebre Orde
da Vieira, con domicilio na Casa
de Galicia, situada onda o famoso Museo do Prado. Orde que
acadou xa o seu XLIX capítulo,
ao longo dos cales foi recibindo,
e dando a coñecer, a cantos galegos entendeu que destacaron
en calquera lugar e actividade.
Pois ben, como tampouco
podía ser menos, entre as actividades culturais que paralelamente foi creando apareceu a
dos Amigos da Cultura Celta, da
cal podemos dicir que celebrou
o pasado 11 de maio o seu octavo encontro, tamén en Madrid.
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Consistiu este nunha mesa
redonda sobre o tema Afinidades entre a cultura irlandesa e a
galaico-portuguesa dende a época celta, na que interviñeron o
arqueólogo Pedro R. Moya, o
Director do Instituto de Estudos Irlandeses Amerggin, Antonio de Toro Santos, o profesor
de Literatura Celta e Irlandesa,
Ramón Sainero Sánchez, e o
Especialista en Prehistoria da
Universidade de Vigo, Ladislao
Castro Pérez. Asistiron ao acto
os embaixadores de Irlanda e de
Portugal, quen, xunto cos oito
novos «amigos» do colectivo en
tal ocasión presentados, entre
os que tan só figuraba unha
muller, recibiron os acreditativos Diplomas de Honor.
O acto pechouse con actuacións do grupo Lume de Biqueira, e dos músicos Carlos Núñez
e Abraham Cupeiro.

6.- Premios
O 30 de marzo foi fallada a
XX Edición dos Premios María Casares de Teatro, da Asociación de Actores de Galicia,
nesta ocasión coincidente co
centenario das Irmandades da
Fala. O acto tivo lugar no Teatro Rosalía Castro da Coruña,
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conducido polo grupo Chévere
e dirixido por Xavier Ron.
Resultou gañadora a obra O
principio de Arquímides, de Teatro Atlántico, que acadou cinco
galardóns, situándose en segundo lugar Xardín Suspenso, do
Centro Dramático Galego, con
tres, mentres que Ensaio sobre
a cegueira, de Sarabela Teatro
e Presidente tan só acadaron un
premio cada unha. Outros premios foron:
– Mellor actriz secundaria: Iolanda Muíños.
– 
Mellor texto orixinal: 30 e
tantos ósos, de Aporía Escénica.
– Mellor Música orixinal: Manawee, de Matrioshka Teatro.
– Mellor vestuario: O Furancho, de Ibuprofeno Teatro.
– Mellor espectáculo infantil:
Feo, de Caramuxo Teatro.
– 
Premio de Honra: Revista
Galega de Teatro.
Na gala foi lido un Manifesto
poñendo de relevo as dificultades que está a pasar o sector.
Camilo Nogueira Román
(Lavadores, hoxe Vigo, 1936),
enxeñeiro, economista e ensaís-
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ta, foi distinguido o pasado 5 de
abril co Premio Trasalba. Camilo
Nogueira que estudou na Escola
Industrial da cidade olívica e nas
de Enxeñeiros Industriais de Bilbao e Madrid, foi tamén político
importante, actividade na que
durante dúas lexislaturas formou
parte do Parlamento Galego, e
noutra, tamén do de Europa. A
entrega deste recoñecemento,
en base principalmente á súa
vida dedicada a Galicia, será realizada o 26 de xuño, correndo a
Laudatio a cargo do escritor, xornalista e guionista Suso de Toro
Santos (Compostela, 1956).

mariños mediante o uso de
modelos de regresión non paramétricos, de María Sestelo
Pérez (Vigo), coa colaboración de Javier Roca Madiñas
e Nora Martínez Villanueva.
– Novos Investigadores: Arquitectura comunitaria como
transformación de procesos sociais. O caso de A Fraga, do tudense Jorge Enríquez Méndez,
que desenvolve os traballos
realizados dende hai 8 anos no
indicado lugar da parroquia de
Vincios, Gondomar, a través
de nove microproxectos.

Sintetizamos a continuación
os galardóns entregados pola Deputación de Pontevedra o 22 do
mesmo mes no Pazo Provincial:

– Teses de Doutoramento: Plateiros Portugueses en Galicia. O obradoiro dos Cedeira
(1542-1667), de Diana Dúo
Rámila (Pontevedra).

– Humanidades e Ciencias sociais: Estado de conservación
dos Castros da comarca do
Deza, de Antonio Presas García (Lalín).

– A vida musical da provincia de
Pontevedra (1878-2003) de
Nuria Barros Presas (Campo
Lameiro).

– 
Cabaqueiros nos Reais Arsenais. Ferrol coma destino dos
«Maestros Texeros« do Baixo
Miño (1750-1850), de María
Ángeles Verea Castelo (A Coruña).
– Ciencias e Tecnoloxía: Novas
achegas e xestión dos recursos

– Canitrot e o sistema literario
galego no tránsito de século,
de Carlos Gegúndez López
(Lugo).
– Ciencias e tecnoloxía: Brassica oleácea como fonte de
compostos biosaudables. Aproximación xenética, de Tamara
Sotelo Pérez (Bueu).
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– 
Efectos da isatina sobre a neurotransmisión dopaminerginca do núcleo estriado, de Lorenzo Antonio Justo Cousiño
(A Lama).
Ao día seguinte a Asociación
Española de Críticos Literarios,
fallou en Tenerife os Premios
da Crítica nos que foron distinguidos os nosos paisanos, o coñecido Manuel Rivas Barrós (A
Coruña, 1957), pola súa narración O último día de Terranova,
e a teórica en literatura M.ª do
Cebreiro Rábade Villar, polo seu
poemario O deserto.
O 3 de maio, Día Internacional da Liberdade de Prensa,
foille entregado ao escritor e
xornalista Santiago Jaureguizar
(Bilbao, 1965), o premio Xosé
Aurelio Carracedo. Santiago Jaureguizar, criado en Ribadeo, conta ao seu favor con numerosas
publicacións e premios, e optara
a este co seu traballo Os amigos
do cadáver de Blanco Amor.
No Centro Cívico de Arteixo,
fallouse dez días despois, o Premio Manuel Murguía de Narracións Breves na súa terceira
Edición. Resultou gañadora a
obra Hai patios de luces tristes
da que é autor o porriñés Diego Giraldez. Foron finalistas O
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mérito da chuva, de Carlos Quiroga, e A aranha de Sydney, de
José A. Lozano. O acto foi aproveitado para presentar a obra A
Garza insomne que recolle os
nove relatos seleccionados nas
tres primeiras edicións do concurso, con fotografías de Xacobe Melendrez. Actuou o Grupo
4 Jazz con temas tanto de Manuel María coma outros, tanto
galegos, coma portugueses e
brasileiros.
Ao día seguinte o Teatro Principal de Compostela acolleu a
Primeira Gala do Libro Galego, organizada conxuntamente
pola Asociación de Escritores, o
colectivo de Editores e a Federación de Librarías de Galicia.
Manuel Rivas Barrós, María Solar e María Lado resultaron os
principais premiados das once
categorías no que se subdividiu
o certame, mentres que o galardón de Escritor Galego Universal recaeu no catalán Pere Gimferrer. Os premios honoríficos
foron para a Librería Pedreira, e
a Editorial Laiovento. No festival actuou Áureas, un conxunto
de música e de teatro.
Na mesma data foi tamén
dado a coñecer o resultado do
Premio de poesía Concello de
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Carral, na súa XIX edición, do
que resultou vencedor Modesto
Fraga (Fisterra, 1974), polo seu
traballo Devalar sen pel. Modesto Fraga, licenciado en Filoloxía
Galega, escribe tanto poesía
coma contos, cos que xa acadou
varios premios, tendo publicado
numerosas obras.
Para a xovencísima filóloga
Helena Salgueiro Golán (Compostela, 1995) foi o Premio
Rosalía Castro do Concello de
Padrón, pola súa obra As Flores,
presentada co bíblico lema de
Lilith.
Supoño que todos vos teredes decatado do socorrido que
se está a converter o concepto
de Galego do Ano, xa que se está
a dar en todas as facetas, e concédense a través de numerosas
organizacións. Sen pretender
entrar agora nunha análise destas circunstancias, comentemos
que o día 20 de maio, o Club
de Periodistas gallegos en Madrid
concedeulle esta distinción, con
base aos seus moitos méritos,
do pasado ano 2015 a Darío Villanueva Prieto (Vilalba, 1950),
crítico literario, actual Director
da Real Academia Española,
e exreitor da Universidade de
Santiago.

No centenario da súa fundación, e no curso dunha Gala
efectuada na Casa da Matanza,
residencia que foi de Rosalía
en Padrón, o 22 de maio, foille
concedido o Pedrón de Ouro
ao Coro Cántigas da Terra (A
Coruña, 1916). No curso da
mesma correspondeulle o Pedrón de Honra á profesora de
Filoloxía Románica da Universidade Complutense, Carmen
Mejía Ruíz (Valdepeñas, 1956),
difusora da nova cultura a través da revista Madrygal, da que
foi fundadora, como medio de
expresión do Centro de Estudos
Galegos da mesma Universidade no que participa dende 1994.

7.- Varia
O deporte tamén é cultura, e
así se veu considerando ao longo da historia. O 12 de maio, no
transcurso da Gala dos Premios
do Deporte Galego, e co acompañamento da Real Banda de
Gaitas da Deputación de Ourense, foron entregados nesta
cidade os seguintes:
– Fomento e promoción da actividade física: IES de Mugardos.
– Ximnasia: Daniel Pérez Morales.
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– Arco: Miguel Alvariño García.
– Promoción do deporte base:
Club Ciclista Maceda.
– Labor informativa: La Región.
– Mellor adestrador: Rafael Vázquez López, en Badminton.
– Fomento da actividade física:
ALCER, A Coruña.
– Deportista revelación: Adrián
Ben Montenegro, en Atletismo.
– Deportista con discapacidade: Susana Rodríguez Gacio.
– Fomento e promoción de actividade física: Concello de
Arteixo.
– 
Mellor evento deportivo:
Premio Internacional de
Marcha Atlética Cantones da
Coruña.
– Mellor árbitro: María Bautista Maestre.
– Mellor deportista feminina:
Teresa Portela Rivas.
– Patrocinio deportivo: Abanca.
– Deportistas con discapacidade: Darlim Racing Chapela.
– 
Mellor equipo masculino:
Club Ourense Baloncesto
SAD.
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– Mellor equipo feminino: Mecalia Atlético Guardés, balonmán.
– 
Deportista masculino con
discapacidade: Martín de la
Puente Riobó.
– Deportista masculino: Francisco Javier Gómez Noya.
Imos falar agora dun espectacular miradoiro situado no
Campo da Rata, en Cedeira,
a trescentos metros de altura
sobre o nivel do mar. Dende el
albíscase, en primeiro termo, a
Ponte de Rande. A continuación
da mesma, e cara ao oeste, a Ría
de Vigo ata as illas Cíes, mentres que en dirección ao norte,
ofrécense as illas de San Simón,
así como a dilatada enseada que
se espalla entre Redondela, e
Vilaboa, pasando pola foz do
río Verdugo. Neste privilexiado
lugar, o 20 de agosto do ano
2015, un carpinteiro de Transmañó, Francisco Peixoto, instalou pola súa conta un asento
de madeira que axiña pasou a
ser considerado coma o mellor
banco do mundo, e visitado por
unha enorme cantidade de público. Lamentablemente, nos
meses de decembro, xaneiro e
marzo seguintes, uns salvaxes
–chamarlles «vándalos», coma
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fixeron algúns medios, parécenos un eufemismo en exceso
afectuoso–, derrubárono, e na
terceira ocasión, mesmo conseguiron facer desaparecer os seus
restos. Os veciños, no entanto,
non se deron por vencidos e,
logo de localizalos, restauraron a construción, reforzárona cunha estrutura metálica e
atornillárona á rocha. Dende o
pasado 29 de marzo, o espectacular asento, coa lenda «Galiza
it’s different» na súa espaldeira,

está sendo xa, de novo, e masivamente, utilizado. Agardamos
que por moito tempo.
Aínda conscientes de que fican por recoller moitos e importantes feitos que se van celebrar
nos próximos días, para non demorar a entrega destas liñas á
imprenta, poñemos aquí o punto final das mesmas, esperando
podérvolos ofrecer no próximo
número de Encrucillada.
Xoán Bernárdez Vilar
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Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Non é nada novo oír e dicir que somos unha sociedade
afeita a andar de aquí para alá,
tocándoo todo, probándoo todo,
estendendo ata ao imposible o
noso afán por rodearnos de cousas e de experiencias, e, aínda
así, cunha sensación abondo
frecuente de baleiro, de insatisfacción. Penso que ben puidera
ser porque o noso andar de cousa en cousa, de flor en flor, non
é para gustar, cal intelixente e
solícita abella, o doce mellor de
cada realidade, senón simplemente pola vangloria do movemento o que a mesma insatisfacción nos provoca. Non sei,
igual me paso de severo, pero
algunhas das circunstancias
que quero comentar con quen
isto lea chamáronme a atención
neste sentido, e desde este sentido as quero compartir.

1.- Amoris letitia, a
ledicia do amor
Se me pedisen que lle puxese
un apelido simple a esta exhortación apostólica do Papa Fran102
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cisco, segundo era costume facer cos nosos reis do pasado, eu
sinalaríaa como «a esperada».
Coido que poucos escritos papais, posteriores aos correspondentes Sínodos, se agardaban
con tanta expectación. Desgraciadamente –parécemo a min–
a expectativa era algo enfermiza, morbosa: case todo o mundo
estaba á espera do que o Papa
Francisco diría ou non diría sobre as parellas homosexuais, sobre se comuñón eucarística si,
comuñón eucarística non, para
as persoas casadas pola Igrexa e
logo divorciadas e voltas a casar
polo civil. Será un erro achegarnos a este escrito do Papa
Francisco desde esta perspectiva. Posiblemente quedaremos
desilusionados, ben por exceso,
ben por defecto; ben porque nos
pareza excesivamente aberta a
postura do Papa, afirmando reiteradamente que en casos, moi
ben discernidos, a total participación na vida da comunidade
cristiá podería ser compatible
coa existencia de prácticas matrimoniais obxectivamente des-
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apegadas do que se considera
doutrina segura, en graza do valor último da propia conciencia
(porque isto é o que defende, e
persoalmente alégrome ben de
que o defenda, que menos!);
ben porque consideremos que
o Papa, coma moitos eclesiásticos máis, anda con demasiadas
contemplacións, arredado da
realidade da vida, ignorando que
hai dinámicas culturais que van
máis aló dos pechados esquemas
da confesión relixiosa católica,
dinámicas que cando menos
deberiamos acompañar máis
respectuosa e decididamente co
evanxeo da misericordia na man
(cousa que non deixa de facer
por certo o mesmo Papa).
Repetimos, logo, que non nos
parece a clave antedita a máis
axeitada para introducirnos na
riqueza deste escrito e poder degustar os seus zumes; teremos
que coñecer loxicamente cal é
o pensamento do Papa ao respecto das cuestións antes citadas, e coñecer en consecuencia
cal era o pensamento da gran
maioría das persoas asistentes ao Sínodo, que o Papa representa e reflicte; no capítulo
8 explícao con detalle; pero a
Amoris letitia vai moito máis

alá e agora que está de moda
en moitos ambientes do coidado da saúde corporal e mental
falar de «boas prácticas», eu
diría que estamos ante un precioso manual de boas prácticas
da vida en parella, matrimonial
ou non matrimonial, crente ou
non crente, aínda que na mente
do Papa estean especialmente
as persoas que pretenden vivir
o amor nun matrimonio estable
e cristián. Con referencias bíblicas, doutrinais, comedidas e
suficientes (cc.1 e 3), atento aos
novos formatos de vida e parella
que se están prodigando entre
nós (cap. 2), o corpo da exhortación está dedicado a debullar
con detemento as enormes posibilidades da vida matrimonial,
os riscos que as poden neutralizar e as prácticas que as poden
facer florecer desde perspectivas antropolóxicas e pastorais
(cc. 4-7). O escrito péchase cun
breve esbozo de espiritualidade
matrimonial (c. 9), sen que iso
queira dicir que todo o anterior
sexa alleo a esa espiritualidade,
todo o contrario, son soporte e
resonancias da mesma.
Fiel á súa particular sensibilidade e estilo, o papa Francisco ofrécenos un texto que en
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boa medida se pode converter
en material utilizable por persoas que se queiran preparar
para vivir con solidez humana
e/ou cristiá a súa vida en parella, e tamén para persoas que,
vivindo xa en parella, pensan
que igual están necesitadas de
reavivar as augas dunha fonte
que, se cadra e polo que sexa, se
están achicando. As referencias
do texto aluden moitas veces,
como é lóxico, á Relación final
do Sínodo, nútrense de escritos
do propio Papa e tamén doutros
Papas, especialmente de Xoán
Paulo II pola súa Familiaris consortio, apóianse con inusitada
frecuencia na Summa Theologiae de Tomé de Aquino, e significativamente cita textos de
nove Conferencias Episcopais
(española, chilena, australiana,
italiana, keniata, coreana…)
sen esquecer autores católicos
e non católicos, clérigos e non
clérigos, coma Agostiño, Luther
King, G. Marcel, Bonhoeffer, E.
Fromm, Octavio Paz, Borges,…
Estamos ante un escrito que
quere ser sinodal nun senso
moi amplo.
Serán moitas as comunidades cristiás que se alegrarán
coas posibilidades que lles
ofrece esta Exhortación apos104
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tólica, e tamén, seguramente,
grupos coma os «equipos da
Nosa Señora», os ENS, bastante espallados por certo en
Galicia; estes equipos son pequenas comunidades de matrimonios; hai en Galicia actualmente uns 56 equipos, aos que
pertencen uns 230 matrimonios; foron fundados polo crego francés Henri Caffarel no
ano 1938; dedícanse a coidar a
vida de matrimonios cristiáns.
Por todo iso, pois, e polo que a
un como persoa casada lle corresponde dicir: grazas! Unha
pena que haxa xente, bispos e
cardeais incluídos, que, no canto de aproveitar o texto para a
urxente tarefa de revitalizar a
experiencia matrimonial cristiá,
dedique os seus esforzos a confrontalo con supostos riscos de
infidelidades dogmáticas, baseándose nunha actitude ríxida
á hora de interpretar algún texto evanxélico, rixidez que para
nada manteñen noutros moitos
casos nos que rebaixamos a esixencia evanxélica case ata o límite do escándalo. Por que será
que todo o que en definitiva ten
que ver co sexo nos conmociona tanto?
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2.- Europa no corazón
O sábado 16 de abril o Papa
Francisco fixo unha rápida visita
a un campo de refuxiados da illa
de Lesbos en Grecia, na compaña do Patriarca Bartolomeu
e do arcebispo Hieronymus. O
sentido desa visita queda claramente reflectido nestas palabras
pronunciadas polo mesmo Papa
ante un grupo de refuxiados:
Quérovos dicir que non estades sós. Vin aquí cos meus irmáns o Patriarca Bartolomeu e
o arcebispo Hieronymus sinxelamente para estar convosco e
escoitar as vosas historias. Viñemos para atraer a atención do
mundo ante esta grave crise humanitaria e para implorar a solución da mesma. Como persoas
de fe, desexamos unir as nosas
voces para falar abertamente
no voso nome. Esperamos que
o mundo preste atención a estas
situacións de necesidade tráxica
e verdadeiramente desesperadas, e responda dun xeito digno
da nosa humanidade común.
Aínda que houbo algunha voz
estrañamente crítica con este
xesto de solidariedade elemental, que clama por unha máis
eficiente resposta ao problema
dos refuxiados, o xesto do Papa

foi valorado e aplaudido como
o que é; non coma unha inxerencia no campo das solucións
políticas, que non lle competen
e que tampouco non se arroga,
senón coma unha alerta ás conciencias persoais e colectivas,
institucionais, ante un drama
que está agardando por unha
decidida e eficaz resposta, adiada ata o de agora no tempo e
no espazo. Que outra cousa
podiamos agardar dun líder espiritual como é o Papa? É que
lle podemos negar o desempeño
desta función, máxime se a vai
acompañando doutros xestos,
actitudes, prácticas, reformas
na propia casa, que camiñan
polos vieiros dunha humanización solidaria e densa ao estilo
de Xesús?
Xustamente iso foi o que
valorou a cidade de Aquisgrán
para lle conceder este ano ao
Papa Francisco o premio Carlomagno, premio de recoñecida sona, que desde o ano 1950
se vén entregando a persoas de
relevancia social internacional.
Entenderon que «en tempos
coma os actuais, nos que tantos
cidadáns europeos están necesitados de orientación, a Súa Santidade ofrece unha mensaxe de
esperanza e de carraxe», converEncrucillada 198, maio-xuño 2016
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téndose nunha «voz da conciencia», que lembra a necesidade
de poñer o ser humano nun
primeiro plano e de que Europa manteña o seu compromiso
«coa liberdade, a paz, a xustiza,
a democracia, a solidariedade.»
A entrega do premio tivo lugar o 6 de maio na Sala Rexia
do Pazo Apostólico, ante autoridades europeas como A. Merkel, J. C. Juncker, M Schulz,
Donal Tusk. O Papa agradeceu
o prestixioso premio, ofreceuno
a toda Europa e foi moi claro
ao afirmar: «non fagamos un
mero xesto de celebración, senón aproveitemos máis ben esta
ocasión para desexar xuntos un
impulso novo e audaz a este
amado Continente.» O discurso que comezaba con esas palabras, arredado dos consabidos
responsos relixiosos, merece ser
lido e meditado. Fala dunha Europa soñada polos «padres fundadores» na posguerra, unha
Europa cansa e envellecida,
que perdeu forza de atracción,
pouco fértil e viva. Pregúntalle
«que che sucedeu, Europa humanista, defensora dos dereitos humanos, da democracia e
da liberdade? Que che pasou,
Europa, terra de poetas, filósofos, artistas, músicos, escrito106
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res? Que che ocorreu, Europa,
nai de pobos e nacións, nai de
grandes homes e mulleres que
foron capaces de defender e dar
vida pola dignidade dos seus irmáns?» Invita a «facer memoria» dos fundadores de Europa,
para «dar a luz un novo humanismo baseado en tres capacidades: a capacidade de integrar,
de comunicación e de xerar». O
que, entre outras cousas, «require a busca de novos modelos
económicos máis inclusivos e
equitativos, orientados non para
uns poucos, senón para o beneficio da xente e da sociedade».
Esperemos co poeta que todo
vaia valendo para algo: «golpe a
golpe, verso a verso».

3.- Que non decaia a esperanza
O pasado día 7 de maio tivo
lugar na catedral de Mondoñedo a ordenación episcopal de
Luís Anxo de las Heras como
novo bispo da diocese de Mondoñedo-Ferrol. A celebración
estivo ben organizada, botouse
man de recursos técnicos que
facilitaron a integración das
persoas que quixeron participar no evento; a presenza social
foi ampla e variada: as clásicas
autoridades de todo tipo cando
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menos compartiron espazo reservado cun grupo de persoas
presas e discapacitadas; ben é
certo que a presenza feminina,
como axente da propia celebración, foi lamentablemente nula,
como adoita pasar; facilitouse,
como ten que ser, que o galego
se fixese presente repetidamente en cantos, lecturas e mensaxes; e aí, nese contexto humano
e sagrado, apareceu a figura do
novo pastor, Luís Anxo, coma
persoa accesible, afectuosa,
sinxela, vigorosa, con capacidade de xerar ilusión e esperanza
nunha diocese cansa tamén e
envellecida, como a Europa do
apartado anterior, e como tantísimas outras dioceses da contorna occidental, que agardan
forza de renovación coma auga
de maio. Oxalá que así poida
ser coa colaboración intelixente e xenerosa de todo o corpo
eclesial, que non é só cuestión
do bispo e dos cregos.
A elección de Luís Anxo
coma bispo de Mondoñedo-Ferrol trouxo como consecuencia,
como é ben sabido, que a anterior vicepresidenta da CONFER,
a relixiosa da Compañía de María, Mariña Ríos, coruñesa, pasase a ocupar a presidencia desa
institución polo menos tempo-

ralmente. Unha boa noticia en
principio, un feito que se suma
a esa intención papal de que a
muller dea pasos (se llos deixan
dar) na participación nas áreas
de decisión eclesial aos máis
altos niveis. Pero ben saben as
lectoras –seguro que máis que
os lectores– que son enormes
as reticencias a que a muller
normalice a súa presenza e función na Igrexa e que ese empeño atopa moitísimas resistencias
en amplos sectores, como se
puido comprobar recentemente co asunto das diaconisas. En
efecto, o 12 de maio pasado, no
curso dunha Asemblea Plenaria
de Superioras Xerais, estas, entre outras cousas, propuxéronlle
ao Papa a conveniencia de crear
unha comisión que estudase a
posibilidade de incluír mulleres no diaconado permanente;
na súa resposta o Papa, entre
outras cousas tamén, afirmou:
«Creo que lle vou pedir á Congregación para a Doutrina da
Fe que me informe encol dos
estudos sobre este tema (…),
e tamén me gustaría establecer
unha Comisión oficial que poida estudar o tema; coido que
lle fará ben á Igrexa aclarar este
punto. Estou de acordo, e vou
falar para facer algo deste tipo».
Encrucillada 198, maio-xuño 2016

107
347

Manuel Regal Ledo

A proposta de nomear unha
simple Comisión de estudo en
principio debería non incomodar a ninguén e satisfacer a todo
o mundo, se é que se quere sentir e vivir en verdade, pero non
foi así. Deseguida, aquí e acolá,
empezaron a xurdir voces, sobre
todo alertando do perigo que iso
podería supoñer, adiantando
que sería o primeiro paso para
o acceso das mulleres á orde sacerdotal, dado que o diaconado
forma xa parte desa orde. Que
pouca cabeza, que pouco corazón, e cantas vísceras, canta
visceralidade! E que, se estudando se descobre, como xa lle
fora adiantado ao Papa Paulo VI
en circunstancias parellas, que
os estudos bíblicos non presentan obstáculo ningún a que as
mulleres poidan participar do
sacramento da Orde? Así, penso eu, non se fai Igrexa, non se
constrúe futuro.

4.- O laicado que vai e vén
Do 16 ao 25 de abril celebrouse no Santuario Nacional
de Aparecida, Brasil, o 16.º encontro nacional de presbíteros
co lema «Presbíteros do Brasil,
alegría no testemunho do Evangelho», promovido pola CNBB.
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Asistiron 550 presbíteros do
Brasil e algúns invitados de fóra.
Lin esta información con moito
pracer, porque viña acompañada
por un artigo que para a ocasión
escribira o teólogo e profesor A.
J. de Almeida, titulado Presbíteros comunitários para Comunidades sem Eucaristía. Uma breve
leitura brasileira da proposta de
Fritz Lobinger. Penso que noutras ocasións temos comentado
a proposta de Fritz Lobinger,
emérito bispo alemán en Sudáfrica, consistente en promover
nas Comunidades uns novos
ministerios ordenados comunitarios, para responder á carencia
de sacerdotes e fortalecer o servizo das comunidades cristiás.
A. J. de Almeida é un afervoado
e, ao tempo, xuizoso entusiasta
desta alternativa na que tamén
nós poderiamos ir pensando
para responder a algúns dos
problemas comunitarios que nos
apreman. Analiza neste artigo,
ao que podedes acceder doadamente desde Internet, pegas ben
concretas que, alí e aquí, se lle
poderían poñer a esta innovadora práctica comunitaria, para as
que ofrece explicacións e solucións razoadas.
Estando nestas con certa
simpatía e gozo, tivemos tamén
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a sorte de que chegou ás nosas mans a carta que o 19 de
marzo pasado o Papa Francisco, evocando un encontro tido
en marzo cos participantes na
Asemblea Plenaria da CAL, lle
escribiu ao cardeal Ouellet, presidente do Pontificia Comisión
para América Latina (CAL), na
que aborda o tema do laicado,
da relación do clero co laicado
e do laicado co clero. Un escrito non moi longo, tamén ao
acceso de calquera en Internet,
que, partindo de que o bautismo é «o primeiro Sacramento,
o que sela para sempre a nosa
identidade e do que teriamos
que estar sempre orgullosos», e
de que «a nosa primeira e fundamental consagración fonde
as súas raíces no noso bautismo», alerta en consecuencia,
contundentemente, dos perigos
do clericalismo, ben de arriba
abaixo –cando o clero con prácticas absorbentes «non só anula
a personalidade dos cristiáns,
senón que ten unha tendencia a diminuír e desvalorizar a
graza bautismal que o Espírito
Santo puxo no corazón da nosa
xente»–, ben de abaixo arriba,
cando o laicado renuncia a súa
específica misión dentro da comunidade cristiá, a de vivir e

levar o Evanxeo nos medios laicos, e sucumbe á tentación de
exercer como crego diminuído
dentro da comunidade. Resultáronnos unhas palabras sinxelas, coma sempre, pero cunha
forte chamada de atención; se
é malo que nas nosas comunidades cristiás haxa carencia de
sacerdotes, peor sería que o laicado, por asumir funcións cara
ao interior da Igrexa, renunciase a súa específica tarefa dentro
da sociedade, no mundo. Unha
mensaxe á que sería ben que lle
prestásemos atención agora que
nun lado e noutro vemos a urxencia de reformular o sentido e
a forma das nosas comunidades
cristiás. Curiosa, por último, a
xa coñecida valoración que o
Papa fai da relixiosidade popular, case único espazo, afirma,
na que o laicado se fixo forte
fronte ao clericalismo.
E, a voltas co clericalismo,
unha ollada nada máis cara á
querida e irmá Asturias, onde
da noite para a mañá, sen explicacións de ningún tipo, o
arcebispo Sanz aproba a actuación do Delegado diocesano de
pastoral penitenciaria, o xesuíta
José Antonio García Quintana,
nomeado había uns meses, que
a finais de decembro, alegando
Encrucillada 198, maio-xuño 2016
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problemas dos que non fala claramente, lles retiraba a todos os
membros do equipo de pastoral
penitenciaria o pase preceptivo
para poder entrar e realizar os
seus servizos no cárcere de Villabona; dálles tres meses de reflexión coa posibilidade de que
poidan reincorporarse de novo a
ese voluntariado, sempre e cando, claro, acepten a nova orientación pastoral que desde arriba se lles propoñerá. Un claro
exemplo, parece, da Igrexa que
non debe ser.

5.- Cousas que dan que pensar
Recollemos nesta parte final da nosa crónica de Igrexa,
un ramalliño de feitos, que invitan a andar pola vida eclesial
con sentido e sosego, sen nos
deixar levar polos primeiros
ventos que zoen. Tal é o caso do
acontecido en Filipinas, onde
un presidente electo, Rodrigo
Duterte –si, o que insultara ao
Papa chamándoo «fillo de p.»
por causar atrancos de tráfico
nos días da súa visita ás illas;
logo pediu perdón– gaña unhas eleccións despois de que en
campaña electoral a xerarquía
católica se puxese abertamente
na súa contra alegando, parece
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350

Encrucillada 198, maio-xuño 2016

que con verdade, a evidencia
das súas prácticas ditatoriais, e
mesmo criminais. Unha Igrexa,
a Filipina, afeita a unha influencia desmedida na vida política e
social do seu país, que de golpe se atopa con afirmacións do
novo presidente que afirma. «A
Igrexa Católica non terá ningún
papel baixo a miña administración. (…) Non me importa que
a xerarquía católica non me
aprobe». Sorprende a lectura
que o arcebispo Sócrates Villegas, presidente da CE filipina fai
do trunfo electoral de Duterte
afirmando: «A vosa vitoria non
vén nin da fama nin da popularidade, senón de Deus, que vos
chama ao seu servizo». Captatio
benevolentiae, recoñecemento
de erros cometidos por parte da
Igrexa ou descubrimento dun
novo Ciro bíblico, a través do
cal sorprendentemente Deus
libera o seu pobo? De que? O
tempo dirá. E os feitos tamén.
Grazas a Deus o caso das
monxas mercedarias de Santiago de Compostela quedou en
nada xudicialmente. Pero non
quedou en nada o mal nome
que envolveu a comunidade
relixiosa e tampouco debería
quedar en nada a alerta sobre
certas prácticas vocacionais,
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que, aínda que sexa sen entrar
no ilegal, rozan cando menos un
oportunismo non abondo considerado coa liberdade persoal e
coa transparencia dos métodos.
Non pasa nada, non é deshonra
de ninguén, tampouco de Deus,
pensamos, que se peche tal ou
cal convento por falla de vocacións. Mesmo podemos estar
ante unha chamada do Espírito,
que nos invita a novas e diferentes fidelidades.
Tamén o caso dos «Miguelianos» leva trazas de quedar
en nada. Os supostos delitos do
seu líder encarcerado, Miguel
Rosendo Silva: asociación ilícita
en concurso con organización
criminal, abusos sexuais e branqueo de capitais, non se sosteñen, parece, con probas fidedignas; agora fálase de manexos e
celotipias clericais. Supoñemos
que alguén se preguntará pola
necesidade de acompañar, acoller e integrar axeitadamente a
aparición de formas vocacionais
novas, sobre todo cando, en horas de euforia dos movementos,
todo era chufarse e loar a Deus
polas súas marabillas entre a
xente. Mentres e non, unha persoa leva xa máis de ano e medio
en prisión. Se finalmente é declarado inocente, quen asumirá

as responsabilidades humanas,
económicas, «políticas»? Non
quedaría por facer un «xuízo»
eclesial a fondo? Pensamos que
si. Caia quen caia, como din os
políticos. Aínda que sexa o bispo que xestionou toda esta situación.
O pasado 2 de abril o Papa
reuniuse con Bernard Fellay,
superior xeral da Fraternidade
de San Pío X, fundada no ano
1970 por Marcel Lefebvre, en
desacordo coas conclusións do
Concilio Vaticano II. Os «lefebvrianos» foron excomungados
no 1988 polo Papa Xoán Paulo
II por ousar ordenar bispos ás
costas de Roma, pero a excomuñón foi revogada no ano 2009
por Bieito XVI. O Papa actual
tenlles dado sinais de achegamento, coma, por exemplo, o
feito de que recoñecese a sacerdotes desta Fraternidade para
ofrecer os perdóns especiais do
xubileu da misericordia do ano
no que estamos. Fálase, supoñemos que con fundamento,
de que se está «negociando»
a concesión dunha prelatura
persoal, ao estilo da do Opus,
a cambio da aceptación dunha
declaración doutrinal. Somos
moitas as persoas ás que nos
custa aceptar estes encaixes de
Encrucillada 198, maio-xuño 2016

111
351

Manuel Regal Ledo

palillos eclesiais. Hai formas de
entender e de vivir a vida cristiá que nos parecen totalmente
alleas ao Espírito de Xesús. Pero
seguro que estas resistencias serán mutuas. Estaremos chamados a unha comuñón de amplas
dimensións e a convivencias
pacíficas dentro dunha mesma
Igrexa con persoas e grupos de
orientación tan opostos? Hai
algo, Alguén, capaz de unirnos,
a pesar de todo?
E máis nada, queridas e queridos lectores. Lembrade con
agradecemento ao franciscano
J.M. Isorna Ferreiros, o P. Isorna, que o 26 de abril nos deixou
aos 94 anos, despois dunha vida
de servizo a través, entre outras
cousas, do seu labor como correspondente en España de Radio Vaticana dirixindo tamén os
medios de comunicación da arquidiocese compostelá. Durante moitos anos a súa voz, a súa
presenza abundante e agarimosa, o seu galego sinxelo, popular
e agradecido, foron a canle pola
que a Misa en galego, o Evanxeo en galego, a través da TVG
chegou a moitos fogares de
Galicia, completando o esforzo
que algúns cregos viñan xa fa-
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cendo nas súas respectivas parroquias, e suplindo a despreocupación doutros moitos sobre
deste asunto. Seguro que tamén
Deus lle agradecerá que teña
falado e defendido a lingua que
el creou coas colaboracións humanas necesarias, coma unha
mostra do seu Espírito xeneroso
e plural.
E, postos xa a facer lembranzas, non deixedes de recordar
ao tamén defunto Gonzalo López Marañón, carmelita descalzo burgalés, misioneiro e logo
durante 16 anos bispo do Vicariato Apostólico de Sucumbios
(Ecuador); alí levou a cabo unha
pastoral de implicación popular,
coa que despois, no 2010, entraron en conflito os novos responsables eclesiais postos no
seu canto por Roma. A cousa
foi moi desagradablemente sonada. Xa bispo emérito, quixo
continuar e morrer coma misioneiro, agora en Angola, onde
finou aos 84 anos o pasado 7 de
maio. Que descansen e paz, e
que as súas memorias curen e
fortalezan o noso compromiso
evanxélico.
Manuel Regal Ledo

Bioética y neurociencias. Vino viejo
en odres nuevos
Recensión

Bioética y neurociencias. Vino viejo
en odres nuevos
J. R. Amor Pan, Institut Borja de Bioètica, Barcelona 2015, 782 pp.

No coñecido tratado hipocrático do século V ou IV a.C.
titulado Sobre a enfermidade sagrada dise o seguinte:
o home debería saber que do
cerebro, e non doutro lugar,
veñen as ledicias, os praceres,
a risa e a broma, e tamén as
tristuras, a aflición, o abatemento e os lamentos. E co
mesmo órgano, dun xeito
especial, adquirimos o xuízo
e o saber, a vista e o oído, e
sabemos o que está ben e o
que está mal, o que é trampa
e o que é xusto, o que é doce
e o que é insípido… E a través
do mesmo órgano volvémonos
tolos e deliramos, e o medo e
os terrores asáltannos, algúns
de noite e outros de día, así
coma os soños e os delirios indesexables, as preocupacións
que non teñen razón de ser,
a ignorancia das circunstancias presentes, o desasosego e
a torpeza. Todas estas cousas
sufrímolas desde o cerebro.

Porén, que o cerebro é un
órgano non só importante senón esencial do ser humano é

algo do que desde hai xa moitos séculos temos coñecemento
ben fundado. Aínda así, o interese polo estudo do cerebro
adquiriu unha nova dimensión
a partir de que en 1664 o médico británico Thomas Willis
publicara a súa obra titulada
Anatomía do cerebro, e na que
por primeira vez se describe
con minuciosidade a anatomía
macroscópica cerebral así coma
as súas relacións coa mente humana, unha obra que puxo xa
as bases dunha nova disciplina
coñecida desde fai unhas décadas co nome de neurociencia,
e que na actualidade constitúe
un dos focos máis interesantes
do estudo científico en case tódolos campos. Abonda con sinalar as numerosas publicacións
existentes sobre a materia así
coma os diversos proxectos de
investigación que se están desenvolvendo no mundo e nos que
están involucrados moitos países, coma por exemplo o proxecto BRAIN liderado por Estados
Unidos co obxectivo de investiEncrucillada 198, maio-xuño 2016

113
353

José Manuel Caamaño López

gar as causas de enfermidades
coma o Alzheimer, a Epilepsia
ou o Parkinson, ou o Human
Brain Project no que tamén
participa España en colaboración con outros países e institucións da Unión Europea. Incluso oímos xa falar de neuroética,
neuromárketing, neurodereito,
neuropolítica, neuroteoloxía….,
por non falar de tódalas ramas
dentro da neurociencia. Curiosamente, aínda que o cerebro é
un tema que apaixona e esperta
grande interese ata o punto de
que parece que todo é neuroalgo, ata o momento só coñecemos unha pequena parte da súa
complexidade.
Agora ben, a pesar das expectativas creadas, a neurociencia
e as súas derivacións tampouco
deixan de propoñer problemas
e interrogantes que non podemos obviar, tanto desde o punto de vista médico e xurídico,
coma tamén moral e teolóxico:
podemos modificar o cerebro
para curalo ou melloralo? Estamos cerebralmente determinados a actuar dun ou doutro
xeito? É a espiritualidade una
mera creación cerebral ou aínda, como escribía un autor, está
Deus no cerebro? Podemos
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construir unha ética universal
cerebralmente fundada? Poderemos intervir no cerebro para
modificar condutas e ser mellores persoas? Pero pensemos
tamén na cuestión da liberdade
ou da responsabilidade, onde
abundan neurocentrismos e
neuroesencialismos: somos ou
non libres? É a liberdade un
fantasma ou unha ilusión? Estamos cerebralmente determinados? Neste sentido a extensa
obra que presentamos de Amor
Pan non pode ser máis oportuna, dado que da conta non só
do estado da cuestión desde o
punto de vista da bioética, senón tamén de moitas das problemáticas que se aveciñan nun
futuro quizais non tan afastado,
coma o tema da conciencia, da
mellora cognitiva, do transhumanismo, do dereito penal ou
aínda da educación, temas vellos pero que hoxe adquiren un
novo roupaxe polo imparable
avance das técnicas e medios
de coñecemento do cerebro. É
un estudo longo pero claro, ben
documentado con moitas e por
momentos extensas referencias
e textos transcritos, e no que
en nove capítulos aborda gran
parte de problemáticas inherentes á neurociencia. A obra
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finaliza cun capítulo a xeito de
epílogo no que o mesmo autor
sinala o obxectivo ao meu parecer sobradamente cumprido:
«presentar un panorama o máis
complexo posible de por onde
van os tiros en relación cos problemas antropolóxicos, éticos e
legais que se propoñen na actualidade as neurociencias». En
fin, un libro case enciclopédico
que rolda as 800 páxinas, froito
de varios anos de traballo, pero
que con seguridade será un

lugar de referencia en lingua
castelá para aqueles que decidan estar ao día nunha cuestión que será das máis candentes nos próximos anos, de xeito
que non podo senón felicitar ao
seu autor e ao Institut Borja de
Bioètica por publicalo, así como
animar aos lectores de Encrucillada a somerxerse nas súas
páxinas, das que seguro sacarán
moito proveito.
José Manuel Caamaño López
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Ocultarse en una hoguera.
Thomas Merton a través de sus diarios
Ramón Cao Martínez. Eurisaces Editora, Ourense, 2015.
Prólogo de Andrés Torres Queiruga.
Permítame o lector ou lectora comezar a recensión do
libro de Ramón Cao Martínez,
apreciado compañeiro da Mesa
de Redacción desta revista, coa
manifestación dunha pequena
vivencia persoal. Cando se me
encargou –e aceptei gustosamente– preparar esta recensión,
estaba acabando de ler a obra, e
sentinme na necesidade de ter
que volver lela, porque non é
igual, penso eu, ler simplemente
ca ler coa misión de a presentar
a outras persoas. Recoñezo que
de entrada me supuxo situarme
ante un novo esforzo, pero deseguida este esforzo se foi trocando en atraente pracer que non
me roubou horas, senón que as
encheu de gratificante e provocadora densidade. E paréceme
que isto é algo –oxalá!– co que
se vai atopar calquera persoa
que se achegue a esta obra.
Polo demais, posto a ler e ler,
tamén entendín que non é un
libro para ler precipitadamente:
anulariámonos, se así o fixésemos, para entrar nas simples e
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fondas propostas ás que o libro
nos invita, e arredariámonos tamén das augas frescas que del
deitan, augas que discorren de
vagariño en ámbitos de silencio
e soidade, de lenta, minuciosa e
cálida observación e comunicación, e só neses ámbitos poden
ser descubertas, saboreadas e
agradecidas.
«Ocultarse en una hoguera»
–que misterioso e substancioso título, de sabia procedencia
zen–, é un libro no que Ramón
Cao Martínez nos presenta
o percorrido vital de Thomas
Merton a través fundamentalmente dos seus diarios, partindo
de que «o Merton máis xenuíno
(ou un dos máis xenuínos), é,
quizabes, o que se atopa nas
páxinas dos seus diarios; e, que
ese pode ser o Merton máis accesible para a gran maioría das
mulleres e homes de hoxe»(p.
15). E para axudar a situarnos
ante a amplitude, intensidade
e particularidade deste Merton
escritor de diarios ofrécenos
unha breve e clarificadora in-
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trodución, que o lector seguramente agradecerá (ps. 15-29).
O obra que presentamos está
dividida en tres partes. Na primeira, a máis longa e posiblemente a de máis cómoda lectura, o autor analiza a vivencia do
tempo nos diarios de Thomas
Merton (ps. 31-201). E o tempo sono as horas do día coa súa
normalidade sempre aberta á
novidade, a sucesión dos anos
e das estacións nunca pesadamente iguais; o tempo é o presente con toda a súa forza e intensidade; é tamén o recordo no
que aflora o pasado coas súas
relembranzas vitais; o tempo é
un tempo de sorpresas salferido de epifanías ou «experiencias cume» que van marcando
os fitos da densidade agradecida da propia existencia cando
esta se expón confiadamente á
simplicidade e riqueza da vida
e de quen nela se dá cal xeneroso dispensador. As oportunas
introducións a cada momento,
os breves e periódicos resumes,
as frecuentes notas para contextualizar o texto dos diarios con
outras obras do autor, ou para
abrilos a espazos antropolóxicos, culturais, temporais máis
amplos teñen a graza de non

entorpecer o fío condutor dos
diarios en cuestión, ao contrario cumpren á perfección, con
solicitude e discreción, o labor
ancilar que o autor se propuxo.
A súa presenza nunca esgota, ao
revés, relaxa e provoca a volver
ao texto con máis ganas e máis
e mellor armadura.
Na secuencia deste capítulo
o autor, de forma sinxela, case
imperceptible pero ben real,
vainos introducindo no dinamismo interno que caracterizou
a existencia do propio Thomas
Merton; un dinamismo vivo,
inquedo, que, a cabalo sempre
da cotiá realidade, asumida con
corpo e alma de discípulo, lle
permite ir atopando no máis
simple que a súa condición de
monxe lle ofrece as bases dun
desenvolvemento, dunha maduración, que se move pendular e harmoniosamente entre o
silencio e a comunicación, entre a soidade e o comunitario,
entre o persoal e o social, con
momentos e etapas de tensión,
que resolve, con sangue, suor e
graza, en provocadoras sínteses
progresivas.
Posiblemente o libro podería
pecharse con redondez ao final
deste capítulo. Non por casuaEncrucillada 198, maio-xuño 2016
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lidade conclúe coa narración da
experiencia mística de Merton
en Polonnaruwa (Ceilán), oito
días antes da súa morte, cando
chega a afirmar, contemplando unhas colosais estatuas de
Buda: «Quero dicir que sei e
vin aquilo que andaba buscando
ás escuras». Pero isto non nos
permite concluír que o resto do
libro sexa inútil e prescindible.
Quen lea ata aquí verase urxido
a proseguir avidamente a lectura, sempre ben guiado pola man
coidadosa de Ramón Cao.
Na segunda parte da obra
(ps. 203-339) o autor introdúcenos na «poética dos diarios
de Thomas Mertón»; e faino en
dous tempos: o primeiro para
analizar a reflexión que o mesmo Merton vai elaborando sobre a forma, sentido, finalidade
dos seus diarios, nas diferentes
etapas dos mesmos e dentro do
conxunto da súa enorme actividade de monxe escritor, algo
que sempre o trouxo envolto
en dúbidas, vacilacións e mesmo contradicións; pacifícase
entendendo o seu diario –así
escribe Ramón Cao– «coma
unha reserva de autenticidade, coma un refuxio fronte ao
lado alienante que ten para el
a súa cada vez máis esixente e
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abundante escritura pública»
(p. 227). E no segundo tempo,
o máis amplo, veremos desfilar
polo diario de Mertón unha serie de autores ( León Bloy, Paul
Claudel, Pieter Van der Meer,
Rainer María Rilke, Henry
David Thoreau, Julien Green,
Charles de Foucauld,Sören
Kierkegaard, Raïssa Maritain,
Jacques Maritain, Albert Camus e Matsuo Basho) moitos
deles recoñecidos diaristas e
grandes conversos, para contrastar coas súas vidas e cos
seus escritos a súa propia vida e
vocación de escritor de diarios,
sinalando confluencias e diferenzas. Neste momento Ramón
Cao comprométese a «describir
as peculiaridades de cada diario lido por Merton; contextualizar os fragmentos seleccionados por el no conxunto da obra
da que foron extraídos; situar
a lectura no momento biográfico do noso monxe; relacionala
coa das outras obras do mesmo
autor; recoller o xuízo que un
determinado texto lle merece
a Merton (…); en fin, apuntar
as afinidades e discrepancias»
(p. 234). E abofé que cumpre
exquisitamente con estas responsabilidades, amosándonos
a súa coidadísima didáctica, a
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súa ampla sabedoría de antigo
profesor de literatura e o seu
afán extremo por aproveitalo
todo para que saía á luz chea
toda a forza e orixinalidade humana, espiritual de Thomas
Mertón.
E, por último, na terceira
parte da obra (ps. 341-389), o
autor axúdanos a ver como os
diarios de Merton foron testemuña dun encontro para el excepcional co erudito xaponés
Daisetz Teitaro Suzuki habido
en Nova York o 16 de xuño do
ano 1964. No encontro, entre
conversa e conversa, lense mutuamente algúns textos, e Merton ofrécelle uns versos do recoñecido poeta portugués Fernando Pessoa, que, ao seu modo de
ver, encaixaban perfectamente
na sensibilidade zen do seu venerado interlocutor. O capítulo
está dedicado a contextualizar
atinadamente este encontro e
o texto de Pessoa, e a subliñar
o significado, a atracción que
para Mertón estaba tendo a
contribución oriental, a zen en
concreto, para a configuración
da súa espiritualidade monástica occidental. De feito sería
esta atracción a que o empuxaría a realizar a viaxe exploratoria

do ano 1968 que remataría coa
súa morte accidental.
A obra que estamos presentando ofrécenos uns importantes complementos: un prólogo atinado e clarificador de
A. Torres Queiruga (ps. 9-12);
un final, a modo de epílogo, do
propio autor, un máis deses gustosos resumes con ollada sintética que tanto axudan á lectura
e á percepción do que se quere
transmitir (ps. 391-400), unha
completa cronoloxía da vida de
Thomas Merton (ps. 401-407),
e unha ampla biografía das súas
obras e sobre as mesmas, entre
as que o lector poderá coñecer
outras colaboracións de Ramón
Cao sobre o monxe cristián
obxecto dos seus desvelos e do
seu particular namoramento. O
conxunto permítenos gozar dun
libro verdadeiramente excepcional polo personaxe nel tratado,
pola exquisita maneira, sabia,
cálida, sentida, maxistral no
sentido máis escolar e pedagóxico da palabra, coa que Ramón
Cao nolo vai ofrecendo; pola
proposta humilde e vigorosa que
o autor –coma quen non quere a
cousa– nos fai da figura e do significado de Thomas Merton cal
verdadeiro mestre de humanidaEncrucillada 198, maio-xuño 2016
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de, de espiritualidade cristiá que
xa naqueles tempos abría camiños que ducias de anos despois
nos irían convencendo da súa
densidade; e non a pesar de, senón precisamente por ter sido
un monxe amigo do silencio, da
percepción, da comunicación,
do intercambio, da complementariedade en todo. En fin, algo
reconfortante, un relaxante e
provocador baño cultural e espiritual –algo do que estamos
tan necesitados–, que hai que
agradecer por suposto ao autor,
e, con el, a todas as persoas que

120
360

Encrucillada 198, maio-xuño 2016

o fixeron posible, dun modo moi
especial a esa humilde e pouco
coñecida editorial Eurisaces
Editora, que nun pobo tamén
humilde (O Puleiro, Celeiros,
Chandrexa da Queixa, Ourense) tivo o acerto de converter
cartos e ilusións neste precioso
agasallo que temos nas mans.
«E de Nazaret (de Puleiro) pode
saír algo bo?», ousaba preguntar
Natanael. «Ven e verás», contestáballe Felipe (Xn 1, 46). Le e
verás, contesta un servidor.
Manuel Regal Ledo
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