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Guieiro
En Galicia temos unha funesta pastoral do «entrementres». No
seu momento non se quixo asumir o diagnóstico que alertaba sobre
a gravidade das doenzas e agora non hai esperanzas dun prognóstico alentador nas próximas décadas. Porque o enfermo mira para
outro lado e os familiares dinlle que non pasa nada. A Igrexa está
enferma dun espírito clerical absolutamente indócil ao Espírito
que fala a través dos signos dos tempos. A vida eclesial está ancorada nunha penosa sensación de inercia decadente, mesturada
cunha alta dose de depresiva provisionalidade –falsamente efectiva– que a induce a un coma irreversible. Pero «entrementres», vai
tirando. Ou disque.
«Entrementres» haxa algúns curas que sigan dicindo misas, non
pasa nada. Aínda que teñan máis de oitenta anos. «Entrementres»
haxa sacramentos, procesións e funerais (aínda que non exista verdadeira evanxelización) nada importa a desafección, o ritualismo
e a mercantilización da eucaristía e da graza de Deus. Simonía ou
mundanidade espiritual da peor fasquía disfrazada de ortodoxia e
fidelidade eclesial. Esaxero? Ogallá.
Non se sabe de ningún cura amoestado polo seu bispo por ir de
funeral en funeral facendo caixa. É práctica habitual. Ningún cura
é reprendido cando trata mal aos seus fregueses coma un cacique
autoritario. Sábese de curas que desvalixaron contas parroquiais.
Que lles pasou? Cambiaron de parroquia. «Entrementres» a cousa
non se saia do «normal» e non chegue á prensa non hai problema.
No «entrementres» todo vale: relativismo intraeclesial bendicido,
ante a protesta, con palabras de comprensión e paciencia que levan
a blindar un modelo eclesial –centrado nunha idea antievanxélica
do ministerio ordenado– xa periclitado.
Dos curas novos –aínda que hai nobres excepcións– pouco hai,
en principio, que esperar. Ataviados cunha superficial teoloxía
conservadora, algunhas consignas espirituais melifluas e sen apenas coñecemento da vida real reproducen, de xeito artificial, un
mesmo esquema de presbítero «neocon-» que, desnortado na nosa
sociedade actual, nin é verdadeiramente «neo-» nin é autenticamente «con-». E así imos no «entrementres».
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Guieiro
Este número de Encrucillada pretende ofrecer vieiros alternativos que permitan saír dese insoportable sopor da pastoral do «entrementres», porque non hai nada peor que unha vida eclesial lánguida, amortuxada e descolorida. Encrucillada prefire trabucarse
buscando camiños de curación que deixarse estar placidamente no
cadaleito camiño do cemiterio. Por iso ofrecemos unha interesantísima experiencia pastoral en Poitiers da man de Xesús Martínez
Gordo que convén ler e meditar. Igual que as pertinentes e axeitadas reflexións de Manuel Regal Ledo acerca da pastoral rural e a
súa bíblica fecundidade. Reflexións positivas e realistas, dado que
a urxencia dunha acción reflexionada vén acrecentada logo da lectura do traballo sociolóxico de Santiago González Avión. O rural
desaparece. Que debe facer a Igrexa? E non menos atención merecen as solucións, tan típicas do «entrementres», coma a estudada
por Engracia Vidal cando se fixa nos «misioneiros» que aterran,
de fóra, en Galicia. Todos os autores nos seus estudos e achegas
apuntan non só problemas, senón, máis que nada, solucións tan
audaces coma enxeñosas, pero, sobre todo, tan atractivas coma
posibles. Non se pode entender que non teñan máis eco cando
é evidente a necesidade que delas ten a Igrexa galega. Destas ou
doutras solucións –abramos un debate– pero é innegable que algo
hai que facer.
O alcalde de Mazaricos achéganos unha reflexión sobre a relación entre a relixión e a sociedade, dando razóns da interacción
positiva entre a política e a relixión.
Completan o número as habituais roldas de política, cultura e
Igrexa. Atención á data da redacción da rolda de Xosé Luís Barreiro –27 de setembro de 2016– xusto un día antes do inicio do
terremoto que está esnaquizando ao PSOE. Barreiro, cal sismógrafo, alertou na súa crónica do que ao día seguinte efectivamente
pasou. Os debuxos de Soedade Pite así como unhas interesantes
recensións completan este número anterior ao noso Foro –sobre
os refuxiados e inmigrantes– do próximo 22 de outubro de 2016.
Pedro Castelao
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Estudos

A experiencia de Poitiers (Francia)
Jesús Martínez Gordo

A experiencia de renovación eclesial impulsada por monseñor
A. Rouet (1994-2011) en Poitiers foi formalmente desautorizada
en 2012 polo sector da curia vaticana máis partidario de defender
un modelo de Igrexa marcadamente clericalista ca sinodal e corresponsable e, á vez, máis atento ao código de dereito canónico
que aos criterios teolóxicos proclamados polo Vaticano II ou ás
urxencias (evanxelizadoras e reorganizativas) que agroman dunha
sociedade crecentemente secularizada.
Con todo, máis aló das dúbidas que razoablemente se abren sobre
a devandita descualificación no actual papado, a de Poitiers é unha
experiencia de renovación que, coas adaptacións e correccións que
se estimen oportunas, segue sendo referencial. De feito, éo nas
outras renovacións que tamén se están levando a cabo en Francia
e en moitas igrexas locais de Europa.

1.- Algúns datos
Os datos históricos son incontestables e, á vez, moi comúns aos
doutras igrexas locais en Europa: a diocese de Poitiers contaba,
cara á metade do século XX, cuns 800 presbíteros e as súas previsións para finais do século XX e inicios do XXI eran de pouco máis
de 200. Non ten nada de excepcional que –en sintonía co modo de
proceder da gran maioría das dioceses francesas– afrontase o seu
futuro e, particularmente, os problemas derivados do envellecemento e diminución do clero de maneira sinodal e corresponsable.
Froito diso foi a celebración, entre os anos 1988 e 1993, do primeiro sínodo diocesano e o acordo de agrupar as 604 parroquias,
daquela existentes, en 77 unidades pastorais («reais») cun consello
encargado de redactar un proxecto pastoral.
Encrucillada 199, setembro-outubro 2016
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En xaneiro de 1994 Albert Rouet, até daquela bispo auxiliar en
París, é nomeado titular de Poitiers en substitución (por xubilación) de monseñor Joseph Rozier. Finalizada a celebración litúrxica de entrada na diocese, entréganlle as Actas do Sínodo recentemente clausurado.
O novo bispo entende que, antes de proceder á súa aplicación,
necesita coñecer «in situ» a situación real da diocese. Esta inquietude lévao a realizar unha visita pastoral. No transcurso da mesma
decátase de que a remodelación que se pensa activar, ao estar máis
preocupada pola estrita aplicación do código de dereito canónico
ca pola resolución das urxencias pastorais, corre un alto risco de
favorecer unha reorganización clericalista xa que a súa referencia
primeira e última é o número (actual e previsible) de sacerdotes.
Como consecuencia diso, constata, vaise acabar condenando á súa
sorte ás pequenas parroquias e vaise dar por boa unha imperdoable
hemorraxia de persoas e comunidades.

2.- As claves da renovación
Estas constatacións lévano a propoñer unha renovación eclesial
presidida non tanto polas previsións de presbíteros ou polas limitadas posibilidades pastorais que se abren a partir dunha interpretación posibilista do dereito canónico, senón pola misión, a sinodalidade, a pertenza responsable e corresponsable ás comunidades
locais, a promoción de equipos pastorais de base e a potenciación
dun novo modelo de presbítero no que a dimensión cultual e litúrxica teña a súa importancia, mais non o centro articulador arredor
do que viren as restantes.
2.1 Unha diocese en estado de misión
Na diocese de Poitiers, apunta o novo bispo, tamén irrompeu,
malia ser unha rexión marcadamente rural, a secularización. Hai
tempo que desapareceu o cristianismo sociolóxico, extinguíndose
a tradicional correspondencia entre o número de habitantes e o
número de católicos. A comunidade cristiá xa non é identificable
con toda a poboación.
6
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Por iso, cómpre asumir algo que comeza a ser bastante común
en moitas dioceses das grandes urbes: a Igrexa vai camiño de ser
unha minoría nunha sociedade crecentemente pagá ou, en todo
caso, non cristiá. Isto quere dicir que nos atopamos nunha situación de misión e que os servizos até agora prestados polas actuais
parroquias xa non garanten unha fe madura nin, mesmo, a súa
mesma supervivencia nin a da comunidade cristiá.
Mais, sendo importante decatarse e asumir esta nova situación,
éo moito máis repensar como é posible ser cristiáns e como é viable potenciar comunidades evanxelizadoras nun mundo crecentemente secularizado. É a primeira das tarefas de toda renovación
eclesial.
2.2 Unha diocese sinodal
O funcionamento sinodal e corresponsable está no código xenético da Igrexa de todos os tempos. Consecuentemente, ha presidir
todas as estruturas eclesiais e todos os proxectos de renovación e
de reorganización pastoral. Tamén, por suposto, o que se pretenda
activar na diocese de Poitiers.
É por iso polo que o protagonismo das parroquias e de todos os
bautizados no deseño do seu propio futuro sexa un criterio innegociable, aparcando calquera lóxica ou procedemento que a dilúa ou
que a augue. Por tanto, a sinodalidade é a forma de abordar todos os
problemas que se aveciñan e de facer crible a renovación eclesial.
2.3 Comunidades locais e pertenza corresponsable
Se, como adoita ser habitual en moitos lugares, se confunde
a Igrexa cunha organización continxente (a parroquial), daquela
a diocese de Poitiers tamén acabará topando máis tarde ou máis
cedo cos subterfuxios aos que frecuentemente se recorre para conservar o modelo de Igrexa clerical do pasado e as estruturas que a
propiciaron coa axuda, por suposto, dun código de dereito canónico interpretado «ad casum»: atopar persoas que substitúan ou «colaboren» cos sacerdotes; ser menos esixentes cos criterios que se
Encrucillada 199, setembro-outubro 2016
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han de esixir para a ordenación presbiteral (podendo ser suficiente
a piedade1); remodelacións e unidades pastorais á medida das posibilidades do modelo latino de ministerio sacerdotal… A catástrofe
previsible (xa sexa a medio ou a longo prazo) é máis que evidente.
Se, pola contra, se comprende que a desaparición dunha estrutura (aínda que sexa tan importante coma a parroquia) non é a
morte da Igrexa senón unha ocasión para a creatividade apostólica
e misioneira, é dicir, para a renovación eclesial, daquela é moi posible que irrompan, no medio das indubidables limitacións, a esperanza e a confianza ante un futuro que convida –como nos tempos
das primeiras comunidades- á esperanza.
A situación actual é de tal calibre, apunta seguidamente monseñor A. Rouet, que non só leva a renunciar ás receitas pastorais de
sempre (aínda que estean avaladas polo dereito canónico), senón,
sobre todo, a centrar a mirada en como se organizaban as primeiras comunidades para realizar, á luz da devandita maneira de proceder, unha lectura implicativa que pode (e debe) ser igualmente
iluminada coa experiencia doutras igrexas contemporáneas (particularmente en África, Asia ou en América latina). Tanto unhas
como outras, foron (e son) comunidades con clara autoconciencia
de ser corresponsables, misioneiras e creativas, malia contar para
iso con moi poucos presbíteros. Son centos de miles as comunidades cristiás que, ao longo e ancho do mundo, se organizan doutra
maneira, moi diferente á que actualmente impera en Europa.
Dos países de misión chegan modelos de funcionamento e organización moi diferentes ao europeo. Existen, por exemplo, dioceses
con centenares de miles de habitantes e con menos de 30 sacerdotes e, mesmo, con menos de 20. E o que é máis sorprendente: estes presbíteros están aparentemente menos tensos que os de
Francia e moito máis ilusionados que os de aquí. E, á vez, hai miles
1 E confundindo, frecuentemente, a «piedade» coa «espiritualidade». A diferenza do que
sostén esta lexitima (pero limitada) opción eclesiolóxica e pastoral, a espiritualidade é identidade vivida, non meras prácticas piadosas que moitas veces pouco ou nada teñen que ver
coa experiencia, gozosa e aguilloante á vez, do Deus presente na vida e na historia, tanto
secular como eclesial.
8
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de cristiáns que, en comuñón co sacerdote, animan comunidades
vivas, comprometidas, nada acomplexadas nin abonadas ás choromicadas e aos queixumes desesperanzados e pola cabeza das que
non pasa dicir que Cristo as abandonou á súa sorte ao non poder
contar coa presenza permanente dun presbítero.
Á luz destas experiencias e criterios, e tendo presentes as liñas de
fondo do Sínodo diocesano, o novo bispo propón impulsar as chamadas, a partir daquela, «comunidades locais». Enténdense por tal
os grupos de cristiáns que se reúnen para vivir o Evanxeo, que van
(e queren ir) máis aló dos encontros dominicais ou ocasionais para
a celebración de funerais, vodas e outros eventos sacramentais. E
que, ademais, adhírense a elas de maneira libre e responsable.
Por tanto, o definitivo destas «comunidades locais» non é a referencia a un territorio administrativo, senón a pertenza libre e responsable ás mesmas; a atención e o coidado dos tres alicerces fundamentais de toda comunidade cristiá (o anuncio da fe ou a evanxelización, a oración no Espírito de Cristo ou a liturxia e o servizo á
caridade e á xustiza) e a existencia dun equipo pastoral de base que,
ademais de renovarse periodicamente, exerce o seu ministerio ou
servizo en comuñón coas restantes comunidades locais da diocese2.
2.4 A promoción de «equipos pastorais de base»
Este colectivo humano non só é identificable como Igrexa ou
comunidade cristiá porque anuncia a fe, reza no Espírito de Cristo e serve ao ser humano (particularmente aos máis doridos), senón precisamente porque ditos servizos desembázanse en equipo,
por un tempo determinado, en comuñón coa Igrexa universal (e,
por tanto, con encomenda do sucesor dos apóstolos que preside a
igrexa local) e acompañados por un sacerdote.
Por tanto, se é incontestable, lembra A. Rouet, que o «equipo
pastoral de base» non é a comunidade local, senón o seu grupo
animador, tamén o é que, sen el, non hai comunidade local e que
2 Cf. ALBERT ROUET, «Vers un nouveau visage d’Église»: ALBERT ROUET [o alii], «Un
nouveau visage d’Église. L’expérience deas communautés locais à Poitiers», Paris, 2005, 44-45
Encrucillada 199, setembro-outubro 2016
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ha de estar formado por tres «ministerios recoñecidos» (en consonancia cos tres alicerces fundamentais da Igrexa e de toda comunidade) e por dous «delegados» (da economía e da vida material e
da coordinación do equipo pastoral de base), todos eles necesarios
para o seu bo funcionamento.
a.- Os ministerios laicais «instituídos»
Os tres ministerios laicais «instituídos» son os referidos ao
anuncio da fe ou a evanxelización, á oración no Espírito de Cristo
e á caridade e a xustiza.
O anuncio da fe. Aquel a quen se lle encomenda o anuncio da
fe sabe que a súa responsabilidade é bastante máis ca transmitir o
catecismo aos nenos. Correspóndelle a evanxelización dos mozos e
dos adultos, o traballo cos movementos e, en xeral, todo o referido
ao catecumenado e á formación. Así entendida, trátase dunha encomenda que excede as posibilidades dunha soa persoa.
Por iso, a súa primeira tarefa consiste en convidar a outros
membros a corresponsabilizarse con el no ministerio para o que foi
proposto e enviado. Despois, nun momento posterior, haberá que
repartir as tarefas segundo a súa natureza (nenos, adolescentes,
adultos) e segundo as posibilidades das persoas dispoñibles (media
hora, unha, dúas horas ou o que sexa á semana).
A oración no Espírito de Cristo. A este ministerio compételle o
coidado do local e dos medios necesarios para a celebración da fe,
mais, sobre todo, a animación da oración dominical.
Como sucede co ministerio dedicado ao anuncio da fe, unha
das súas primeiras tarefas tamén pasa por reunir e animar un equipo de persoas que lle axuden na encomenda recibida.
Nas comunidades locais de Poitiers, a diferenza do que sucede
noutras dioceses, celébrase o día do Señor todos os domingos do
ano, cóntese ou non coa presenza dun presbítero. Son comunidades nas que se evitan as Asembleas Dominicais en Ausencia de
Presbítero (as ADAP), tendo en conta que non se reúnen «en ausencia» dun presbítero, senón para atoparse con Cristo. Os feitos
10
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sinalan, apunta A. Rouet, que os encontros dominicais dos membros da comunidade local, con ou sen sacerdote, están a ter unha
boa acollida. Proba diso é que se está incrementando o número de
comunidades que se reúnen dominicalmente nos últimos anos3.
Ademais destas tarefas fundamentais, hai outras derivadas nas
que a creatividade deste ministerio adquire unha gran importancia. Non son tarefas menores, por exemplo, ter aberta a igrexa para
que se poida rezar ou animar unha xornada (ou varias) de oración
nalgún dos seis mosteiros da diocese, asociados a unha iniciativa
deste estilo.
O servizo ao ser humano e, particularmente, aos crucificados.
Finalmente, o ministerio da caridade e da xustiza leva a paliar a
miseria e o sufrimento. Cáritas é un dos rostros institucionais, importantes e máis visibles, do servizo eclesial aos que sofren e aos
necesitados. Mais non é a única mediación nin esgota as posibilidades de facer visible o devandito alicerce eclesial. Xunto ao voluntariado e os profesionais desta institución é importante a promoción dos ministerios laicais da caridade e da xustiza que sexan a voz
das comunidades locais no mundo máis próximo dos pobres, dos
que claman xustiza, dos que sofren, dos enfermos, dos anciáns,
dos que viven sos e de todas aquelas persoas que quedan fóra dos
programas institucionais de reinserción. E, á vez, é igualmente decisivo que os ministerios laicais da caridade e da xustiza sexan a voz
destas persoas e situacións no seo das comunidades locais.
Non hai que descartar a posibilidade de que estes ministerios
laicais non só acompañen aos enfermos, senón que, mesmo, presidan (cando se estime conveniente) a oración da comunidade nos
funerais. Normalmente adoita ser un servizo que é bastante ben
aceptado se existiu previamente relación coas familias afectadas.
E non o é tanto cando non houbo trato coa persoa falecida ou coa
súa familia.
3 Está a esquecerse, indicará noutra ocasión, que a eucaristía é para a igrexa. Con todo,
cando se despraza a toda unha comunidade para que poida participar na dunha parroquia
próxima priviléxiase o corpo eucarístico sobre o corpo eclesial de Cristo; algo que non parece -nin teolóxica nin pastoralmente- de recibo.
Encrucillada 199, setembro-outubro 2016
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b.- Os delegados da economía e da coordinación pastoral
Mais a comunidade local tamén ha garantir, para o seu bo funcionamento, o servizo, por unha banda, da economía e da vida material e, por outro, o da coordinación do equipo pastoral de base.
A quen asume estes servizos coñéceselle como o «delegado (da comunidade) para os asuntos económicos e materiais» (no primeiro
dos casos) e como o «delegado de pastoral» (no segundo).
Son dúas persoas que a comunidade local elixe e nomea (sen
necesidade dunha encomenda por parte do bispo) e que forman
parte do equipo pastoral de base.

3.- A organización dos equipos pastorais
Os ministerios laicais son designados –seguindo os Feitos dos
apóstolos– polo sucesor dos apóstolos (a proposta das comunidades locais e previa aprobación dos seus candidatos polos consellos
pastorais de arciprestado ou de vicariato). Os dous «delegados»
restantes son elixidos por cada comunidade local, sendo suficiente
unha ratificación posterior por parte do bispo.
Corresponde a cada ministerio laical, como se adiantou, formar o seu equipo de colaboradores. Esta maneira de proceder está
aberta ao que se coñece en Poitiers como o «segundo círculo»,
é dicir, a atender as demandas de axuda daquelas persoas que,
estando próximas ao primeiro círculo (formado pola comunidade
local co equipo pastoral), se interesan pola fe (sen seren practicantes regulares) e que están dispostas a colaborar máis activamente,
sempre que a comunidade local llelo pida.
O ministerio ou servizo que prestan estas persoas é voluntario
e por un tempo determinado: tres anos renovables por outros tres.
Ninguén pode comprometerse por máis de seis nin de maneira
indefinida ou «para sempre».
Como vén sendo habitual nas diferentes igrexas locais de Francia, o bispo (ou un delegado seu) entrega a misión pastoral a estes
equipos pastorais nunha celebración litúrxica que tivo a virtude de
12
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abrir un debate (de longo alcance) sobre a identidade destes ministerios laicais: simples colaboradores –en conformidade co canon
517 &2– do ministerio ordenado por penuria de sacerdotes? Inicio
–como sostén, por exemplo, B. Sesboüé– dunha nova forma de
sacerdocio ministerial que vai máis aló da mera «participación» no
exercicio das tarefas pastorais do presbítero?4 Porta aberta (como
propón F. Moog prolongando a porta aberta no seu día por J. - E.
M. Congar) á superación do binomio sacerdotes-laicos en favor do
de comunidade-ministerios?5.

4.- Un novo modelo de presbítero
A diferenza doutros tempos, nos nosos días está a pasarse dunha
situación na que os laicos xiraban ao redor do presbítero a outra na
que o sacerdote se pon ao servizo das comunidades locais6. É outro
indicador da renovación eclesial en curso.
Iso quere dicir que se necesita un modelo de sacerdote que
exerza e viva a presidencia da comunidade cristiá dunha maneira máis apostólica cá habida até agora; que non sexa clerical nin
autoritario; que acompañe na fe a un conxunto de comunidades
locais cos seus respectivos equipos pastorais de base; que coide a
comuñón eclesial entre todas elas e que lembre permanentemente
que a misión evanxelizadora é a razón de ser e o corazón de todas
e de cada unha das comunidades locais.
Evidentemente, trátase dun sacerdote que xa non é o responsable primeiro e último de toda a trama organizativa e que, por
tanto, non ten por que coñecer, saber e proceder sobre cada un
dos detalles, dirixíndoo todo. Por iso, pode atender debidamente
o que é esencial e propio da súa misión apostólica: o crecemento
4

Cf. J. MARTINEZ GORDO, «Os laicos e o futuro da Igrexa», Madrid, PPC, 2002

5 Cf. F. MOOG, «La participation do laïcs à a charge pastorale. Une évaluation thélogique du canon 517 & 2», DDB, París, 2010. Penetrarse na súa explicitación e análise é algo
que excede as posibilidades desta comunicación.
6 Cf. ALBERT ROUET, «Vers un nouveau visage d’Église»… p. 57. Non é posible substituír un sacerdote con laicos. E menos, nunha estrutura pensada para os sacerdotes, organizada por eles e feita por eles. Confiar tarefas aos laicos esixe inventar outra estrutura.
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da fe, o dinamismo misioneiro dos equipos pastorais de base e das
comunidades e a comuñón entre todas elas e coas demais realidades diocesanas.
Ademais, é un modo de ser sacerdote que vive o ministerio litúrxico na importancia que realmente ten, sen incorrer na tentación
sacramentalista á que tan proclives son moitas espiritualidades
triunfantes nos pontificados de Xoán Paulo II e Bieito XVI. As liturxias fermosas están ben, mais sen a preocupación polos demais
ou sen unha praxe habitual e continuada de corresponsabilidade
ou sen o coidado da misión, son insuficientes.
A activación desta nova articulación da identidade e da espiritualidade presbiteral leva a que aos sacerdotes non celebren –como
si sucede en Poitiers, a proposta do bispo– máis de tres misas cada
fin de semana: unha o sábado á tarde e dúas os domingos.

5.- Resultados espectaculares
Este proxecto é debatido, emendado e aprobado polo Consello
presbiteral (21 de novembro de 1994) e polo Consello Pastoral
Diocesano de Poitiers.
Aos dez meses da súa aprobación, o 11 de setembro de 1995,
créase a primeira comunidade local.
Un ano máis tarde, o 26 de setembro de 1966, reúnese o grupo
que se deu en chamar dos «12 sacerdotes fundadores» e o 7 de decembro de 1996 atópanse os 25 primeiros «delegados pastorais».
En xuño de 1997 están en marcha unhas 50 comunidades locais e en 1998 son xa un centenar.
Entre 2001-2003 celébrase o segundo sínodo diocesano para
ler os Feitos dos Apóstolos e mostrar a súa continuidade na Igrexa
de Poitiers. É o acontecemento eclesial no que a diocese asume o
proxecto das comunidades eclesiais e dos equipos pastorais.
En xaneiro de 2003 son xa 220 as comunidades locais en funcionamento. E dez anos despois do bandeirazo de saída (2004) ascenden a 273 as constituídas e a 265 as que están a funcionar. Cómpre
14
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apuntar que unha boa parte das que quedaron no camiño foi porque
tiveron dificultades para renovaren os equipos pastorais de base.
O máis probable, prognosticaba monseñor A. Rouet en 1999, é
que se abran unhas 230 novas comunidades locais de base para o
ano 2010, ano no que a diocese contará cuns 150 sacerdotes en
activo e uns 60 diáconos.
A realidade, con todo, superou as previsións máis optimistas: en
2010 a diocese de Poitiers contaba con 200 curas, 45 diáconos e
cunhas 10.000 persoas involucradas nas 320 comunidades locais.

6.- O «munus regendi» dos presbíteros (2010)
O 17 outubro de 2010 monseñor Albert Rouet asina o decreto
polo que substitúe o sistema tradicional das parroquias polo modelo organizativo experimentado durante os últimos anos: as comunidades locais cos seus equipos pastorais de base e a nova maneira
de vivir e entender o ministerio ordenado7.
Un grupo de once sacerdotes (case todos eles menores de 50
anos e cunha idade media de 45) manifestan o 19 de outubro de
2010 a súa desconformidade co devandito decreto8:
1.- Entenden que o dereito canónico foi mal aplicado e baleirado de contido co fin de establecer unha autoridade
paralela na Igrexa e supostamente fundada no sacerdocio
bautismal dos fieis.
2.- Manifestan que a tarefa como «cura» queda diluída nunha
maraña de consellos de diferentes niveis, impedindo que o
sacerdote poida exercer libremente a súa responsabilidade
7 ALBERT ROUET, «Lettre pastorale. ‘Où demeures-o teu?’ (Jn 1, 38). Vers deas paroisses en mouvement», Poitiers, 2010: Hors Série 7 - Église en Poitou n° 145, pp. 9-17;
Cf. Ibíd., «Décret pour l’établissement de nouvelles paroisses», Poitiers, 2010: Hors Série
7 - Église en Poitou n° 145, p. 18. Cf. Ibid., P. WINTZER, «Lle passage deas secteurs pastoraux aux paroisses», Poitiers, 2010: Hors Série 7 - Église en Poitou n° 145, pp. 19-21
8 Cf. PAROISSE BLANZAY, «Communiqué sur lle recours contre lle décret du 17 octobre 2010 publié lle 20 févr. 2011: http://www.paroisseblanzay.fr/home/actualites/communiquesurlerecourscontreledecretdu 17octobre2010 (Consulta 14 maio 2012)
Encrucillada 199, setembro-outubro 2016

15
375

Jesús Martínez Gordo

de pastor («munus regendi»), intrinsecamente vinculada ao
sacramento da orde que recibiron.
3.- Apuntan que se asiste á desmobilización dos novos aspirantes ao sacerdocio (minando as vocacións ao mesmo ou
facilitando a súa fuxida fóra da diocese) e ao esgotamento
dos sacerdotes (e tamén dos laicos) xa que, frecuentemente,
acaban absorbidos en tarefas organizativas internas que descoidan a evanxelización, tan urxente nos nosos días.
4.- Declaran que a reforma activada está a xerar inevitables
conflitos pola posta en funcionamento dun sistema que
disolve a verdadeira responsabilidade, en particular, a dos
presbíteros.
5.- E denuncian que se están promovendo principios teolóxicos
e eclesiolóxicos máis ca ambiguos, ameazando a plena comuñón eclesial coa Santa Sé e con outras igrexas particulares.
Este recurso, presentado ante A. Rouet, é posteriormente elevado á Congregación para o Clero e ao Consello Pontificio para a
Interpretación dos Textos Lexislativos.
Nun decreto, asinado polo cardeal-prefecto da Congregación
para o Clero, suspéndese a execución do decreto diocesano «até
que o Dicasterio tome unha decisión respecto diso» xa que as
cuestións expostas sobre a «estrutura global da diocese» e, en particular, sobre «a cura pastoral dos sacerdotes» considéranse «graves». Outro tanto fai o Consello Pontificio para a Interpretación
dos Textos Lexislativos.
O 13 de febreiro de 2011 Albert Rouet presenta, en cumprimento do marcado polo código de dereito canónico, a súa dimisión
por alcanzar os 75 anos, sucedéndoo en xaneiro de 2012, monseñor Pascal Wintzer, até daquela o seu bispo auxiliar.

7.- O (estéril) retorno do clericalismo
Unha das primeiras decisións do novo arcebispo é aprobar un
decreto no que «volve precisar» a misión de cada un en conformi16
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dade coas «recomendacións» remitidas pola curia vaticana e da
que os puntos máis sobresalientes son os seguintes9:
1.- A constitución de cada nova parroquia farase por decreto do
arcebispo, despois de escoitar ao consello presbiteral, quedando baixo a responsabilidade pastoral dun sacerdote que
será o cura («munus regendi») da mesma. Outros sacerdotes
poderán axudarlle como vicarios (CIC 545) e, mesmo, diáconos ou laicos, mais segundo o dereito.
2.- Cada parroquia estará dotada dun consello pastoral parroquial (CIC 536) e dun consello parroquial para os asuntos
económicos (CIC 537) que serán presididos polo cura, sendo este último o seu único representante, ademais de responsable dos seus bens (CIC 532).
3.- As parroquias estarán formadas polas comunidades locais,
animadas por persoas enviadas polo cura e que terán como
misión velar, baixo a autoridade do cura, do anuncio da fe,
da oración e da caridade.

8.- En conclusión
A crise provocada polo requirimento destes once sacerdotes novos ante as instancias vaticanas para que se preservase a súa «munus regendi» (en definitiva, o seu poder), non só evidencia as enormes carencias teolóxicas, espirituais e a falta de entrañas pastorais
de quen, ás veces, son propostos (só pola súa mocidade) como un
(mal) exemplo a seguir, senón, sobre todo, a improcedencia de aplicar o código de dereito canónico á marxe da súa adecuada referencia interpretativa: o Vaticano II e o «ben espiritual dos fieis»10.
Evidentemente, para que iso sexa viable é imprescindible atoparse con bispos que entendan o seu ministerio, como así o foi
9 «Décret général concernant lles nouvelles paroisses». Promulguei par Mgr Pascal
Wintzer lle 29 juin 2012
10 CIC 87 § 1: «O Bispo diocesano, sempre que, ao seu xuízo, iso redunde en ben espiritual
dos fieis, pode dispensar a estes das disciplinares tanto universais como particulares promulgadas para o seu territorio ou para os seus súbditos pola autoridade suprema da Igrexa».
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durante moito tempo (e tamén no caso de A. Rouet), en termos de
relación matrimonial coa diocese que presiden, e non como trampolín para conseguir outros obxectivos, non sempre confesables.
O «carreirismo» denunciado polo papa Francisco impide abordar
lúcidamente os problemas e acompañar, como se merecen, aos laicos, laicas, sacerdotes, relixiosos e relixiosas que hai tempo que xa
se decataron da esterilidade de aplicar o código de dereito canónico en situacións altamente secularizadas. É inaprazable promover
bispos con entrañas pastorais e, por iso, dispostos a pagar o prezo
que supón ser máis fieis ao Vaticano II e ás esixencias pastorais ca
ás propias aspiracións persoais ou á lexislación canónica, cada día
máis obsoleta. Só con eles teñen un futuro esperanzador a Igrexa
e as comunidades cristiás.
E tamén sacerdotes que ensaien (coas súas respectivas comunidades, por débiles e avellentadas que poidan estar) o inédito viable
activado en Poitiers, mesmo ao prezo de ter que escoitar a acusación de ‘ir por libre’ ou de non atender debidamente as directrices
diocesanas. O carisma (froito do Espírito) é o que case sempre
salvou á comunidade cristiá da insignificancia e da súa disolución,
malia manter frecuentemente unhas complicadas relacións co institucional. Non está de máis lembrar que, curiosa e sorprendentemente, o carisma, ademais de insuflar esperanza ao pequeno e
débil, acabou sendo case sempre a táboa de salvación do institucional e até das persoas que criticaron o seu «espontaneismo»,
creatividade, indisciplina e un suposto (para nada, fundado) «desafecto diocesano».
Jesús Martínez Gordo
Facultade de Teoloxía de Vitoria-Gasteiz
Traduciu Chema Felpeto
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O traballo do Evanxeo
no mundo rural
Manuel Regal Ledo

Encoméndasenos desde a revista ENCRUCILLADA unha reflexión sobre as posibilidades de evanxelización do mundo rural
nun momento en que este mundo rural está envolto en fraxilidades, tanto desde o punto de vista social, civil, como desde o punto
de vista eclesial. Desde o noso interese por esta cuestión asumimos a encomenda. Facémolo desde o agradecemento polo traballo
feito por tantas persoas, clérigos e sobre todo non clérigos, homes
e sobre todo mulleres, que durante anos e séculos mantiveron vivo
no medio rural, mal que ben, o evanxeo de Xesús, ou polo menos
algúns dos seus trazos máis fermosos. Facémolo pensando que o
mundo rural non o forman unicamente as aldeas cada vez máis
despoboadas, senón tamén os concellos e vilas que configuran a
maior parte da Galicia, maiormente da Galicia interior. Posiblemente canto aquí digamos poida ser obxecto de debate e proveito
por parte doutros sectores que xa non se consideren rurais.
Empezaremos alertando sobre a necesidade urxente de abrir
formas novas de evanxelización, propoñeremos algúns trazos do
talante co que se poderían levar a cabo, e acabaremos sinalando
algúns camiños concretos polos que cumpriría avanzar.

1.- Estannos petando á porta
1.1 A fraxilidade do momento presente
Porque o certo é que hai algo, moito, que está en transo de
morte. Volvendo 30, 40, 50 anos atrás, xa non máis, sería ben
difícil que alguén puidese aventurar que as cousas no rural, e non
só no rural, puidesen chegar ao punto de desmembración ao que
están chegando. E iso tanto no referente á sociedade civil rural,
coas súas formas de vida, de traballo, de convivencia, de organiEncrucillada 199, setembro-outubro 2016
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zación social, de pensamento, de expectativas e esperanzas, coma
no referente á Igrexa rural, ás comunidades cristiás que intentan
persistir no medio dunha situación que poderiamos cualificar de
emerxencia, baixo a ameaza en moitos casos de apagamento e/
ou desaparición. Como é doado supoñer, os efectos da crise da
sociedade civil rural sobre as comunidades cristiás son enormes,
e resulta normal que así sexa, pero non todo o deterioro eclesial
depende do que sucede no seo desoutra parcela da vida que lle
resulta xemelga.
Os datos que falan da fraxilidade actual do medio rural están tan
á vista, téñensenos posto tantas veces diante dos ollos, que non é
preciso insistir niso. Ben é certo que, ao tempo, curiosamente, fálase do campo, do pasado agrario, das explotacións familiares cun
deixe de lamentación e señardade, soñando con tempos nos que,
se non todo, polo menos aspectos significativos do noso pasado
agrario se poidan recuperar e reeditar vitalmente con dignidade1.
Pero de momento os datos están aí. En moitísimas aldeas –as excepcións confirman a regra– a poboación é pouca, moi pouca; vella, moi vella; non hai relevo xeracional, a actividade agraria non se
contempla como alternativa laboral posible e digna; as casas, amañadas con mimo para facer delas moradas confortables, séguense
pechando, e os patróns e patroas que viven en vellez e soidade no
fogar patrucial, van levando consigo á tumba a memoria dun soño
de vida no rural polo que sempre loitaron, pero que non souberon
ou non quixeron transmitir con convencemento aos herdeiros do
seu extremado esforzo. As cousas non terían por que ser necesariamente así, como afirma a dogmática produtiva capitalista; habería
alternativas, hai alternativas, como o están demostrando moitas
experiencias de xente nova que reencontra no rural un medio feliz
e real de traballo, de vida e convivencia; como o demostran tamén
estudos sobre do asunto feitos a conciencia2.
1 Regal Ledo, M., Por unha presenza cristiá na aldea. Encrucillada, 158, maio-xuño
2008, páxs. 21-33.
2 Carreira Pérez, X. C., Carral Vilariño, E., O pequeno é grande. A agricultura familiar
como alternativa: o caso galego. ATRAVÉS editorial. Santiago de Compostela, 2014.
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Curiosamente dáse unha íntima correspondencia, case punto
por punto, entre o que sucede na sociedade civil rural e o que
pasa no seo das súas comunidades cristiás. Se vella, moi vella, é
a xente que maioritariamente poboa arestora o rural, vella é, moi
vella, tamén a xente que acode ás celebracións relixiosas. Vello
e escaso é o público que acompaña os actos de culto, como non
sexa en cerimonias mortuorias ou festas e romarías. O clero é tamén vello, moi vello, cunhas medias de idade coas que ningunha
empresa humana se permitiría o luxo de existir. Cregos con 70-80
anos de vida e servizo ao lombo son os que soportan a maior parte do traballo de animadores de comunidades cristiás. Tampouco aquí hai relevo xeracional; non só para as función propias do
clero, que, pese ás repetidas campañas vocacionais, non atopan
substitutos entre a xente nova; senón incluso para o relevo simple
de ser crentes normais, laicos e laicas. Con diferenzas entre parroquias, pero é moi habitual que a xente nova pase anos enteiros
sen pisar unha igrexa para nada, sen participar en ningunha das
actividades vinculadas ao campo da fe. O feito relixioso volveuse
para as xeracións novas simplemente insignificante. E, o mesmo
que as boas casas labregas, tamén as igrexas se van pechando, reducen as súas horas de culto e quen sabe o que será delas de aquí
a unha presa de anos.
Loxicamente, onde non hai tanta coincidencia é nas razóns polas que se dá parello abandono na Igrexa e na sociedade civil rural. Para o caso da Igrexa, sen entrar en moitos detalles, habería
que pensar nas consecuencias de estar habituados a unha relixiosidade de corte fundamentalmente sociolóxico, pouco personalizado; habería que pensar no papel superprotector do clero, que
non soubo ou non puido crear conciencia e práctica comunitaria
sólida; habería que pensar na práctica impositiva de moitos funcionamentos relixiosos, que espertaban as ansias de liberación e
abandono de tales prácticas; habería que pensar nunha formación relixiosa entendida máis como aprendizaxe de formularios
relixiosos (á hora de crer, de orar e de practicar) ca non como pedagoxía cara á experiencia de encontro real co divino, na medida
en que isto é posible para un ser humano, que o é, e moito; habeEncrucillada 199, setembro-outubro 2016
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ría que pensar en históricas vinculacións entre relixión e poder,
que deixaron un pouso amargo de rexeite e de desquite; habería
que pensar nos abandonos e infidelidades persoais e institucionais ante o que se nos presenta cunha certa carga de esixencia e
coherencia; habería que pensar tamén no contexto social no que
abundan personalismos e relativismos (a Igrexa insiste nisto de
forma excesivamente frecuente e tendenciosa, cremos); habería
que pensar no modelo de persoa derivado dunha mentalidade capitalista, modelo obsesionado polo cultivo de certos valores que
miran ao éxito corporal e social, ao externo; habería que pensar nesa «mundanidade espiritual» á que alude con frecuencia o
Papa Francisco, que ten que ver con deixarse levar por criterios
mundanos (poder, imaxe, riqueza …) baixo aparencia dunha dócil
relixiosidade; habería que pensar, en fin, na falla de formación,
madurez e tino para encaixar os enormes retos derivados para a
Igrexa do Concilio Vaticano II; habería que pensar na falla de reformulación doutrinal, en forma e fondo, aínda que non no substancial da fe, para adaptala á sensibilidade de xente que vive na
modernidade. En fin, poderiamos multiplicar explicacións, pero
non é do caso agora.
1.2 Un futuro sumamente incerto
Seguindo coas similitudes entre a sociedade rural civil e a relixiosa, a inseguridade é un sentimento común, unha vivencia persistente en ambos lados da realidade. Non sabemos en que pode
dar todo isto que estamos vendo con ollos desconcertados. No aspecto relixioso parece que todo apunta a unha progresiva insignificancia do feito e da experiencia relixiosa, por máis que a sensación
aguda de baleiro existencial, tan evidente entre a poboación do
mundo occidental, estea clamando de mil maneiras, moitas veces
camufladas, por unha recuperación de vivencias persoais densas,
no humano, no espiritual, no relixioso, como vía de superación do
estancamento existencial no que con frecuencia vivimos. Insignificancia do relixioso propia de quen, sen atreverse a propoñerse
a fondo a cuestión da fe, se refuxia no ámbito do simplemente
22
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sociolóxico, nunha reserva de mínimos en tempos, en prácticas, en
incidencias na propia vida3.
Este mínimo relixioso pode ser de momento o bautizo dos nenos/as, pode ser a misa polo familiar defunto, pode ser a bendición
dos coches no día de San Cristovo, pode ser o ritual a seguir nun
determinado santuario, poden ser certas crenzas relixiosas que
pertencen ao mundo dun pasado relativo ou mesmo ao mundo das
lendas máis que ao da sa tradición teolóxica, etc., todo, iso si, defendido con forza, coa implicación propia de quen está xogando a
vida, cando realmente non está xogando nada ou case nada. Todos,
todas coñecemos casos destes nos que os enfrontamentos eclesiais
se volven tan acedos coma estériles.
Un clero maior e escaso, unhas comunidades cristiás desasistidas, a reserva de mínimos relixiosos de corte moi sociolóxico, todo
fai pensar –se deixamos que as augas corran polo seu ímpeto natural– nun mundo rural que volva aos antigos «pagos», poboados por
«pagáns», facendo unha viaxe de repregue, á inversa do acontecido
hai 1.500 anos, cando as comunidades cristiás dos medios vilegos
ou urbanos decidiron achegarse ao campo coa oferta do Evanxeo
na man, nun proceso longo, de séculos, que culminaría na configuración parroquial de toda a Galicia rural aló polos séculos XIIXIII. Coa agravante de que en boa medida o que sucede no campo
encontra unha preocupante correspondencia nas vilas e cidades,
coa excepción moitas veces do factor numérico soamente.
1.3 Hai alternativas
Pero as cousas, aínda que apunten nunha dirección, non teñen
por que ser necesariamente así. Partimos do convencemento de
que hai unha realidade humana que non se contenta con respostas
3 Non hai moito tempo, nunha xuntanza de pais e nais de nenos/as que se preparaban
para a Primeira Comuñón, falando das razóns polas que cada quen quería pertencer á
Igrexa Católica, habendo como había outros camiños relixiosos, un pai afirmou: «Eu quero
estar na Igrexa Católica, porque é a que menos me esixe». É revelador, por moitos motivos,
empezando xa polo feito de que a relación institucións-fiel se mida en termos de esixencia e
non de ofrecemento. Todo o mundo sabe que o que non custa nada, nada vale tampouco.
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vulgares, aínda que así o pareza; e partimos da fe en que a presenza de Deus, de Xesús de Nazaret, do Evanxeo que el nos ofrece,
das mesmas comunidades cristiás cando se vinculan con humilde
coherencia ao seguimento de Xesús, teñen capacidade de espertar
atractivos e adhesións insospeitadas. Todo isto non será posible
sen esforzo, sen sufrimento, sen apostas tenaces por virar o rastro
das cousas. Por iso comprácenos citar aquí un texto longo dun
teólogo alemán que xa na década dos 70 do século pasado albiscaba a posibilidade dunha reconversión eclesial como saída posible
a unha crise comunitaria tan fonda coma a que estamos vivindo.
Son palabras que abren unha perspectiva nova na que con gusto
nos queremos colocar.
«Da Igrexa de hoxe sairá unha Igrexa que terá perdido moito. Farase pequena, deberá empezar completamente de novo. Non poderá
encher moitos dos edificios construídos nunha conxuntura máis
propicia. Ao diminuír o número dos seus adeptos, perderá moitos
dos seus privilexios na sociedade. Presentarase a si mesma, de maneira moito máis acentuada do que ata agora, como comunidade
voluntaria, á que só se chega por unha decisión libre. Como comunidade pequena, necesitará con máis urxencia da iniciativa dos
seus diferentes membros. Coñecerá tamén, sen dúbida, formas ministeriais novas e consagrará sacerdotes a cristiáns probados que
permanezan na súa profesión: en moitas comunidades pequenas,
por exemplo, nos grupos sociais homoxéneos, a pastoral normal
realizarase desta forma. Con isto, o sacerdote plenamente dedicado ao ministerio como ata agora seguirá sendo indispensable. Pero
en todos estes cambios que se poden conxecturar, a Igrexa terá
que atopar de novo e con toda decisión o que é esencial seu, o que
sempre foi o seu centro: a fe no Deus trinitario, en Xesús Cristo, o
fillo de Deus feito home, a asistencia do Espírito que perdura ata
a fin dos tempos…
Será unha Igrexa interiorizada, sen reclamar o seu mandato político e coqueteando tan pouco coa esquerda coma coa dereita. Será
unha situación difícil. Porque este proceso de cristalización e aclaración custaralle moitas forzas valiosas. Empobreceraa, transformaraa nunha Igrexa dos pequenos. O proceso será enormemente
difícil, porque terán que suprimirse tanto a pechada parcialidade
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sectaria como a obstinación xactanciosa. Pódese predicir que todo
isto necesitará tempo. O proceso será longo e penoso…
Pero despois da proba destas esgazaduras xermolará unha gran
forza dunha Igrexa interiorizada e simplificada. Porque os seres
humanos dun mundo total e plenamente planificado serán inmensamente solitarios. Cando Deus teña desaparecido completamente
para eles, experimentarán a súa total e horrible pobreza. E daquela
descubrirán a pequena comunidade dos crentes como algo completamente novo. Como unha esperanza que lles sae ao paso, como
unha resposta que sempre buscaron no oculto. Así que me parece
seguro que para a Igrexa veñen tempos moi difíciles. A súa auténtica crise aínda non comezou. Hai que contar con graves sacudidas.
Pero tamén estou completamente seguro de que permanecerá ata o
final: non a Igrexa do culto político…, senón a Igrexa da fe. Xa non
será nunca máis o poder dominante na sociedade na medida en que
o foi ata hai pouco. Pero florecerá de novo e farase visible á xente
como patria que lles dá vida e esperanza máis alá da morte»4.

2.- É necesario nacer de novo
Estamos, logo, ante algo necesariamente novo. Que o novo
naza, apareza, teña configuración histórica real é un don de Deus,
pero demanda de nós colaboracións imprescindibles. Sinalamos a
continuación con brevidade algún aspectos dun talante humano,
espiritual, co que entendemos estaría ben que afrontásemos o momento presente.
2.1 A metáfora de cinco mulleres en horas de parto
A Biblia ofrécenos cinco preciosos relatos de mulleres afrontadas coa imposibilidade de ter familia e nas que o Anxo de Deus,
o Espírito de Deus realiza o imposible. Cada unha delas vive a
esterilidade desde unha perspectiva diferente, pero en todas cinco
queda en evidencia a importancia de se fiar, de confiar, de pensar
que, se a cousa está nas mans de Deus, está en boas mans e algo
inimaxinable xurdirá: Sara, muller de Abraham, nai de Isaac (Xén
4

Ratzinger, J., Fe y futuro. Sígueme, Salamanca, 1973, pp. 76-77.
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17, 15-18, 15); a muller anónima, esposa de Manoah, que parirá a
Sansón (Xuí 13); Ana, que compartía marido, Elcanah, con outra
muller, que dará a luz a Samuel (1Sam 1, 1-2, 11). Sabela, muller
do sacerdote Zacarías, que xeraría a Xoán (Lc 1, 5-25; 2, 57-80),
e María de Nazaret, esposa de Xosé, da que nacería Xesús (Lc 1,
26-38; 2, 1-20; Mt 1, 18-25).
Hai nestes relatos, que aconsellamos ler e meditar con calma
para captar preciosos e suxestivos matices, unha continuidade sorprendente que apunta ao novo que o Espírito de Deus é capaz de
sacar á luz a pesar de todos os indicadores en contra que o ser
humano poida amorear. Son relatos, todos eles, de fonda matriz
espiritual, mística, aos que é necesario volver sempre, especialmente cando nos atopamos en circunstancias históricas, eclesiais,
pechas, para as que parece que non hai saída digna. Constitúen
ademais unha corrente bíblica substancial, algo que os homes e
mulleres crentes (neste caso máis mulleres ca homes) de diferentes estados e xeracións foron destilando como o máis enxebre do
ser de Deus e do que Deus suscita entre os seres humanos. O
Xesús do evanxeo de Xoán, apelando a esta corrente, fala da necesidade de nacer de novo para poder ver o Reino de Deus, e retruca
ás obxeccións de Nicodemo de «Cómo pode un home nacer, sendo
vello? Pode entrar outra vez no seo da nai e nacer?», remitíndoo á
urxencia de renacer «pola auga e polo Espírito» (Xn 3, 1-10).
2.2 Botando man do vello e mais do novo
O evanxelista Mateo pecha o capítulo 13 do seu evanxeo, dedicado a narrar parábolas, recollendo estas palabras de Xesús: «Por
iso todo letrado que se fai discípulo do Reino dos Ceos parécese
ao dono dunha casa que saca das súas arcas o novo e máis o vello» (13, 52). A recomendación valía para as comunidades nas que
xurdiu o evanxeo de Mateo, comunidades en aguda tensión entre
o vello da Lei e a novidade do Evanxeo, e válenos tamén para nós
hoxe. É unha sabedoría non pequena esa de combinar tradición,
memoria do pasado, herdanzas recibidas, co novo, coa innovación,
coas respostas específicas que os tempos van demandando, bus26
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cando sempre unha fidelidade a iso substancial que está nas raíces
no proceso eclesial ao longo dos séculos. Se un non fai senón ollar
para atrás, corre o risco de se converter, coma a muller de Lot, en
estéril estatua de sal (Xén 19, 26), e non precisamente de gustoso e
curador sal evanxélico do que Xesús nos quere responsabilizar (Mt
5, 13). Se un non pensa senón en innovar, perderá a súa identidade e ofrecerá a si mesmo e aos demais só leves aparencias daquilo
denso que debería correr polas súas veas, polas súas mans. De aí
que en momentos estaría ben que se nos fixese tan urxente a volta aos comezos –a reestrea das experiencias fundacionais tal cal
foron a primeira vez–, como a escoita dócil ao que Deus nos pide
para ir levando o Evanxeo á súa plenitude ao longo dos anos sobre
os que temos don, misión e responsabilidade comunitaria.
Xa sabemos que en tempos de inseguridades a tendencia normal –mundanidade espiritual?– é volver a vista atrás, aferrándose
a aquilo que supostamente no pasado valeu para soster a existencia
cristiá. Tendemos a facer moito máis iso ca non o seu oposto. Vémolo frecuentemente, incluso en cousas tan simples como volver
a vellas cantigas relixiosas, a vellas prácticas de piedade, a vellas
formulacións da fe que se consideraban xa como non válidas para
responder aos tempos novos que estamos vivindo. Coido que temos aquí un reto importante, que non se pode dar por superado
por ningún dos dous extremos.
2.3 Xuntanza fe e vida
É moi forte oír ou dicir iso de que a fe, a fe cristiá, perde significado, non significa nada para a xente. Vulgarmente recóllese esta
vivencia dicindo: a min iso non me di nada, abúrreme; cando vou,
desconecto. Tendemos a atribuír isto á indolencia da xente, á súa
comodidade, ao seu abandono, e igual temos algo de razón. Pero
non pensamos que igual hai moito de verdade niso; polas formas
ou polo fondo, poida que o que estamos dicindo, facendo, vivindo non enganche nada co que a xente vive, pensa, sofre, espera.
Pode ser que a xente escoite palabras, palabras sublimes, pero non
atope nelas ecos das súas ledicias e sufrimentos, das súas espeEncrucillada 199, setembro-outubro 2016
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ranzas e desesperos. Un podería poñer moitísimos exemplos de
cousas destas, onde a vida dos veciños e veciñas vai por un lado, e
as voces da comunidade cristiá, normalmente as dos cregos, que
son quen máis falan nos diferentes momentos relixiosos, van polo
outro, deixando ver en moitas ocasións que nin sequera se coñecen
circunstancias moi densas das vidas das persoas ás que se dirixe.
Así é imposible que poida dicir, facer algo que chegue, que conecte, que demostre empatía. É cousa de linguaxe, pero moito máis
ca de linguaxe tamén. Para iso faise imprescindible o coñecemento
directo, a convivencia, o compartir, algo polo menos, modos de
vida, ansias, traballos.
Pensamos que sempre se pretendeu vincular a fe coa vida, pero
fíxose isto principalmente desde unha perspectiva moralista: a ver
como a xente practica na súa vida o que aquí lle ensinamos. Pero
que a experiencia relixiosa sexa significativa ou non para a xente
pide algo moito máis fondo ca iso. Pide un corpo o corpo vital, que
é imposible practicar se non é desde unhas comunidades cristiás
vivas, tocadas elas mesmas pola experiencia de fe nas circunstancias múltiples que compoñen o seu día a día. Como unir fe e vida
é outro dos retos no momento presente.
2.4 Aposta pola experiencia relixiosa
Podería parecer máis un obxectivo ca non un punto de partida,
unha condición coa que se poñer a facer un camiño. E é certo.
Pero tamén o é que, desde un primeiro momento, en calquera cousa que se faga ou propoña, se busque por riba de todo que o que
pode ser un feito relixioso se plasme máis en vivencias, en experiencias, ca non en conceptos, teorías, doutrinas, ritos, etc., aínda
que de todo precisemos. Sería retomar o reto ao que K. Ranher nos
urxía cando afirmaba que «o cristianismo do futuro ou será místico
ou non será». Sería recuperar ese servizo comunitario e persoal
fondo de quen inicia, introduce, acompaña na experiencia e gusto
do misterio que somos, que nos envolve, que se nos ofrece como
soporte e meta das nosas vidas individuais e colectivas, sociais.
Somos as comunidades cristiás hoxe espazos de aprendizaxe para
28
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gustar o misterio de Deus? Son os nosos cregos especialistas neste
acompañamento? Dispoñemos nas comunidades de persoas que
poidan desempeñar esa función? Cando falamos tanto de relativismo, aplicado a outras persoas e grupos, non somos nós os primeiros en relativizar rudamente o máis sagrado que Deus mesmo nos
puxo nas mans, para que así o vivísemos e compartísemos?
2.5 Ter claro o enderezo e o camiño a andar
Parece algo obvio, pero quizabes non o é tanto. Se queremos
vivir unha proposta de nova evanxelización do mundo rural, é ben
que nos preguntemos a onde queremos chegar e por que camiños
pensamos chegar. Seguir tirando como estamos tirando? Seguir resistindo ata que a corda rompa? Adaptarnos aos mínimos posibilistas cos que parece que nos conformamos o común dos integrantes
das parroquias? Ser servidores/as deses mínimos, á espera de que
Deus faga o milagre do rexurdimento eclesial? Pero non podemos
soñar con comunidades cristiás vivas, integradas por persoas que
saben minimamente o que queren, que valoran a valía da experiencia relixiosa vivida en comunidade, que van descubrindo con
gozo a figura e a proposta de Xesús de Nazaret, que son capaces de
crear espazos fraternais cara a dentro e de vincularse socialmente
a través das redes establecidas que permiten incidir no común,
no popular, para contribuír á súa transformación na liña da xustiza? Este era, parece, o soño que Xesús soñaba para si e para os
seus; por que non pode seguir sendo tamén o noso soño? Non hai
máis gran freo para poder conseguir algo, que pensar que o que
queremos conseguir é irrealizable. E dá a impresión de que neste
convencemento estamos fortemente instalados. Por iso empezar a
soñar é o primeiro paso imprescindible.
Establecido este soño como realizable, todo se ha de valorar
polo que permita ou non avanzar na súa consecución. Ante calquera actividade da comunidade cristiá, a pregunta primeira sempre
será: isto é algo que dalgunha maneira nos permite avanzar cara
a meta que nos marcamos? Os camiños poden ser múltiples; pero
deben concordar en aproximarnos sempre ao que soñamos.
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2.6 Viño novo en pelellos novos
Posiblemente será ben que teñamos en conta a advertencia de
Xesús: «Tampouco ninguén bota viño novo en pelellos vellos, porque o viño rebentaría os pelellos, e perderíanse pelellos e viño. Xa
sabedes: a viño novo, pelellos novos» (Mc 2, 22). Dito con simplicidade: se estamos ante a urxencia de soñar e facer algo novo, posiblemente debamos pensar en estruturas, en formas de organizar
o funcionamento comunitario, distintas daquelas que ata o presente eran as normais. Sempre que na Igrexa houbo persoas e grupos
aportando un plus de creatividade innovadora, iso levou consigo a
creación de novas estruturas e formas eclesiais que permitían que o
novo agromase. De ai que, normalmente, de entrada non fosen ben
aceptados, pola lóxica da resistencia ao cambio que todos, persoas e
institucións, levamos dentro. Pero é a vida a que demanda o cambio.

3.- Camiños concretos que permiten avanzar
Chegados a este punto, pasamos a ofrecer algunhas propostas
concretas coas que cremos se podería responder á urxencia dun esforzo evanxelizador no mundo rural no momento presente. Sabemos
que non somos nin as únicas nin as primeiras persoas que nos sentimos afectadas polo que acontece e que buscamos atopar saídas acaídas. As dioceses galegas, en concreto, unhas tras doutras estivéronse
movendo. Tui-Vigo tivo hai uns 10 anos un Sínodo Diocesano; Santiago estao tendo neste momento5; en Mondoñedo-Ferrol houbo hai
poucos anos un Congreso de Laicos/as co que se intentaba revitalizar a diocese; nesta mesma diocese alguén no Advento pasado fixo
a proposta dunhas xornadas de oración e debate para afrontar unha
situación que se está volvendo insostible, aínda que, polas razóns
que fose, a cousa non foi adiante; en Lugo propuxeron reestruturar
a diocese creando centros comarcais de formación e culto6. Ourense
estase mobilizando ao redor do Ano Xubilar da Misericordia.
5 Pódese ver moito dos contidos do traballo que se está facendo en http://www.archicompostela.es/sinodo-diocesano .
6 Unha breve presentación desta proposta pódese ver en: http://www.diocesisdelugo.org/
parroquias/parroquias_hoxe.pdf.
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3.1 Algúns camiños abertos
Dentro e fóra de Galicia téñense ensaiado formas de superar o
estancamento existente, derivado da carencia de sacerdotes e da
debilidade das comunidades cristiás, das parroquias. Presentamos
algunhas esquematicamente para que collamos perspectiva cara
ao que se podería facer.
– Equipos de ministros ordenados. Foi a proposta do bispo surafricano, de orixe alemán, Fritz Lobinger, desde o 2008 bispo
emérito. Ofrece unha reestruturación da diocese a partir de
comunidades atendidas cada unha delas por equipos de ministros ordenados laicos. Séguese contando con sacerdotes
célibes, pero nas funcións destes ocupa un lugar importante
a atención á formación e desenvolvemento deses ministerios
ordenados para o servizo das comunidades7.
– As comunidades populares latinoamericanas. Todo o mundo
coñece desde hai moitos anos a súa existencia, o seu funcionamento, a calidade humana e espiritual dos seus animadores, a consideración de que gozan dentro do enramado
eclesial. Frecuentes en Latinoamérica, pero tamén noutros
lugares. O que ata non hai moito se consideraba solución débil para comunidades cristiás débiles, para unha Igrexa débil,
agora ben pode ser visto como fortaleza de Deus na debilidade, como oferta, como ensinanza que os débiles nos fan a
quen nos considerabamos fortes. Detrás das solucións que
representan, detrás deses liderados populares hai comunidades populares, hai homes e mulleres de fe sinxela, quizabes o
que a nós nos falta. Pero aí están, e non como un proxecto en
papeis, senón como unha realidade viva, con historia.
7 Lobinger, F., Equipos de ministros ordenados. Una solución para la eucaristía en las
comunidades. Herder, Barcelona, 2011. Id., El altar vacío. Un libro ilustrado para debatir
sobre la falta de curas. Herder, Barcelona, 2011. E tamén a interesantísima análise da cuestión de Almeida, A. J. de, Nuevos ministerios. Vocación, carisma y servicio en la comunuidad.
Herder, Barcelona, 2015. E tamén as importantes precisións do mesmo autor en Presbíteros
comunitários para Comunidades sem Eucaristía. Uma breve leitura brasileira, en www.ihu.
unisinos.br/noticias/554044 (consultado o 24 de maio 2016).
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– 
A experiencia da diocese de Poitiers, en Francia. Foi promovida polo arcebispo da diocese Albert Rouet (1994-2011);
substitúe a estrutura parroquial tradicional por «comunidades locais» cos seus respectivos «equipos pastorais de base»,
que constan de tres ministerios laicais instituídos (anuncio
do Evanxeo, celebración da fe, servizo da caridade e da xustiza) e dun delegado de economía e doutro de coordinación
pastoral. O funcionamento é sempre sinodal. Isto implica
un novo modelo de crego, ao servizo do bo funcionamento
desta nova organización comunitaria. Para o 2011 existían
na diocese 320 comunidades locais desenvolvéndose desta
maneira. O arcebispo firma un decreto polo que substitúe o
vello sistema parroquial polo presente, pero un grupo de once
cregos protestan a Roma porque o munus regendi (o poder, en
definitiva) do clero quedaba rebaixado, «sinodalizado»; coincide coa presentación de dimisión do arcebispo por cumprir
75 anos. En Roma aceptan a dimisión, danlle a razón aos
curas, nomean outro arcebispo e fan que as cousas volvan
ao de sempre (xaneiro 2012). Aínda así, algo quedou claro:
é posible responder á complexidade da situación presente da
Igrexa con maneiras novas, creativas, que abren camiño8.
– A renovación pastoral de Vilanova de Lourenzá. Achegándonos
xa a realidades próximas a nós, entre outras que seguramente
hai, fixámonos na que se está a desenvolver na vila luguesa
de Vilanova de Lourenzá, impulsada polo crego Xosé Antón
Miguélez Díaz desde que foi nomeado cura desa parroquia e
posteriormente tamén doutras do arredor. Sen estridencias,
está abrindo camiños sinalados pola seriedade da mensaxe
evanxelizadora en cada momento de presenza eclesial, pola
reestruturación do funcionamento parroquial, pola implicación de moitos homes e mulleres de aldea no proxecto, por
fórmulas de clara participación popular, pola busca dunha
conciencia comunitaria ampla, por unha coidada liturxia,
8 Martínez Gordo, J., La renovación de la iglesia local de Poitiers (Francia), Pliego Vida
Nueva, 2949, 11-17 de xullo de 2015. E tamén a presentación que desa experiencia fai o
autor neste mesmo número de Encrucillada.
Encrucillada 199, setembro-outubro 2016

33
393

Manuel Regal Ledo

pola creación de recursos evanxelizadores e formativos. Sen
estridencias, repetimos, cun acerto especial, pensamos, á
hora de mesturar o vello e o novo no soño dunha fe vivida
con entusiasmo en medios rurais que participan en todas as
debilidades que máis arriba citabamos9.
– O proxecto «OBasileia». Representa unha aposta polo espallamento do Evanxeo a través dunha comunidade cristiá nun
medio rural en Cabrui, preto de Curtis, aínda que aberta a
presenzas de persoas de medios urbanos. Promóvea o crego
Víctor Blanco Naveira, que, despois de pasar 12 anos como
cura de varias parroquias da súa contorna, fai a proposta ante
o arcebispo compostelán de renunciar á súa múltiple actividade parroquial para centrarse na marxinalidade, en toda
clase de marxinalidade. A súa proposta foi aceptada polo arcebispado. E botouse a andar no 2015, no lugar da Raíña,
un centro de encontro, de espiritualidade, de reclamo para
a participación, que rompe cos parámetros normais dunha
parroquia rural, pero que tampouco quere estar á marxe do
conxunto do traballo evanxelizador da diocese, ao contrario,
máis ben ao seu servizo con formas novas. Os trazos carismáticos do seu promotor poden facer pensar que non é algo
doadamente imitable, pero aí está coma unha referencia de
algo novo, que está tendo boa acollida e seguimento10.
– Cremos no rural. Desde os tempos inmediatamente posteriores ao Concilio Vaticano II deuse entre nós a presenza de comunidades relixiosas femininas no mundo rural. Foron algo
rechamante nos seus comezos, levaron a cabo case sempre
unha forma nova de estar como tales comunidades relixiosas
9 Quen anima esta experiencia, Xosé Antón Miguélez, despois de ler esta breve presentación da vida das comunidades parroquiais que acompaña como cura, suxeriume que ben
se poderían citar outras experiencias que con humildade e decisión están apostando por un
modelo parroquial alternativo, coma o caso concreto do crego Evencio Domínguez en Quintela de Leirado, Ourense. Por graza de Deus é así, cousa pola que chalarnos e fortalecer a
esperanza.
10 Blanco Naveira, V., Raíña non é máis que un Lugar. OBasileia tan só é un soño. Encrucillada, 195, pp. 47-54.
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no medio da xente, do pobo, e contribuíron, alí onde se fixeron presentes, a unha evanxelización de plena inclusión coa
veciñanza, participando nos gozos e penas do rural e amosando un rostro de Deus próximo, feminino, fraterno, atraínte,
polo que veciños e veciñas sempre lles estiveron agradecidas. Por outra banda, tamén en Galicia desde hai máis de 30
anos foron xurdindo aquí e acolá grupiños do Movemento
Rural Cristián, rama especializada da Acción Católica, que
apostaron por unha presenza eclesial moi atenta a vivir a fe
en contacto íntimo con toda a realidade dos pobos nas súas
vertentes sociais, políticas, sindicais, asociativas.
Ambas experiencias veñen de confluír nun movemento chamado «Cremos no rural», que ata o presente oferta, por unha banda,
proxecto, material e formas para a constitución de pequenos grupos, sementes de comunidades cristiás, de carácter parroquial ou
interparroquial, e, pola outra, están convocando a todas as persoas
interesadas por manter e mellorar a presenza do Evanxeo no rural
para participar en encontros nos que traballar compartindo, orando, debatendo diferentes aspectos da evanxelización no rural que
están pedindo consideración e respostas alternativas. A aplicación
do método de Ver, Xulgar, Actuar para abordar cada un dos temas
garante, en principio, un sentido moi práctico para o traballo que
quere facer11.
3.2 Os nosos soños en forma de proposta
Esta ollada rápida botada a experiencias dadas en xeografías
máis arredadas e máis próximas permítenos aventurar que é posible soñar, e que é posible que os soños vaian collendo corpo e
realidade histórica. Non vale de nada estar petando sempre co
mesmo martelo na mesma pedra, aínda sabendo que por aí non
vai fender. A creación das Unidades de Pastoral, polo menos nas
realizacións que coñecemos, non fai máis ca suavizar e reorganizar
11 Quen queira coñecer detalles ao respecto, pódese dirixir a calquera destes enderezos
electrónicos: pilarwirtzm@yahoo.com; gcferro42@gmail.com; doramataes@yahoo.es; manuelregalledo@gmail.com.
Encrucillada 199, setembro-outubro 2016

35
395

Manuel Regal Ledo

algo a vida e as múltiples actividades dos cregos –algo que hai que
valorar, certamente–, admite na práctica o desamparo eclesial de
moitos barrios e aínda parroquias rurais e ven sendo unha solución
momentánea que non encara de fronte o problema básico, que é
a carencia de comunidades cristiás rurais concienciadas de selo.
Algo parecido sucede co recurso das celebracións do domingo en
ausencia do sacerdote, cando se poñen nas mans de persoas alleas,
monxas ou non monxas, e non se aproveita a circunstancia de carencia de cregos para dar pasos ordenados cara a recreación dun
espazo parroquial onde o laicado se reencontre coa súa identidade
eclesial e coas funcións para as que está chamado. Un soño, o
xigante durmido, que dicía I. Congar, pero que o espírito pode
espertar, espelir. Cousas maiores ten feito12.
Todo o mundo estamos de acordo no seguinte: o remedio está
na comunidade, na comunidade cristiá, composta por un laicado consciente, capaz de responsabilizarse das demandas propias
dunha comunidade cristiá cara a dentro e cara a fóra. Dada unha
comunidade viva, a presenza do sacerdote dentro dela é necesaria,
pero desempeñando un papel distinto do que actualmente desempeña, e sen que a súa figura, presente ou ausente, sexa tan absolutamente determinante como o está sendo13.
Se queremos isto, o normal será que dispoñamos as cousas para
que isto que queremos se poida ir facendo realidade, conscientes de
que se trata de algo máis ca dun simple impulso do laicado, senón
de operar unha transformación na configuración das parroquias,
suxerida polo Espírito a través das circunstancias históricas polas
que nos fala. Por onde habería que empezar? Por unha toma de con12 As celebracións do domingo en ausencia do sacerdote, levadas por persoas de fóra da
comunidade, si que poden ser en moitos casos un primeiro paso importante cara a unha
asunción por parte da comunidade desa dimensión da súa identidade. O bispo auxiliar de
Santiago, Xesús Fernández González, tennos ofrecido a súa interesante experiencia ao respecto na diocese de León en Vivir de la eucaristía: las celebraciones dominicales en ausencia
de presbítero, PPC, Madrid, 2012.
13 Para evitar a tentación do clericalismo descendente e ascendente, de arriba abaixo e de
abaixo arriba, non está de máis ter ben en conta as palabras do Papa Francisco en carta ao
cardeal Ouellet sobre o laicado, do 19 de marzo do presente ano. Accesible en Internet.
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ciencia a nivel diocesano. Non pode ser a opción particular dalgunha comunidade parroquial co seu crego, aínda que isto poida valer
para ir abrindo camiños e ver a viabilidade do proxecto. Quizabes
poñéndose en proceso sinodal de conversión, en busca, intentando
intuír camiños desde a oración e o debate fraterno, non partidista.
Proceso sinodal xa non só de bispo e cregos, senón de todo o pobo
cristián. Espallando logo a proposta por toda a diocese, non simplemente a base dunhas follas que chegan ás parroquias e que os curas
lerán ou non a algunhas persoas que asistan á Misa, senón a través
dunha campaña liderada polo mesmo Bispo da diocese, que pode
converter unha visita diocesana intensa e sistemática nunha canle de comunicación e de concienciación, con mensaxes próximas,
sinxelas, pero claras, contundentes: isto non dá máis de si, non hai
curas para atender as parroquias, pero a experiencia relixiosa, a fe
cristiá vivida en comunidade non ten por que morrer, se alguén ten
interese en formar parte da comunidade cristiá vanse ofertar uns
recursos novos, isto demanda a participación de todos/as na marcha
da comunidade, achegando cada quen o seu don particular … Crear
un ambiente positivo de cambio en esperanza e a continuación votar
a andar o proxecto nalgunhas parroquias ou comarcas concretas,
que estean mellor predispostas para dar este paso. Iso supón, seguramente, un tempo de formación, de preparación, de proxección.
Dar pasos, coidar, mimar, avaliar, corrixir, compartir a experiencia.
En cada parroquia, grupo de parroquias ou comarca abriríase
un proceso para constituír equipos pastorais laicos con persoas
habilitadas para a transmisión da fe, para as celebracións e para a
promoción da caridade e da xustiza. En cada bisbarra estes equipos estarán coordinados, apoiados, orientados pola presenza dun
sacerdote, que reducindo o seu labor sacramental confirmará no
seu «poder-servizo» eses equipos, ante as mesmas persoas que os
compoñen e ante o conxunto da veciñanza que igual non vexa as
cousas tan claras. Estes equipos elixiranse por vías fraternas, sinodais de entre as persoas que desde o comezo se interesaron na
proposta. Os equipos asumen as súas funcións, conscientes de que
implican, entre outras cousas, unha formación continuada e unha
lóxica coherencia de vida cristiá.
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A idea moi posiblemente vaise encontrar con dous grandes
obstáculos, que hai que prever para os poder resolver da forma
máis axeitada: por unha banda, a rutina crente de boa parte da
xente das nosas aldeas. Algúns verán neste cambio unha tolería,
non quererán saber nada con isto, reclamarán ser atendidos como
sempre o foron: un cura que lles responda naquelas funcións para
as que normalmente acoden a eles, bautizos, misa por algún familiar defunto, enterros, etc. E claro que serán atendidos, pero desde
unha perspectiva comunitaria diferente que, entre outras cousas,
sempre implicará unha xestión das cousas por parte do equipo
pastoral e unha demanda de coherencia comunitaria: se quero
que esta comunidade me atenda, é razoable que esta comunidade
me esixa algo. Este é un asunto moi importante. Hai que atendelo e levalo con moito tempero. Pode dar pé a moitos conflitos,
a moitas algaradas. Toda prudencia será pouca, pero tamén será
pouca toda firmeza á hora de apostar polo que se aposta. Quizabes haxa xente que ante isto se desentenda da vida parroquial de
forma completa. É necesario persistir no ofrecemento, sen entrar
en xogos de cabreos, senón con paciencia, á espera dos momentos
de cada persoa. E que quede moi claro sempre que non é cousa
de tal ou cal crego, de tal ou cal equipo de pastoral, senón unha
proposta diocesana, na que o mesmo Bispo se debe mollar, sempre
e cando sexa preciso.
O segundo gran obstáculo pode vir do mesmo clero. Temos
un clero escaso e en xeral moi maior, con moitos anos de esforzo
pastoral ao lombo, frecuentemente apurado para poder atender
as moitas parroquias que seguen atendendo, pensando máis na
hora dunha xubilación merecida e honrosa ca non en novidades
de ningún tipo. É moi comprensible. E pode haber tamén un clero
que foi afeito a facer e desfacer, con pouco espírito comunitario,
con poucas habilidades para o funcionamento grupal, derrotado de
antemán ante o pensamento de atopar no laicado unha alternativa
esperanzada, e mesmo receoso de perder capacidade de manobra,
poder. Xustamente as cousas van polo camiño contrario. Trátase
de potenciar o funcionamento comunitario, de alixeirar e racionalizar a función, o traballo do cura e de poñerlle nas mans unhas
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responsabilidades novas, de coordinador, formador e potenciador
dun laicado que pouco a pouco irá asumindo moitas funcións cotiás que desbordan as posibilidades do clero. Loxicamente hai que
pensar nunha formación sacerdotal acaída á nova función que terán que desempeñar, hai que pensar seguramente nun modelo de
seminario tamén diferente en non poucos aspectos. Probablemente este liderado sacerdotal novo provocará moita máis atracción
que o actual cara a suscitar vocacións sacerdotais14.
3.3 Certos marcos de referencia
Pensamos que cómpre darlle consistencia ao proxecto comunitario cunha especie de «manual de boas prácticas evanxelizadoras», que nos permitan chegar á meta desexada. Propoñemos
algunhas que consideramos básicas.
– Superar un clima de enfrontamento. É frecuente que este se
dea na Igrexa entre progresistas e conservadores, entre galeguistas e non galeguistas, entre partidarios de tales teólogos e
tales outros, etc. Dando por sentada a lóxica diferenza de criterios e pensamento, é posible, cremos, delimitar ben o que
son opcións ideolóxicas, que é normal que sexan distintas, e
o que é a matriz da fe, da mensaxe cristiá, do compromiso
comunitario, onde seguramente poderemos coincidir e sobre
o que hai que montar toda acción común. Pensamos que o
Papa Francisco, distraendo a atención sobre as posturas ideolóxicas, tantas veces disimuladas baixo o epíteto do doutrinal,
e centrándonos no campo do amor, do servizo solidario, estanos axudando a desbloquear moitos enfrontamentos estériles.
– Apostar polo clima grupal, comunitario, sinodal. Se o Papa
Francisco quere este estilo para toda a Igrexa a nivel de
bispos, arcebispos e cardeais, temos máis razón aínda para
14 Que estas propostas poden ser realizables, ou polo menos entrar en camiño de realización, móstrannolo fermosas experiencias vividas como a do crego Xosé Antón Santos
Calvar, que quen isto lea pode atopar en Santos Calvar, X. A., «Hai que vivir aquilo que nos
une». Encrucillada, 158, maio-xuño 2008, 33-44. Cónstanos que na actualidade en varias
parroquias da zona de Bueu persiste con éxito nesta liña de traballo.
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poñelo en práctica a niveis comunitarios básicos. Todos, todas temos que converternos a este novo estilo; por termos
acaparado funcións indebidamente ou por termos caído en
cómodos abandonos, todos temos un percorrido enorme
que facer neste campo. E debería ser coma unha corrente transversal que afecte a todo tipo de actividades que se
desenvolvan na comunidade. Nada sen o pobo, nada sen
a comunidade, todo co seu consentimento e participación
ordenada, rexida polo tan esquecido principio de subsidiariedade. Comunidades dotadas de liderados horizontais que
atopen a súa razón de ser promovendo e acompañando as
capacidades de cada quen.
– A quentura do fogar comunitario. As primeiras comunidades
cristiás, poucas e fráxiles, aínda que contando cun enorme
potencial espiritual, abríronse camiño e foron acadando espazos no agresivo contorno do imperio romano ofertándose
como comunidades abertas, acolledoras, non discriminantes;
ofrecéndose como fogar cálido onde todo o mundo recibía
estima e consideración, especialmente a xente máis precisada destas cousas. Era unha fonda vivencia relixiosa a que as
impulsaba a este estilo cara a dentro e cara a fóra15. Nesta
dirección é necesario camiñar. Está ao noso alcance desde
xa, sen esperar a facer grandes transformacións previamente.
Pero é necesario facelo. Sen presións sociolóxicas polo medio, grazas a Deus, as comunidades parroquiais cristiás irán
adiante coma tales pola vía do engado, da atracción, daquilo
tan simple e fondo que dicían da xente cristiá dos comezos:
mirade como se queren!
– Unha comunidade que sae aos camiños. O Papa Francisco recordábanos os cinco movementos dunha presenza evanxelizadora cristiá: «Primeirear», involucrarse, acompañar, frutificar
e festexar16. Cinco movementos que non son senón un reflexo
15 Aguirre, R. Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana. Ensayo de exégesis sociológica
del cristianismo primitivo. Editorial Verbo Divino, Estela, 2009, pp.104-114.
16 Evangelii gaudium, n. 24.
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da mesma práctica evanxelizadora de Xesús de Nazaret17. Destes cinco movementos consecutivos, loxicamente o primeiro
é o que posibilita a realización do conxunto: «primeirear»,
dar o primeiro paso, saír, ir ao encontro. Polo tanto estamos
ante unha comunidade cristiá rural que se esforza por saír
cara a fóra, ao encontro das persoas e/ou grupos sociais que
máis envoltos están en fraxilidade, para con eles poder desenvolver logo o resto de intervencións. Os nenos e nenas, pola
debilidade da súa mesma escaseza, e a xente maior, pola súa
abundancia e desamparo, son dous sos sectores do rural especialmente precisados de acompañamento. Pero aí está tamén
a fraxilidade da xente que insiste en vivir no e do campo e
que con tantos atrancos se atopa. Saír, estar, coñecer, acompañar, compartir, condoerse, festexar son verbos que estaría
ben que estivesen a diario nas mans de quen busca ser e facer
comunidade cristiá. Desde cousas sinxelas como acompañar
soidades, cultivar encontros, botar unha partida de cartas,
ata cousas máis complexas como aventurar formas novas de
produción en común ou como colaborar na defensa do noso.
Dito simplemente: baralla e evanxeo, celebración relixiosa e
militancia social.
– 
Comunidades misioneiras, comunidades en misión. O mundo rural –tamén o urbano– é un país de misión. Pero non
temos conciencia diso, nin a veciñanza, que nos consideramos cristiáns/ás, daquela maneira, iso si, nin as persoas máis
responsables da marcha da comunidade, que nos dedicamos
maiormente, con máis ou menos conformidade, a facer traballo de mantemento relixioso, moitas veces en forma de
mínimos de pertenza comunitaria. Entrar en aires de misión
supón moitas cousas, a primeira delas, quizabes, a mesma sa
insatisfacción, a mesma humilde conciencia de que non, de
que podemos desenvolver dentro de nós e ofrecer a quen nos
rodea moitas máis cousas fermosas, desas que constrúen as
17 Regal Ledo, M., Contribución cristiá ás respostas ante a pobreza. Encrucillada, 189,
pp. 35-39.
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persoas e os pobos. No nome do Evanxeo de Xesús. Supón
un aire ousado, humildemente orgulloso do tesouro que levamos en cuncas de barro (2Cor 4, 7); adoito amosámonos
case como avergonzados do que traemos entre mans, case
desculpándonos de llo ter que ofrecer á xente. Así non hai
quen contaxie nada. Supón tamén, no día a día, cousas moi
simples como repensar e reformular a presentación da fe, da
vida cristiá18; traballar cunhas mensaxes evanxélicas básicas,
empregar nas celebracións relixiosas uns textos que anuncien
e confirmen o fundamental da proposta evanxélica, seguindo
a práctica do mesmo Paulo, que falaba a quen así lles conviña
«como a nenos en Cristo». «Alimenteivos con leite –dicía–,
non co alimento sólido, porque aínda non o podiades pasar»
(1Cor 3, 2). Supón meter en misión, evanxelizar tamén momentos relixiosos tan importantes para nós, a xente da aldea,
como poden ser os relacionados coa morte ou os vividos nos
múltiples santuarios que tantas veces absorben case a vida e
os sentimentos relixiosos da veciñanza19.
– Comunidades cos pés na terra. O espazo rural para nós é só o
lugar normal de vida, de convivencia, de traballo, sen máis.
É un lugar de revelación da fermosura, da grandeza de Deus,
que se nos amosa en mil detalles marabillosos na súa miudeza ou na súa inmensidade; é un lugar de vida, do fundamental
da vida, da mantenza, da auga, do pan, das froitas, dos froitos,
que se nos pon nas mans, para traballalo, para gozalo, para
festexalo, para compartilo, para coidalo dos ataques mortífe18 En repetidas ocasións o Papa emérito Benedicto XVI se ten referido a esta urxencia de
reformular a fe para facela significativa para os homes e mulleres das sociedades modernas.
Por exemplo, en «Luz del mundo. El Papa, la Iglesia y los signos de los tiempos. Una conversación con Peter Seewald. Herder, Barcelona, 2010, pp. 76-77 e 144-146. Pola súa banda,
tamén o Papa Francisco se ten referido a esta importante dificultade cara a evanxelización,
como cando no discurso na catedral de Río de Xaneiro a cardeais, bispos, curas, seminaristas, relixiosos/as, o 27 de xullo do 2013 lles dicía: «A Igrexa ten respostas para a infancia do
home, pero non para a súa idade adulta».
19 Parécenos ben interesante, polas súas propostas sinxelas e apegadas á realidade, a
proposta a este respecto do Movemento Rural Cristián, Pastoral rural misionera, en ruralescristianos.org/principal.htm (consulta 24 de maio 2016).
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ros de formas impostas de produción que estragan a terra, o
que produce, a vida da xente e dos animais, no nome dunha
rendibilidade capitalista, que acaba arrebatándolle á xente
do campo o gozo e o dereito de traballar por unha soberanía alimentaria. Para nós o espazo rural é o lugar concreto
onde encarnar o reto ecolóxico proposto polo Papa Francisco
na súa recente encíclica Laudato si, para facer da terra unha
casa común, un fogar habitable para todos sen excepción.
Comunidades, logo, cos pés, co corazón, coas mans, coa alma
na terra.
3.4 Epílogo
Recuperamos agora a memoria das cinco bíblicas mulleres,
por diferentes razóns estériles, das que falamos ao primeiro: Sara,
a anónima muller de Manoah, Ana, Sabela e María de Nazaret.
Coma Abraham e coma Sara a súa esposa, podémonos rir ás agachadas da irracionalidade de soñar en fillar agora que somos poucos/as, cansos/as e vellos/as. Podemos preguntarlle con escepticismo a Xesús arremedando a Nicodemo: Como pode unha comunidade vella, unha Igrexa vella, nacer de novo? Pode entrar outra vez
no seo da nai e nacer? (cfr. Xo 3,4). Podémoslle manifestar a Xesús
a nosa incredulidade de poder manter cinco mil, cinco centas mil
mulleres e nenos e nenas con algúns centos de homes –así é o
corpo eclesial hoxe– cos escasos cinco pans e dous peixes: cinco,
cincuenta cregos e dous, douscentos sancristáns e catequistas (por
riba mulleres case sempre). Podémolo facer. E moitas veces parece
que así o facemos. Daquela non quedará outra que sentirnos incluídos/as entre os discípulos de Xesús dos que Marcos afirma que
«non comprenderan o milagre do pan, por teren aínda cerrado o
entendemento» (Mc 6, 52).
Manuel Regal Ledo
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Estudo

Os retos do cambio demográfico
para a pastoral no rural galego
Santiago González Avión

1.- Un cambio demográfico dramático
A realidade demográfica de Galicia hai anos que resulta dramática. Levamos máis de trinta anos por debaixo da taxa de reemprazamento, máis de vinte e cinco cun saldo vexetativo negativo e máis
de vinte anos sendo un dos países do mundo con peores indicadores demográficos. Para darnos unha idea da nosa realidade, hai que
comparar a nosa dinámica de poboación coa da nosa contorna e
coa do conxunto do mundo. A poboación mundial durante o século
pasado multiplicouse por catro, a de Galicia por 1,5; durante este
século a poboación mundial aínda pode volver a duplicarse, antes
de comezar a descender, mentres que a nosa volverá aos niveis de
1900 antes de mediados de século. Se comparamos coa poboación
española, pasamos nun século de se supoñer o 11% da poboación
a ser o 6%. Para comprender esta evolución diferenciada non se
pode apelar a ningún tipo de determinismo económico e hai que
afondar no concepto de transición demográfica.

2.- A transición demográfica
Existe unha tendencia xeral de explicar a nosa situación demográfica apelando á situación dos servizos sociais e do emprego.
Mesmo existe a crenza de que a situación demográfica é máis preocupante como consecuencia da crise. Sen embargo, foi a finais dos
anos noventa do século pasado cando a natalidade tocou fondo.
Nin sequera nos peores anos da crise a situación da natalidade foi
tan preocupante como entre 1995 e 2000, que foron anos de expansión económica e de emprego. Por outra parte, a natalidade da
poboación nacional en Galicia é moi inferior á de Andalucía, cuns
niveis de desemprego maiores e uns sistemas de protección social
máis precarios. No contexto europeo, con taxas de natalidade por
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debaixo do nivel de reemprazamento, os países con maior éxito
son Francia e Irlanda. Ningún entre os máis ricos, nin entre os
maiores niveis de protección social, nin cos mercados de traballo
máis dinámicos (non polo menos no caso de Francia). Tampouco
hai un motivo ideolóxico que o explique para o caso francés. O catolicismo podería estar detrás do caso irlandés, pero entón haberá
que explicar a baixa natalidade dos restantes países católicos, en
especial Portugal, España, Italia e Polonia. Hai indicios sólidos
que apuntan a que son as políticas específicas de familia as que
explican este comportamento diferenciado. E mesmo neste terreo
cómpre andar con cautela, porque Alemaña ten unha política de
familia xenerosa mentres os seus länder orientais camiñan de cara
ao despoboamento e o país en xeral atravesa un declive da natalidade de imprevisibles consecuencias para a Europa do futuro. Para
afrontar os retos que a demografía nos pon como sociedade (e os
retos pastorais forman parte da resposta da sociedade) convén non
repetir, sen máis, lugares comúns, senón procurar elementos sólidos de análise que sirvan para a reflexión.
A transición entre unha demografía antiga, correspondente aos
modos de produción que van da revolución agraria aos tempos do
mercantilismo, e a demografía moderna, baseada nos modos de
produción capitalista, prodúcese en dúas fases: durante a primeira,
a mortalidade diminúe porque melloran a alimentación e a saúde
(sen estes dous factores, a revolución industrial non se chegaría a
producir), increméntase a esperanza de vida e a poboación aumenta
de xeito exponencial. O incremento da esperanza de vida e a redución da mortalidade infantil producen a medio prazo unha redución
do número de fillos, pero a poboación continúa incrementándose, mesmo de xeito xeométrico, mentres continúa ampliándose a
esperanza de vida e mentres a natalidade non cae por debaixo da
taxa de reemprazamento. A continuación, existe un período de certa
estabilidade. Pero as sociedades avanzadas tenden a entrar nunha
segunda fase que completa a transición demográfica: a mortalidade
medra como efecto do envellecemento da poboación e a natalidade
cae por debaixo da taxa de reemprazamento, producíndose un declive demográfico tanto máis acusado canto maior sexa a diferenza
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entre o número de fillos por muller en idade fértil e a taxa de reemprazamento, que está situada en 2,1. A fase expansiva da transición
demográfica foi denominada como Revolución Demográfica. Esta
segunda fase da transición é denominada como segunda transición.
Este modelo interpretativo presenta moito menos contradicións
cos datos que o modelo economicista, e ten as súas bases científicas non só na demografía, senón tamén na ecoloxía humana e na
bioloxía. Asemade ofrece unha resposta aberta para a evolución da
poboación humana durante o século XXI. Sabemos que, a pesar dos
avances tanto na produción de alimentos como na eliminación de
residuos e na reciclaxe, o planeta no seu conxunto está soportando
unha carga que xa é un terzo superior ás posibilidades de rexeneración dos ecosistemas. É o que se chama débeda ecolóxica. Existe
a necesidade de realizar unha reflexión moral sobre esta situación,
que apunta á necesidade dunha maior austeridade no consumo,
pero tamén dun declive demográfico. O problema radica en que un
declive moi rápido pode levar a unha crise demográfica e mesmo a
un colapso da poboación. Pola súa parte, de continuar o actual crecemento da poboación mundial, máis lento que na segunda metade
do século XX, o planeta quedaría sen recursos e á extinción masiva
das especies animais e vexetais a que estamos asistindo sucederíalle un colapso sen precedentes da poboación humana.
Esta reflexión axuda a situar de forma máis axustada os problemas da segunda transición demográfica. Non necesariamente
estamos diante dun proceso negativo que debamos reverter. Pode
que sexa beneficioso para o equilibrio ecolóxico e para o futuro da
poboación na nosa terra. Pero presenta retos específicos que resulta imprescindible afrontar.

3.- Declive demográfico ou crise demográfica?
O declive demográfico é unha situación en que as poboacións
diminúen, ben por efecto dun balance migratorio negativo (marcha máis xente da que chega), ben por un balance vexetativo negativo (morre máis xente que a que nace). En troques, enténdese
por crise demográfica aquela situación en que se incrementa de
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forma repentina a mortalidade, producíndose un descenso brusco
da poboación. O que caracteriza a situación de crise demográfica
fronte ao declive é o seu carácter repentino e, en certo modo, catastrófico, traumático en calquera caso. O exemplo clásico de crise
demográfica son a Peste Negra que reduciu en moi poucos anos as
poboacións de Asia e Europa entre un 10% e un 60.
Na actualidade, tanto Europa como Xapón están inmersas en
senllos procesos de declive demográfico. En tanto que Xapón rexistrou o primeiro decrecemento da súa poboación en 2005, Europa no seu conxunto non experimentará unha situación similar ata
2035 grazas ao aporte da inmigración. Pola súa banda, Ucraína
ofrece un exemplo actual de crise demográfica cunha perda dun
11% da poboación en quince anos (entre 1992 e 2007). Sen dúbida
Xapón constitúe o exemplo dunha gran unidade política que completou a segunda transición demográfica e planea accións para paliar os froitos do envellecemento da poboación e da baixa natalidade. A situación europea é moito máis plural, polo que require unha
análise complexa. Sen embargo, existen tendencias bastante firmes
que debemos coñecer: «a División de poboación da ONU prevé que
en 2050 haberá 20 millóns de cidadáns europeos menos que hoxe
(a poboación rural decrecerá en 73 millóns mentres que a urbana
incrementarase en 54). Pola súa banda Eurostat prognostica que
nese mesmo ano os maiores de 65 anos serán o 28,5% da poboación
europea (fronte ao 17,3% actual)» (Proxecto Symbios: 2012, páx 8).
Debemos comprobar en que medida Galicia cumpre ou anticipa
esta tendencia e se estamos ante un decrecemento ou ante unha
auténtica crise. E tamén debemos analizar o comportamento diferenciado da poboación rural e urbana, para establecer os retos que
o presente e o futuro demográfico nos presentan xa na actualidade.
Para empezar, debemos dicir que a Unión Europea ten na actualidade arredor de 507 millóns de habitantes e que na estimación de
Eurostat en 2060 terá arredor de 516 millóns, logo de vinte e cinco
anos de declive (desde 2035). Están sentadas de forma inexorable
as bases do declive demográfico, pero este non será unha realidade
patente antes de que pasen vinte anos. En troques, Galicia acaEncrucillada 199, setembro-outubro 2016
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dou a súa poboación máxima en 1981 con 2.811.942 persoas; en
2011, trinta anos máis tarde, había censadas 2.795.422 persoas,
cun descenso do 0,5% da poboación (fonte: censos de poboación
1900-2001; Padrón de Habitantes 2011). O declive durante estes trinta anos é lento pero xa comezou. De feito a recuperación
da poboación na primeira década deste século contrasta coa nova
perda de poboación e de xente nova en idade reprodutiva durante
o último lustro, reforzando o declive demográfico para o presente e para o futuro. Nas proxeccións actuais de poboación, Galicia pasaría de ter 2.717.749 habitantes en 2016 a 2.428.327 en
2050, nun escenario intermedio. No mellor dos casos acadaríanse
as 3.300.000 persoas, e no peor seremos 1.762.249 persoas. Daquela, non fai falla ser pesimistas para aceptar unha perda por
riba do 10% da poboación nos próximos 35 anos. Pode darse unha
recuperación demográfica da poboación autóctona e unha atracción de poboación estranxeira; pero tamén pode acontecer que os
indicadores demográficos continúen deteriorándose, en cuxo caso
a redución da poboación sería dun 35%, un 1% anual de media.
Non poderiamos falar de crise demográfica, pero estariamos ante
un declive moi acusado da poboación.
Se isto acontece a nivel de país, a evolución agregada da poboación por provincias xa permite facernos unha idea das dinámicas diferenciadas entre costa e interior, e albiscar o diferente comportamento da poboación rural e a urbana. A provincia de Lugo
acadou o seu máximo de poboación na serie histórica en 1940, con
545.128 habitantes e o seu mínimo en 2011 con 351.530 persoas
(339.386 en 2015), cunha perda do 35,5% en setenta anos (-0,5%
anual, sendo o maior descenso do 14% entre 1960 e 1970, cun
-1,4% anual). Ourense tamén acada o seu máximo en 1940 con
494.966 habitantes, pero ata 1950 a poboación permanece practicamente estable, producíndose unha perda de poboación entre os
494.283 habitantes de 1950 e os 333.257 de 2011, un 32,5% menos en sesenta anos (-0,54 anual, producíndose o maior descenso
entre 1981 e 1991 cunha redución do 18% nunha década). Así,
o comportamento da poboación de Lugo e Ourense entre 1960 e
2011 é similar, pero mentres a maior perda de poboación de Lugo
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corresponde aos procesos de urbanización e modernización de España nos tempos do «desarrollismo», a de Ourense corresponde aos
tempos da reconversión industrial e, sobre todo, agraria, provocado pola entrada na Unión Europea. Teremos ocasión de reflexionar
sobre a importancia de ambos factores no presente e no futuro da
poboación de Galicia. Durante o período analizado non falamos de
crise demográfica porque non se produce un incremento súpeto
da mortalidade asociado coa perda de poboación, pero debemos
falar en cambio de crise migratoria, polas enormes proporcións
da corrente migratoria e o seu influxo na evolución da poboación.

4.- Unha ollada sobre o centro da crise
Vemos como Galicia está inmersa nun fondo declive demográfico, cunha crise migratoria que afecta á provincias do interior. Sen
embargo, na actualidade están a producirse fenómenos sociais de
gran alcance e problemas moi graves. Non vou abordar a cuestión
das aldeas (lugares ou núcleos singulares de poboación), que van
desaparecendo a ducias durante as últimas décadas. Tampouco
falarei, de momento, do nivel de parroquia, que será a clave da
análise que introduza os retos pastorais. Abonda con tomar a dimensión de bisbarra ou mesmo as zonas estatísticas que agrupan
as bisbarras para atopar situacións de perda abrupta de poboación
nun horizonte a curto prazo.
Vexamos os datos: segundo o Instituto Galego de Estatística,
«Galicia presentaría un comportamento continuo de decrecemento poboacional no período 2014-2024, que chegaría a acumular
unha caída do 4,9%. Por provincias, serían as de Ourense e Lugo
as que manifestarían diminucións máis acusadas, un 9,6% e 7,3%,
respectivamente no período considerado, mentres que nas provincias da Coruña e Pontevedra estas diminucións serían do 4,5% e
3,0%, respectivamente.
A diminución da poboación galega explicaríase maioritariamente polo saldo vexetativo negativo no período, que seguiría a tendencia observada nos últimos anos, cunha diferenza cada vez máis
ampla entre nacementos e defuncións. Así, se en 2014 o saldo
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vexetativo acadaría a cifra de -11.741 persoas, en 2023 proxéctase en -16.993. Cómpre salientar a diferente evolución de ambas
variables: o número de nacementos continuará nunha senda descendente, mentres que o número de defuncións aumenta ata o ano
2020 e diminúe a partir de 2021, chegando no ano 2023 a cifras
similares ás de 2014.
En canto ao saldo migratorio, variable que depende de moitos
factores externos á demografía, as proxeccións prevén que se manteña no período un saldo positivo con respecto ao resto de España,
e que o actual saldo negativo co estranxeiro volva a tomar valores
positivos a partir de 2019.
Por áreas (agrupación de comarcas), as que presentarían un
maior decrecemento poboacional no período 2014-2024 serían as
do Carballiño-O Ribeiro cunha diminución do 17,6%, a de Lugo
oriental, cun decrecemento do 16,7% e as de Ourense sur e Ourense central, cun descenso do 16,3% e 13,4%, respectivamente
en todo o período. Por outra parte, a área de Santiago sería a única
para a que se prevé un incremento de poboación, do 0,6%.
Segundo estas estimacións, varias comarcas das provincias de
Lugo e Ourense perderían máis da quinta parte da súa poboación
nos próximos dez anos: A Baixa Limia, Terra de Caldelas, Terra
de Trives, O Ribeiro, Terra de Celanova ou A Fonsagrada, con decrecementos no período 2014-2024 superiores ao 20%. Por outra
parte, a única comarca que recuperaría poboación no período considerado sería a comarca de Santiago, con incremento do 2,2%».
Esta longa cita está motivada porque, ao meu entender, este é
exactamente o centro do problema. O país está inmerso nun acusado declive demográfico do que non imos saír en ningún caso durante a próxima década (as previsións demográficas a curto prazo están
fundamentadas en datos que non poden variar de forma significativa antes de dous lustros); pero hai seis bisbarras que van coñecer
unha auténtica crise demográfica durante os próximos anos, cunha
perda polo menos dunha quinta parte da súa poboación. Desas seis,
cinco están na provincia de Ourense, e unha na de Lugo, tres forman parte da diocese de Ourense, dúas da de Astorga e unha da de
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Lugo. O caso máis significativo é o da bisbarra do Ribeiro e o da
zona estatística de O Carballiño-O Ribeiro, pola súa proximidade a
Ourense e polas potencialidades económicas da súa agricultura e da
súa industria. Precisamente, a perda de importancia da agricultura
na estrutura económica da provincia de Ourense (e na montaña de
Lugo) parecen estar claramente na orixe deste cambio de paisaxe.
Ora ben, se alguén cre que existen posibilidades de trocar este
panorama, debe poder visualizar as pirámides de poboación das
bisbarras ás que nos estamos referindo. Presento, a modo de exemplo, a do Ribeiro polo valor paradigmático que ten:
Proxeccións de poboación a curto prazo. 2014-2024. Grupos quinquenais
de idade. Galicia, provincias, áreas e comarcas

Como podemos observar, aproximadamente un 75% da poboación
do Ribeiro en 2024 terán pasado xa a idade reprodutiva e case un
10% estará por riba da esperanza de vida ao nacer o que, sendo en
principio unha boa nova, significa que en calquera momento poden
falecer. Noutras palabras, a bisbarra do Ribeiro non só vai perder
un 20% da súa poboación durante os próximos anos. É que no seu
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movemento vexetativo (nacementos e defuncións) non hai posibilidades de modificar esta tendencia nin a curto nin a medio prazo.
Estamos sinalando só o que constitúe o centro da crise demográfica. Iso non significa que outras zonas non teñan unha evolución de forte decrecemento que as sitúa nunha crise, máis que nun
simple decrecemento. Por zonas estatísticas, A Costa da Morte, A
Coruña Suroriental, Pontevedra Nororiental e Lugo Sur configuran un continuo territorial que se engade á provincia de Ourense
(coa única excepción da área de Ourense e do Oriente da provincia
de Lugo, deixando máis da metade do territorio do país en situación de crise, e non de simple declive demográfico.

5.- Unha caracterización da crise a nivel parroquial
Galicia, que ten a metade dos núcleos de poboación de toda a
Península Ibérica, está a vivir a desaparición dun lugar ou dunha
aldea a cada pouco. En 2013 había en Galicia 1614 núcleos singulares de poboación abandonados, 692 en Lugo, 591 na Coruña,
150 en Pontevedra e 146 en Ourense. Cunha persoa ou dúas había
por aquela altura 1019 lugares en Lugo, 571 na Coruña, 159 en
Pontevedra e 186 en Ourense; un total de 1960 núcleos singulares
de poboación que están a desaparecer cada día, ao ritmo inexorable da morte dos seus moradores ou da migración serodia forzada
pola dependencia física. Podemos comprobar que esta xeografía
non coincide coa da crise demográfica a nivel comarcal por mor
do diferente tamaño das aldeas e lugares, de maior dimensión en
Ourense, a seguir de Pontevedra, e menores na Coruña e Lugo.
Pero esta desaparición está a falar da perda da fisiognomonía tradicional do poboamento en Galicia, que permanecía relativamente
estable desde hai séculos. Vimos como a distribución da poboación
no territorio comezou a mudar nos anos corenta do século pasado.
Pero é só agora cando o cambio está adquirindo unhas proporcións
imparables, desfigurando unha forma dispersa e homoxénea de habitar o territorio que duraba cando menos dous milenios.
Unha das formas culturais propias da romanización serodia que
durante máis tempo articulou o territorio foi a parroquia. Duran52
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te a época sueva e visigoda completouse a romanización da poboación rural de Galicia e a súa cristianización. E a parroquia foi a
forma particular en que se conxugaron a articulación do territorio,
a identidade cultural galega e a cristianización. Xa tivemos ocasión
de mostrar como existe unha crise demográfica acusada que afecta
a máis da metade do territorio de Galicia, vexamos agora se podemos aproximarnos ao nivel parroquial e obter unha radiografía
máis precisa do que está a pasar. O último censo oficial que ofrece
datos a nivel parroquial é de 2001. Pode parecer moi afastado no
tempo, pero resulta suficiente para poder debuxar a evolución dos
tres últimos lustros na liña do envellecemento da poboación.
Tomemos de novo o exemplo do Ribeiro. En 2001 todas as parroquias do concello da Arnoia (1), de Avión (9), de Carballeda de
Avia (8), de Castrelo de Miño (7), de Cenlle (10), e de Melón (2)
subían do 30% de maiores de 65 anos. Dos catro concellos restantes, soben do 30% dúas parroquias das oito que ten Ribadavia,
oito das nove de Leiro, seis das sete de Cortegada, e unha das dúas
de Beade. É máis, só baixan do 25% de maiores de 65 anos unha
parroquia de Ribadavia e unha de Cortegada.
Vexamos outros lugares para comprobar se existen dinámicas
similares a nivel de parroquia. En Cesuras(provincia da Coruña
e diocese de Santiago de Compostela), de trece parroquias doce
estaban por riba do 30% de envellecemento, dez delas por riba do
35%. En Vilasantar, as sete parroquias do Concello tiñan máis do
29% de poboación maior de 65 anos; os menores de 16 en ningunha pasaban do 10%.
No Covelo, Diocese de Tui-Vigo, provincia de Pontevedra, ningunha parroquia baixaba do 25% de maiores de 65 anos, once das 14
subían do 30% e seis subían do 40%. En Mañón, A Coruña, Diocese
de Mondoñedo - Ferrol catro das cinco parroquias subían do 40% de
maiores e só unha estaba no 27,1%. Os exemplos poden multiplicarse, pero son suficientes para ilustrar unha tendencia que afecta a un
número cada vez maior de parroquias nas zonas rurais, sen necesidade de referirnos ás zonas de montaña das provincias interiores, onde
as situacións de envellecemento e de despoboamento son peores.
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Fagamos agora unha pequena aproximación á situación do clero en Galicia. Segundo os datos publicados, Galicia conta con
1532 curas para atender 3.641 parroquias (La Opinión da Coruña 08/09/2013). Noutros datos publicados, serían 1722 os cregos, co seguinte balance entre activos e número de parroquias:
en Santiago de Compostela habería 518 sacerdotes activos para
1071 parroquias, en Lugo 187 activos para 1188 parroquias, en
Mondoñedo-Ferrol 182 para 424 parroquias, en Ourense 191 para
735 parroquias e en Tui-Vigo 119 activos para 276 parroquias (El
Correo Gallego). A media de parroquias por cada sacerdote activo
(estamos descontando as da diocese de Astorga na provincia de
Ourense) sería de 3. Hai que destacar que os sacerdotes activos
son todos os que teñen cargo pastoral, aínda que teñan cumpridos
os 75 anos. De feito, se tomamos unha diocese como a de TuiVigo, a máis urbanizada de todas e a segunda con menor número
de parroquias por sacerdote activo o resultado sería o seguinte:
Datos 2016

Nº sacerdotes

Porcentaxe

+ 75 anos

76

42,22 %

65-74 anos

36

20,00 %

45-64 anos

41

22,78 %

27

15,00 %

25-44 anos
Total

180

Elaboración propia: fonte Vicaría de Pastoral Diocese Tui-Vigo

Só 68 cregos (o 38% do clero) teñen menos de 65 anos, polo
que resulta fundamental a achega pastoral realizada polos sacerdotes que teñen entre 65 e 74 anos, un 20% do total, cunha maioría
en activo, e mesmo a dos maiores de 75 anos.
Con esta estrutura de efectivos pastorais, non se pode realizar
unha asignación dun crego por parroquia. É máis, os lugares máis
afectados pola crise demográfica soportan un maior número de
parroquias por cada cura en activo (caso de Lugo e Ourense, con
6,35 e 3,85 parroquias respectivamente), sendo moi previsible o
incremento da idade media dos cregos mentres o mortalidade cre54
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cente non faga diminuír esa idade a medida que diminúe tamén o
número de cregos con cargo parroquial.
Temos unhas parroquias rurais cada vez máis vellas, abandonadas progresivamente polos seus habitantes e atendidas por un clero rural cada vez maior e máis sobrecargado de unidades pastorais
nas que vive cada vez menos xente.

6.- As novas dinámicas da poboación rural
Dado que menos do 7% da poboación activa de Galicia está
dedicada ao sector primario, e dado que as bases desa ocupación
están sobre todo na agricultura e na pesca industrial, e non na
agricultura campesiña, desde o punto de vista da antropoloxía
cultural xa non se poden establecer diferenzas tallantes entre poboación urbana e poboación rural en Galicia. As novas tendencias
caracterizan a poboación rural segundo a densidade de poboación,
ofrecendo o seguinte mapa para o nivel parroquial:
Clasificación parroquias co criterio Subgrao de urbanización (IGE-Eurostat)

Fonte: Elaboración propia a partir INE (Padrón de Habitantes)
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Este mapa permite observar con claridade como a urbanización
difusa caracteriza o continuo que vai desde a fronteira con Portugal a Santiago de Compostela pola costa das Rías Baixas e, en
menor medida, nas Rías Altas, desde Carballo a Ferrol. A contorna
da cidade de Ourense e a Mariña de Lugo presentan tamén continuos urbanos. Logo aparecen pequenas illas de urbanización, da
que Lugo é a máis salientable, pero permite comprobar que existen
vilas de tamaño medio con potencial urbano, mentres que os restantes concellos non teñen núcleos de poboación suficientes para
articular unha realidade urbana.
Na actualidade, a poboación tende a concentrarse arredor deses
continuos urbanos e das cidades e vilas con dimensión urbana. O
resto do territorio, de carácter rural, está sometido un novo éxodo
urbano. A xente nova busca horizontes non só no país, senón no
marco amplo da Unión Europea. A xente maior acode ás cidades
e ás vilas de maior tamaño en procura de mellores servizos sociais
e sanitarios. As relevantes diferenzas existentes entre poboación
censada e tarxetas sanitarias indican o carácter sociosanitario deste novo éxodo, así como o sentido claramente urbano.
A concentración da poboación agudiza o círculo da exclusión
territorial, tal como o describimos noutros lugares: a diminución
da poboación provoca a falta de viabilidade dos servizos, tanto públicos como de prestación privada. Na medida en que os servizos
desaparecen, a poboación restante percibe que ten un peor acceso
aos estándares de vida que a sociedade considera normais. Mentres teña medios de vida suficientes e barreiras de acceso a outros
territorios, a poboación permanece nos seus lugares de orixe. Pero
cando desaparecen as barreiras de acceso ou se incrementan as
disparidades respecto doutras persoas da mesma orixe, a mobilidade logra vencer as inercias, reforzando novamente o círculo da
exclusión territorial.
Para a emigración existe un forte estímulo no caso da mocidade
formada, en procura de mercados laborais cualificados, e para a
mocidade desempregada con posibilidades en mercados de traballo de baixa cualificación máis dinámicos ca o noso. É ben sabido
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que estes perfís adoitan a non retornar ou a facelo cando acabaron
o ciclo reprodutivo e mesmo o produtivo. Pero tamén existen fortes
estímulos para migracións de menor percorrido no caso de parellas
que queren criar a súa prole en contextos de maior socialización e
máis oportunidades vitais, e no caso da xente maior que necesita o
soporte da familia para evitar situacións de dependencia.
Un deseño novo do mapa parroquial por parte da Igrexa Católica en Galicia pode contribuír a agravar aínda máis esta tendencia
á desaparición de servizos na proximidade e á percepción de falta de futuro nun mundo rural que desaparece sen remedio. Sen
embargo, o intento de conservar as actuais estruturas non achega ningunha novidade significativa ao presente nin ao futuro do
mundo rural de Galicia, sendo esta unha iniciativa condenada á
irrelevancia.

7.- Conclusións
Galicia é un país que iniciou a segunda transición demográfica
de forma repentina e que entrou axiña nunha fase de decrecemento acusado. A situación actual, cun índice sintético de fecundidade
de 1,07 fillos por muller ao longo da súa vida fértil (fronte ao 2,1
que garante bioloxicamente a estabilidade da poboación), asegura
que esta situación de déficit vaise manter cando menos durante
unha década máis.
O mundo rural en Galicia vén dunha situación secular de emigración urbana e exterior, situación que nunca foi compensada nin
co retorno (cando se produciu) nin coas meritorias experiencias
de carácter neorrural, insuficientes para crear unha dinámica sociodemográfica positiva, nin sequera nos niveis parroquial ou municipal. Esta situación está agravada na actualidade con taxas de
envellecemento que soben do 30% nunha boa parte do territorio,
cun novo éxodo de cara ás vilas e cidades, esta vez protagonizado
por xente maior, e cunha mortalidade crecente que conduciu xa a
unha situación de crise demográfica, con perdas de máis do 20%
da poboación en 10 anos en territorios moi extensos.
Encrucillada 199, setembro-outubro 2016

57
417

Santiago González Avión

A agudización dos desequilibrios entre a costa e o interior, entre
os pequenos núcleos de poboación e as grandes vilas, e entre os territorios en situación de despoboamento continuado e os continuos
urbanos en expansión, está a modificar a forma de habitar o territorio de forma máis fonda e rápida do que se produciu nunca na historia. Esa transición non é allea ao paso dun 45% de poboación que
se declaraba agraria ou pesqueira en 1975 a un 6,62% en 2014,
unha perda de case o 40% en 40 anos, que implica unha modernización produtiva moi serodia e unha modificación substantiva das
bases materiais dos asentamentos humanos na nosa terra.
A estrutura social na que se asentaron primeiro as parroquias
do período suevo e logo a parroquia medieval xa non existe nin
se pode recuperar, porque as bases materiais e culturais que lle
deron orixe desapareceron para sempre. Cómpre crear unhas unidades pastorais novas, enraizadas nas actuais poboacións en forte
transición, sen vocación de permanencia no tempo, pero cunha
inequívoca vocación de servizo ás novas realidades que se están a
producir e que se están a modificar rapidamente.
A conservación das actuais estruturas pastorais require un enorme esforzo que está condenado á irrelevancia. Pero retirar efectivos pastorais para concentralos nas áreas urbanas, que é unha tendencia forte na actualidade, pode reforzar o círculo da exclusión
territorial na que está atrapada a maior parte da poboación rural
de Galicia.
É necesario salientar que a crise demográfica carece dunha única causa, sendo a forma concreta de desenvolver a segunda transición o resultado de factores históricos, culturais, económicos e
sociais. Daquela, a forma concreta de responder aos retos desta
crise na pastoral rural carece dunha resposta única. Sen embargo,
cómpre avanzar algunhas posibles liñas de resposta que, partindo
da situación social, avancen posibles respostas pastorais á situación descrita: Será necesario conxugar unha certa concentración
de efectivos pastorais alí onde está acudindo a poboación, cunha
presenza relevante no mundo rural que testemuñe de forma clara
a opción da Igrexa polas formas concretas de pobreza e exclusión
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que vive hoxe a nosa sociedade, nomeadamente a exclusión territorial. Esa presenza debe reforzar os sinais de comuñón entre a
cultura galega e a relixión católica, non só a través da relixiosidade
popular, mais tamén no seu compromiso co idioma e coa idiosincrasia da Galicia rural. Ao mesmo tempo, debe favorecer os dinamismos sociais positivos, especialmente cando están vinculados
coa creación de alternativas vitais, a través do que denominamos
animación e desenvolvemento comunitario: iniciativas educativas,
económicas, de promoción do tecido social e de valorización do
patrimonio cultural, de prestación de servizos sociais e sanitarios e
de acompañamento ante as situacións de soidade e de morte.
Santiago González Avión
Sociólogo
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«Misioneiros» e «misioneiras»
en Galicia?
Engracia Vidal Estévez

I
Non me queda outra que aclarar o interrogante. Non me refiro á
tarefa misioneira que fan tódolos cregos, relixiosos ou diocesanos,
sexan do País Galego ou de calquera parte da Península. Todos
eles son misioneiros no senso de enviados a anunciar a Boa Nova
e axudarnos a espertar e vivir a nosa fe en Xesús. Todos tentan
seguir o mandato do Mestre: «E mandounos a predica-lo Reino de
Deus…» (Lc 9-2).
A pregunta vai polos que están chegando de países que sempre
consideramos de misión: África, Asia, Sudamérica … E que ata hai
pouco foron receptores de homes e mulleres que ían evanxelizalos,
en calidade de cregos, relixiosos, relixiosas ou laicos e laicas. Este
movemento segue, aínda que en menor número, polo simple feito
de que hoxe hai menos vocacións, sobre todo de cregos e relixiosos/as. E nesas zonas seguen necesitando evanxelizadores.
Tampouco é novidade que moitos viñeran de moi diversos países, sobre todo dos que compartimos a lingua, para realizar estudos
teolóxicos ou pastorais, intercambiar experiencias, dar e recibir…;
estudei e compartín traballo moitas veces con eles e con elas…,
considero que é unha gran riqueza para todos.
A novidade está a chegar nos que veñen agora destas mesmas
zonas de misión, para colaboraren tamén na tarefa de nos evanxelizar a nós e presupoño que para facernos máis e mellores cristiáns
na nosa realidade. E abrirnos ó mundo. Nada que obxectar. E dámoslles a benvida e as grazas de corazón.
Os interrogantes aparecen cando nos preguntamos por que veñen. Cando nos preguntamos polos criterios desa opción. Renovar
unha pastoral na que faltan curas… ou aguantar sen máis un sis60
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tema que se está esgotando? «Cubrir» actos litúrxicos ou procurar
que sexan significativos? (Interrogándonos ao mesmo tempo se é
posible para un home celebrar significativamente nunha fin de semana un número de eucaristías que supera moito o racional…)
Non podemos pedir á natureza humana que exceda as súas posibilidades… nin contar con que Deus supla a falta de recoñecemento
dos nosos límites.
Atopámolos nas igrexas celebrando, predicando, e non sentimos
que manifesten unha autentica encarnación na nosa realidade.
Empezando pola lingua e por algúns ritos, como rezar avemarías
ou salves na Eucaristía, antes da beizón final…; ou pequenos detalles que non son de uso… E non sei como se realiza despois a súa
inserción na vida das parroquias, da veciñanza…, estilo de vida,
etc. Non o presinto moi doado.
E aquí temos que mirar tamén a nosa parte, a da xerarquía e
a nosa como fieis. Non me parece que se estea a organizar unha
axuda para que estes «misioneiros» coñezan mellor a realidade que
van vivir. Hai algúns plans de formación para eles? De traballo en
grupos para que saiban como somos e que necesitamos? E mesmo
para que nós saibamos recibi-lo que nos poidan eles dar. Os laicos
e laicas tampouco nos sentimos xenerosos para deixarnos evanxelizar e axudarlles a eles a coñece-lo país e as nosas características.
Quen está sen pecado?
Eu, no senso relixioso e como educadora da fe, fun preparada e
amoestada para a encarnación alí a onde for, en calquera parte do
mundo… Dicíannos que, coma Xesús, tiñamos que encarnarnos
nas culturas que nos acollían e sentilas nosas… E non había que
saír de España, tamén son moi marcadas as diferenzas culturais
nas diferentes zonas xeográficas… Non cabe dúbida que, lendo os
Casaldáliga, Ellacuría, o Padre Seixas, a Beata Tareixa de Calcuta
ou Santa Filipina Duchesne e moitas outras mulleres, que non vou
dar máis nomes polo número inxente, experimento a súa encarnación nos países onde viven e evanxelizan.
Tamén estou segura de que aquí hai máis dun que está vivindo
a súa misión sacerdotal ou evanxelizadora con este espírito… Pero
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gustaríame que a Igrexa Galega, empezando polos seus dirixentes,
fixese tamén este esforzo de axuda para que a encarnación no noso
pobo fose unha prioridade á hora de actualiza-la súa formación.
Seguramente que iso esixiría de nós tamén un esforzo de integración, do que non andamos sobrados…

* * *
E chegando aquí, e despois de dicir o que dixen, non me sinto
cómoda. Eu mesma estou sensibilizada polas dificultades que pode
ter hoxe unha evanxelización cristiá. Nun mundo desinteresado
no tema relixioso, querer evanxelizar para que brote a fe e o compromiso que esixe o seguimento de Xesús, parece que nos asusta
e sentímonos covardes. E covarde é moitas veces a nosa actitude
fronte á pasividade e a falta de compromiso. Onde buscámo-lo
refuxio? Ao meu parecer, na inercia, na rutina, no pasar como se
poida. En seguir tirando co de sempre sen facer un esforzo por
renovalo ou crealo de novo… Todos temos que recoñecernos culpables. Pero hai algo que lle tocaría á xerarquía: ser máis dinamizadora da acción e non «pasar», nin deixar que «pasen» cregos e fieis.
Gástanse moitas enerxías en soster prácticas e actos que xa non
din nada ou moi pouco, e poucas ou ningunha en crear, construír,
inventar ou mellora-lo que pode ser mellorado.
Un exemplo. Con moita frecuencia teño que ir a funerais, e
comprobo o esforzo que se fai para logra-los tres cregos a toda costa: harmonizar horarios, suprimi-la homilía ou cambiala de sitio
para esperar os que teñen que chegar tarde… (iso faise…, dou fe).
De verdade cremos que isto pode aumenta-lo valor da celebración?
Se aínda hai xente que o cre, haberá que formala. Pero penso que
sería mellor emprega-lo tempo nunha mellor formación ou en accións de evanxelización ou de axuda mutua.
Outra reflexión que me fago a miúdo: o aumento de imaxes. Impresióname ver como medran e, cando paso unha tempada sen entrar nun templo, atopo unha nova… As igrexas posconciliares, que
se crearon sobrias e centradas no altar principal, mesmo retirando
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a reserva a un lugar secundario, xa están enchéndose de estatuas ou
cadros coma as antigas… E, nalgún caso, desfacendo o que se fixera
baixo os impulsos da Sacrosanctum Concilium. A resposta, se o comentas, é sempre a mesma: «a xente quéreo»… En calquera caso,
será algunha xente. E sempre habería que pensar se a xente non é
quen de entender o que ben se lle explique… (Non é a primeira vez
que escribo deste tema; cf. Encrucillada nº 100, «A Igrexa galega no
posconcilio» e «O camiño da Liturxia», Encrucillada nº 160).
Teriamos que pensar tamén na «xente» cando imos comprobando que cada vez son menos e con máis anos as persoas que se
achegan ao templo…; que se fai por evitalo?
E outra vez teño que dicir que non me sinto en posesión de receitas, pero que algo teriamos que facer para logralas.

II
E que está a pasar coas «Misioneiras», en feminino? Pois semellanzas e diferenzas.
Hai anos que empezaron a minguar as vocacións femininas en
España –antes xa pasara en Europa–, e un dos primeiros intentos
de solución foi ir buscalas a países do chamado «terceiro mundo»… Mesmo nas ordes contemplativas, as chamadas de clausura.
Nun primeiro momento, as que viñeron, axudaron a equilibra-lo
número e facilita-lo traballo doméstico de todas… Os problemas de
integración fóronse solucionando con maior ou menor éxito. Sempre impulsando que as de «fóra» asumisen a súa nova realidade. Tal
vez non tanto achegarnos nós á delas. Pero co paso de tempo o núcleo das españolas nativas foi envellecendo e o traballo, cargando
sobre as máis novas. Explícase que non sempre fose posible dárllela formación, o tempo e a calidade que necesitarían. E problemas
coma os das Mercedarias de Santiago, dados a coñecer pola prensa
española, foron escandalizando e alarmando a sociedade.
Todos nos preguntabamos: como é posible? E non hai que ir
a maldades nin intencións perversas. As causas, que son máis de
unha, están na interpretación deses principios que consideramos
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inamovibles: «fíxose así sempre»…, «o espírito da congregación»…,
«as Constitucións foron aprobadas e benditas pola Igrexa», –polo
tanto, sagradas (se non se di, pénsase … e, canto máis atrás no tempo, parece que máis valiosas)–, «o exemplo de Xesús» (limitándoo
ás veces á vida oculta de Nazaret…, da que apenas sabemos nada),
«a renuncia e o sacrificio por enriba de calquera outro valor», etc.,
etc. O Concilio Vaticano II, no documento sobre a vida relixiosa,
Perfectae caritatis, aconsella que, ante a escaseza de vocacións e se
non se ofrecen esperanzas de florecemento, recorran á fusión de
mosteiros, antes de que sigan admitindo novos novizos (nº 21 e 22).
Recordo perfectamente, na primeira etapa do posconcilio, escoitar detrás das reixas dun locutorio de clausura frases ditas en
ton de satisfacción plena, case con presunción: «Nós non cambiamos nada»…, e xa estaba escrito aquilo de «é deber permanente
da Igrexa escrutar a fondo os signos da época e interpretalos á luz
do evanxeo, de forma que, acomodándose a cada xeración, poida a
Igrexa responder…» (Gaudium et spes, proemio 4),
Entendo que, chegados a este punto, preguntedes, lectores ou
lectoras, que hai que facer? E supoño que non pensaredes que eu
teño a solución… Cónstame que hai grupos que andan á busca,
que se reúnen e pensan con ánimo de acertar mellor. E que, como
en tantos outros aspectos, a busca xa forma parte da solución. Se
seguísemos, levaríanos moi lonxe na exposición. Ás formulacións
do sacerdocio tal e como está hoxe, na súa preparación e no seu
xeito de vivilo; á situación da muller na Igrexa, non deixándoa render ao cen por cen; aos plans de Pastoral que saen á luz e desaparecen sen apenas notarse…, e seguide poñendo etc., etc. Pero non
nos conformemos co que hai. E teñamos sempre presentes tantas
palabras de Xesús insistindo: «E, mentres camiñades, proclamade
que xa chega o Reino dos Ceos… e, xa que de balde recibistes,
dade de balde tamén» (Mt 10, 7-8).
Cando chegue a Pascua, nós esperamos resucitar con Xesús:
FELIZ RESURRECCIÓN!
Engracia Vidal
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Vai aló pouco máis dun ano, unha parte significativa da comunidade galega pouco menos que se escandalizaba pola actitude dalgúns dos novos alcaldes saídos das urnas tras as eleccións locais.
Tratábase, de forma principal que non única, do rexedor compostelán Martiño Noriega e da súa negativa a ostentar o cargo de
delegado rexio na ofrenda ao Apóstolo. Pasaba, deste xeito, á historia como o primeiro alcalde da capital de Galicia que renunciaba
a presidir un acto tan emblemático para Compostela como o que
se celebra na Catedral o 25 de xullo. Despois tampouco asistiría
á tradicional misa de finais de ano onde se conmemora o traslado
dos restos do Apóstolo Santiago dende a antiga Jaffa, en Israel, ata
Galicia ou á apertura da Porta Santa.
A xustificación utilizada polo primeiro edil compostelán para
eludir a súa presenza como máxima autoridade municipal sustentábase na opinión, defendida tamén por todo o grupo de Compostela Aberta, siglas coas que concorreu ás eleccións, de que o laicismo debe imperar nas institucións civís e de que «determinados
símbolos xa están superados na sociedade civil».
Argumentos similares foron tamén utilizados polos alcaldes da
Coruña, Xulio Ferreiro e o de Ferrol, Jorge Suárez para escusar a
súa ausencia en celebracións coma a Ofrenda do Antigo Reino de
Galicia ao Santísimo Sacramento que ten lugar na catedral de Lugo
dende o século XVII e á que asisten os mandatarios das sete cidades
que o compuñan, ou nalgúns actos concretos da Semana Santa.
Antes de seguir será oportuno que me presente. Chámome Xoán
Xosé Blanco Riveiro e son o alcalde de Mazaricos dende as últimas eleccións municipais e non serei eu quen xulgue, nin valore
sequera, as actuacións doutras persoas, políticos neste caso. Sobre
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todo sendo consciente de que, dende un punto de vista puramente
ideolóxico, gardamos non pouca afinidade, si quero aproveitar a
ocasión que me ofrece Encrucillada para dar a coñecer a miña
opinión sobre a, non sempre ben entendida nin valorada, relación
entre as institucións públicas –no meu caso o concello– e a igrexa.
Debe un alcalde, e por extensión todo o goberno municipal,
participar de xeito activo naqueles actos que a Igrexa Católica, ou
calquera outra, celebre no seu Concello? Cal debe ser o papel dos
municipios na súa relación coas institucións relixiosas? Como alcalde, deben predominar as miñas crenzas persoais sobre as do
colectivo que represento? Como debe ser a participación da Igrexa
na vida municipal?
Son soamente algunhas das preguntas que tentarei aclarar nestas liñas, sendo sabedor de que as posturas persoais, neste tipo de
temas, adoitan ser firmes e, habitualmente, tamén moi enfrontadas. Reitero, en calquera caso, que o meu interese por adoutrinar,
por impoñer un determinado pensamento, ou tan sequera por polemizar sobre este asunto, é nulo.
Dito isto, considero que resulta apropiado e incluso me atrevería a dicir que imprescindible que os cargos públicos acudan a determinados actos aos que, atendendo unicamente ás súas crenzas,
opinións ou gustos particulares, non asistirían de xeito habitual.
Como alcalde creo que a miña axenda deben marcala os meus
veciños e que eu teño que estar onde estean eles. Evidentemente,
ninguén me pode pedir que participe activamente nunha celebración relixiosa na que non creo pero, dende logo, estimo que si
debo estar presente. Do mesmo xeito, penso que a colaboración
e interacción dos concellos coas diferentes confesións relixiosas,
–con todas e cada unha das que teñan presenza no territorio municipal–, matizo este aspecto porque non resulta un asunto menor,
debe ser activa e fluída.
Este último aspecto da colaboración entre administracións, entre o eido institucional e o relixioso que é o aspecto que estamos
tratando, aparece recollido na propia Constitución Española onde
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se propugna a aconfesionalidade do estado, que non o laicismo.
Termos ambos que, en determinadas ocasións e de xeito manifestamente malicioso, se tende a confundir por parte dalgúns representantes públicos.
A Carta Magna recolle no punto terceiro do artigo 16, onde se
fala dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas, a obriga
que teñen os poderes públicos de ter en conta as crenzas relixiosas
da sociedade española, así como de manter as conseguintes relacións de cooperación coas distintas confesións.
É precisamente esta obriga de colaborar e, principalmente, o
carácter aconfesional do estado o que crea un marco axeitado para
que un alcalde coma min poida asistir, no desempeño das miñas
funcións institucionais á invitación que me faga chegar a Igrexa.
Proveña esta da relixión católica, do colectivo de protestantes, dos
evanxelistas ou da comunidade musulmá, por poñer uns exemplos.
O alcalde vai acompañando aos seus veciños e desempeñando o
papel de representación institucional para o que foi elixido.
Sen que, ao meu entender, esta presenza deba ter máis repercusión que esa.
Habitualmente véxome na obriga de asistir a eventos deportivos, culturais ou empresariais aos que, atendendo unicamente ás
miñas crenzas individuais ou, simplemente, a gustos persoais ou
afinidades non asistiría. Se vou a un partido de fútbol, ou a unha
obra de teatro ou a un encontro cunha determinada asociación,
por que non vou ir a un acto relixioso significativo ao que fun invitado? Debería ser, penso, o máis habitual.
Non son feitos comparables, pensarán algúns. A opinión máis
estendida pasa por argumentar que a actitude debe ser notablemente diferente entre o entrar nun campo de fútbol e facelo nunha igrexa. De feito, hainos incluso que apelan ao concepto da fe
como algo imprescindible para participar dun éxito activo nun
acto eclesiástico.
Non poden ou deben entrar nunha igrexa os que non crean ou
gusten de escoitar o que alí se fai ou di? A estes últimos diríalles
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que, segundo alcanzo a entender, a todos nos gusta que os nosos
familiares, amigos, coñecidos estean ao noso carón en actos tan
emotivos como un funeral, un enterro dun ser querido ou incluso
en actos más alegres como un bautizo ou un casamento, aínda que
recoñezan abertamente non ser practicantes ou mesmo crentes. As
persoas, afortunadamente, seguen estando en todos os ámbitos da
vida por enriba das ideoloxías ou as crenzas.
En síntese, que a miña coherencia persoal dime que teño que
estar alí onde estean os meus veciños, independentemente de que
a situación e a realidade concreta do momento poida ser máis ou
menos do meu gusto ou coincidente coas miñas crenzas. Ese é o
meu posicionamento actual como alcalde e a actitude que espero
manter mentres os veciños consideren que se senten axeitadamente representados pola miña persoa.

A participación da Igrexa na vida municipal
De xeito complementario ao sinalado con anterioridade tamén
quero levar o debate estado/igrexa ao lado totalmente contrario.
Debe a Igrexa participar na vida social dun concello, dunha comunidade ou dun pais? A miña resposta non pode ser outra que
un si rotundo.
Non se pode entender unha relación se non existe reciprocidade, se non se da o mesmo grao de colaboración e compromiso por
ambas partes.
Neste sentido, tamén quero pór de manifesto que, coa mesma
firmeza coa que defendo que os poderes públicos deben ser proactivos cara as institucións eclesiásticas, tamén considero que estas
deben empezar a mudar o seu, en determinados aspectos, inmobilismo secular e implicarse moito máis do que o están facendo nos
problemas que afectan e preocupan á sociedade actual.
Considero que a súa participación en determinados movementos sociais de índole reivindicativa –cito, por poñer uns exemplos,
as protestas do colectivo de gandeiros que reivindican poder vivir
do seu traballo no campo, ou as manifestación dos preferentistas
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que buscan recuperar o diñeiro que lles foi usurpado de xeito ilegal, ou mesmo un desafiuzamento no que unha familia se queda
na rúa– sen dúbida repercutiría de xeito positivo na percepción
que a sociedade ten actualmente da Igrexa.
Non chega con proclamar dende os púlpitos determinadas consignas ou opinións do que debe ou non facerse. Se a Igrexa quere
abrirse á sociedade, os seus membros teñen que saír das igrexas e
camiñar ao lado das persoas facendo propios os seus sacrificios e
sufrimentos e non abonda con dicir que esa é a presenza que lle
corresponde aos laicos.
Cando dende o Concello –xa dixen que é o meu ámbito principal– pedimos a participación e a colaboración de todos os estamentos da sociedade á hora de defender os intereses dun colectivo
concreto, por suposto que non excluímos á Igrexa. Ao contrario,
pedimos que participe e incluso nos produce moita satisfacción
cando finalmente o fan. Por suposto, gustaríanos que a súa presenza a carón dos veciños, dos seus fregueses se alguén prefire
esta denominación, fose unha constante. Coido que moitos dos
signos do papa Francisco van neste sentido así coma os discursos
pronunciados ante as autoridades civís.
Porque se ninguén debe estrañarse, nin moito menos sentirse
molesto, porque un alcalde no exercicio das súas funcións institucionais entre nunha igrexa e participe dos actos relixiosos, tamén
debería representar unha absoluta normalidade que os curas e demais membros dos estamentos eclesiásticos estean presentes en
calquera manifestación social de carácter reivindicativo.
Xoán Xosé Blanco Riveiro
Alcalde de Mazaricos
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Galicia sinala o camiño de volta
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Cando a galeguidade
abrangue medio mundo
Unha vez máis, e xa van moitas, a realidade de Galicia e os
seus problemas abrangen moitos mundos alén de Pedrafita e
da Canda. E por iso non debe
estrañar que esta crónica, pensada para ser unha historia da
nosa sociedade e unha base de
reflexión sobre as nosas angurias e esperanzas, se estenda
hoxe cara a terreos fronteirizos
coa política nacional. Porque
cada vez é máis certo que poucos problemas se esgotan nos
límites dun país, e porque esta
vez as eleccións galegas teñen
unha dimensión tanto ou máis
española que galega, e non por
carecer de importancia cara o
noso ser e o noso futuro, senón porque proxectan sobre o
atormentado panorama político
nacional unha interpretación
positiva, que fala de reflexión e
esperanza, de erros e rectificacións, de desafección e responsabilidade, de camiños de ida e
camiños de volta.

2.- As leccións do cansazo
Os resultados das eleccións
celebradas en Galicia e Euskadi
o 25-09-2016 dan a sensación
–e a esperanza– de que, tras da
tromba de revisionismo e populismo que se abateu sobre a política española dacabalo da crise, entre os anos 2010 e 2016,
empeza a regresar a razón, e a
recuperarse o comportamento
sistémico, ao lombo do cansazo. O problema de fondo ten a
súa expresión máis xenuína no
bloqueo da gobernabilidade na
política nacional, que tras as
respostas electorais do 20D de
2015 e o 26X de 2016, aínda espera unha solución acaída que
non se acadará, como hipótese
máis probable, hasta que se celebren unhas terceiras eleccións
entre o 18 e o 25 de Nadal de
2016. Pero os efectos desta situación tamén acadaron de
cheo aos gobernos municipais e
autonómicos elixidos en 2015,
que deron lugar a un aumento
exponencial da inestabilidade
e a provisionalidade política e
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a conformación de gobernos
contra a maioría que, sendo
perfectamente legais no sistema de democracia parlamentaria, presentan sen embargo
combinacións moi forzadas –e
nalgúns casos directamente
irracionais– que contribuíron a
unha progresiva fragmentación
do mapa político e á explosión
de ingobernabilidade que aínda
se vive na política estatal.
A razón de fondo deste problema –a que explica por que
o electorado cambiou os hábitos de voto vixentes dende a
transición, e empezou a optar
por un pluripartidismo trufado de asemblearismo, populismo e xeometrías variables– hai
que atopalas na desafección
política xerada pola crise, na
falsa idea de que o pluralismo
democrático ten máis que ver
coa multiplicación dos partidos
que pola creación de alternativas diferentes que sexan tamén
realistas, e nas estruturas de
oportunidade que se crearon
para novas e pouco experimentadas forzas políticas no marco
da indignación social –claramente impostada– derivada das
medidas correctoras que se instrumentaron en contra da crise
económica e do grave desaxuste
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fiscal do Estado. E o resultado
foi o que todos coñecemos e
que foi comentado profusamente nas miñas crónicas dos tres
últimos anos.
Os partidos de nova creación, que traballaron a súa
imaxe común arredor da idea
de «nova política», eran moi
conscientes de que o seu porvir
dependía totalmente da explotación da estrutura de oportunidades xerada pola crise, e de
que as estruturas de oportunidade son, pola súa propia natureza, situación pasaxeiras, e
xeralmente curtas, que obrigan
a estratexias intensivas de compactación e competitividade
política, nas que as formacións
políticas medran moito máis do
que maduran, xeran unha conflitividade interna evolutiva e
crecente, e tenden a desfondarse sen remedio cando perciben
que o que parecía un cambio
revolucionario, acelerado e sistémico –«el asalto a los cielos»,
dixo Pablo Iglesias– empeza a
transformarse nun camiño longo, traballoso e difícil no que as
oportunidades diminúen mentres as forzas tradicionais conseguen repoñerse, renovarse e
modernizar as súas técnicas de
comunicación e encadramento
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dos electores. E cando os partidos creados mediante confluencias aceleradas quedan
privados do contexto de oportunidade que os puxo á beira do
poder, enseguida se decatan de
que case todo o que era positivo para medrar, ou para asaltar
o ceo, empeza a ser negativo,
os elementos de empuxe convértense en rémoras, e todo
canto actuaba como unha eficaz argamasa empeza a amosar
gretas, heteroxeneidades, personalismo, incompatibilidades
e carencias organizativas que
funcionan como pexas insoportables no camiño do poder ou
nos simples procesos de participación democrática.
E aí andamos. Porque Podemos, que en pouco máis dun
ano acadou formidables cotas
de representación democrática e
entrou a formar parte das administracións territoriais e municipais cunha forza que ninguén
fora capaz de prever, funciona
hoxe como antídoto dos afáns
de coalición do PSOE, integra
nunha mesma organización a
independentistas e xacobinos,
coloniza partidos nacionalistas
que fai medrar ao mesmo ritmo
que os desarraiga e destrúe, e
debátese dramaticamente no di-

lema de xuntarse co PSOE para
repartirse a influencia e o poder
ou acelerar o proceso de crise
capitaneado por Pedro Sánchez
para quedarse definitivamente
co cobizado espazo electoral
da esquerda. E, se é certo que
para mostra abonda un botón,
poderíamos citar como casos
de última hora o desprazamento electoral do PSOE á terceira
ou cuarta posición en Galicia,
Euskadi, Cataluña, Valencia e
Madrid; a ruptura das recentes
coalicións autonómicas de Castela-A Mancha e Estremadura e
a crise dificilmente salvable de
Aragón; a colonización de En
Marea e AGE en Galicia, que
xa castiga aos concellos urbanos de A Coruña, abre o paso ao
regreso inesperado do BNG de
Ana Pontón, e debilitou de forma evidente o sorpasso do PSOE
e o asalto á maioría de Feijoo. E
por iso intúo que tanto o proceso de crecemento acelerado de
Podemos e das súas confluencias como a lúa de mel entre o
populismo e o PSOE tocaron
teito nas eleccións galegas e
vascas, e que todo indica que o
mellor do sistema da transición
iniciou xa un camiño de volta
que, se ben é certo que nunca
volverá de todo á situación anteEncrucillada 199, setembro-outubro 2016
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rior a 2012, tampouco vai poder
prescindir en moito tempo dos
modelos dominantes que, por
contraposición coa nova política, foron cualificados, en termos negativos, de vella política
ou pura casta.

3.- Cando o PSOE pasa a
ser sinónimo de crise
Claro que o camiño de volta,
que xa parece iniciado respecto
das relacións de competencia
entre Podemos e Ciudadanos
co PP e co PNV, complícase extraordinariamente cando
metemos na cesta da análise
ao PSOE e a antiga CiU –actual Partit Demòcrata Europeu Català (PDEC)–, que, tras
efectuar cambios tácticos moi
acelerados, en resposta ao que
consideraron retos da crise xa
irreversibles, perderon a centralidade dos seus respectivos
ámbitos electorais, asimilaron
características populistas e
ideolóxicas dificilmente asimilables polos seus tradicionais
electores, e teñen agora dificultades case insalvables para
regresar aos seus puntos de
partida, ou para posicionarse
de novo nos polos dominantes do bipartidismo imperfecto
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herdado da transición. E por
iso podemos dicir que, deixando a un lado o tema de Cataluña, que ten compoñentes moi
específicos cuxo estudo non
podemos abordar aquí, a crise
sistémica e de gobernación que
padece España está centrada
no PSOE.
Os resultados electorais do
25S en Euskadi e Cataluña
–que son de libro, amosan o
cansazo do populismo multipartidista, e inician o regreso
do electorado a posicións estritamente sistémicas– apuntaron
nos dous casos á consolidación
de formas tradicionais de estabilidade, protagonizadas polo
PNV en Euskadi e polo PP en
Galicia, e coincidiron tamén
nos dous casos en desmontar
ás hipóteses de gobernos multiformes, perdedores e inestables
atacando ao PSOE, e poñéndoo
ás beiras da pasokización, e poñéndolle pexa ás Mareas e Podemos, que tanto poden evolucionar cara a unha substitución
efectiva do PSOE, mediante un
proceso de organización e moderación pertinente, ou cara a
imposibilidade de darlle vida
aos gobernos frankestein, en
expresión de Pérez Rubalcaba,
que inspira con entusiasmo
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Pedro Sánchez. É dicir, que a
volta atrás só se está organizando sobre o PP e o PNV como
partidos sistémicos, mentres se
deixa á espera a reconstrución
dunha esquerda que, salvo que
cambien moito as circunstancias, no pode ser liderada polo
PSOE.
Por iso me parece importante subliñar a agudeza e acerto
dos electorados vasco e galego, que, sumidos nun balbordo
mediático que identifica a crise
de gobernabilidade co PP, coas
súas corrupcións e cos recortes
programados para recuperar
o equilibro fiscal do Estado, e
que con frecuencia explora ou
insinúa a posibilidade certamente atrabiliaria de recuperar
o pactismo mediante a substitución do líder e do partido gañadores por líderes e partidos
perdedores, se decatan de que
a crise do modelo da transición
só está no PSOE, que, perdido
no tacticismo e no cortoplacismo da competencia simultánea
con Podemos e co PP, renuncia a calquera forma de pacto
co PP e abre o camiño a un
bloqueo institucional que non
ten precedentes nin razóns de
fondo, e que só responde ás
debilidades e necesidades dun

grupo dirixente que só acada
poder e protagonismo e virtude das mesmas estruturas de
oportunidade –breves e escasamente maduradas– que moven o populismo de Podemos.
Persoalmente non teño dúbida de que, se as alternativas
propostas ao electorado vasco
fosen un goberno sistémico liderado polo PNV ou o PSOE,
e as opcións do galegos oscilasen entre unha Xunta sistémica
estruturada entorno ao PP ou
ao PSOE, as actuais opcións
elixidas para gobernar quedarían notablemente debilitadas,
e mesmo seria posible que o
desgaste sufrido polo PP na
gobernación fixese imposible a
maioría de Feijoo. Pero lonxe
de seren estas as propostas,
tanto os galegos como os vascos
tivemos que escoller entre as
propostas lideradas polo PNV e
o PP, que seguen ocupando o
centro do panorama electoral, e
unha amalgama de partidos de
difícil compactación e inestable feitura nos que o PSOE só
sería unha variable máis, e no
que a característica dominante
sería a idea dunha nova política
–extraída por Podemos dos movementos do 15 de maio– que
poñería en risco a estabilidade
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e normalidade das dúas Comunidades e que sería un compoñente de disolución e definitivo
fracaso do sistema político da
transición. E, diante de tales
hipóteses, o máis intelixente e
efectivo é pinchar as alternativas no corpo do PSOE, deixar
en vía morta os populismos que
só poden progresar pegados ao
PSOE, e esperar que o colapso
do modelo Pedro Sánchez deixe
aberta a última esperanza dunha rexeneración catártica impulsada desde a cultura clásica
do socialismo español.
Por iso penso que a importancia das eleccións vascas e
galegas non radica na construción dunha gobernabilidade estable e sistémica que, con base
no PNV e no PP era moi esperable, senón na forma en que
se cortan e devecen os modelos
oportunistas da nova política,
se frearon as ínfulas dun populismo utópico que chegou a
seducir a boa parte do pobo e
a poñer en risco o noso modelo
económico e político, e se puxo
ao PSOE na dramática disxuntiva entre regreso á súa cultura
de partido e á súa inclinación
constitucionalista ou o ingreso
irreversible na ruta da pasokización final.
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4.- Que pasará en España?
A miña convicción é que os
resultados das eleccións vascas
e galegas non van ter ningunha
influencia directa no bloqueo
cruzado que impide a formación dun Goberno para o Estado. Tamén creo que a intención
de Pedro Sánchez de formar un
Goberno fugaz e tecido de remendos a partir da súa propia
derrota está condenada ao fracaso e é máis difícil agora que
antes. E mesmo asumo tamén a
idea de que, sendo imposible –e
previsiblemente catastrófico–
que Pedro Sánchez capitanease
unha abstención puntual e limitada que facilitase a investidura
de Rajoy, tampouco parece viable que unha hipotética deposición de Sánchez, e a súa substitución por un barón traidor e
deslexitimado, chegase a evitar
as terceiras eleccións. E por iso
penso, xa que logo, que a única
influencia efectiva que poden
ter as eleccións vascas e galegas
na política do Estado será a que
se faga sentir nos resultados das
terceiras eleccións, e non no
previo intento de evitalas.
Se hai eleccións en decembro, podería suceder, e debería
suceder, que o candidato do
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PSOE xa non fose Sánchez; que
a proposta dunha alternativa
multipartido e de signo populista chegase moi devecida; que
o travestismo e as simplezas de
Rivera experimentasen un forte retroceso; e que as liñas de
reconstrución sistémica que xa
se apreciaron nas votacións de
vascos e galegos deixasen claro, desde o primeiro segundo,
a quen lle corresponde gobernar e a quen lle toca facer leal
oposición. Por iso creo que as
terceiras eleccións, lonxe de ser
un drama, son unha necesidade
absoluta, xa que só por esa vía
se pode impedir unha investidura desleal e ingobernable como
a que sobrevoou os escanos do
Congreso no debate de investidura do pasado agosto, e porque xa cabe ter a esperanza de
que o electorado, tras reflexionar sobre o boicot esencial establecido nas votacións do 20D
e 26X, exhiba as mesmas armas
de reflexión, agudeza e resolución que exhibimos vascos e
galegos nos comicios do 25S.
Porque o pobo é o actor principal da democracia, e só a el
lle corresponde emendar os fallos que, –ben sexa por falta de
información ou por indignación
ofuscada– xera nas urnas.

5.- O futuro de Alberte
Núñez Feijoo
Acumulando aos méritos
propios os efectos do cansazo
derivado do bloqueo político de
España, Alberte Núñez Feijoo é
hoxe a estrela máis rutilante do
universo conservador español.
A realidade é que o rebote da situación, o que explica boa parte
do sucedido nos comicios vascos e galegos, provén do inusitado rexurdir de Mariano Rajoy o 26X, cando, en contra de
case que tódolos prognósticos,
incrementou en 14 escanos a
representación do PP e fixo do
seu partido a única excepción
positiva no segundo xuízo das
urnas. Pero esa circunstancia
xa parece descontada, e o galego Feijoo representa hoxe o
éxito da renovación, da xestión
exitosa da crise, e da afección
dun pobo enteiro pola estabilidade e a continuidade das políticas sistémicas.
A este éxito hai que engadir
que o mesmo Feijoo que desmentiu fai uns meses a tódolos
que lle atribuían unha fuxida
do compromiso galego e unha
querenza case irresistible polo
cosmopolitismo
madrileño,
desminte hoxe tamén aos que
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pensaban que se ía aferrar á comodidade do poder da maioría
absoluta, e que non ía poñer
límites a unha presidencia da
Xunta que lle sorrí abertamente. E se a estas dúas posicións
lle engadimos a forma elegante
e oportuna coa que anunciou
a súa saída da Xunta no 2020,
e a implícita construción dunha sucesión ordenada, teremos
diante a imaxe dun sucesor moi
acaído no liderado da dereita
española, e ao home que ten
máis posibilidades de recibir de
Rajoy o encargo de relevalo da
máis dura e titánica tarefa que
tivo un presidente de Goberno
dende que se aprobou a Constitución.
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As profecías sucesorias figuran entre as máis difíciles e estériles de cantas tendemos a facer
no ámbito da política. E por iso
me vou limitar, sen facer profecías, a dicir que Feijoo vale para
suceder a Rajoy no goberno e no
liderado dos conservadores. Vale
tamén para renovar e rexenerar
ao PP en condicións de credibilidade e eficacia. E que a min me
gustaría moito que este camiño,
que traballou e administrou con
impecable dedicación e prudencia, o leve con ben ao destino
que apeteza. Porque merlos mellores xa non quedan na reserva.
Forcarei, 27 de setembro de 2016
Xosé Luís Barreiro Rivas

Dos altos e sublimes cedros do Líbano
ao confín dos
castros
Crónica
daverdes
Cultura

Dos altos e sublimes cedros do Líbano
ao confín dos verdes castros
Xoán Bernárdez Vilar
A primeira das frases que
aparecen no título é do grande
poeta bíblico Isaías, que profetizou a cabalo dos séculos VIII
e VII a. C., concretamente do
seu Capítulo II, que, para maior
precisión, sintetizamos do seguinte xeito: «Porque chegará o
día de Iaveh Sebaot sobre os altivos e os soberbios, sobre os altos e sublimes cedros do Líbano
e sobre as naves de Tarsish, e a
soberbia humana será abatida».
En tal Líbano, en parte
coincidente co actual país da
mesma denominación, existían
dende aproximadamente o ano
3.000 a. C. varias pequenas
cidades-estado, cananeas ou
semitas, logo coñecidas como
pobo fenicio, que, malia a cativeza tanto da cantidade coma
dos seus recursos, comerciaron
maritimamente por todos os recunchos do Mediterráneo, nos
que, por medio de negociacións,
fundaron pequenas factorías, a
maioría en cativas illas costeiras, así como outros asentamentos que chegaron a se converter

en cidades da importancia da
belicista Cartago.
Antes xa do ano 1.000 a.
C., os fenicios traspasaban as
lendarias Columnas de Hércules
–o Estreito de Xibraltar–, creando tamén establecementos no
occidente de Andalucía, Gadir,
a Cádiz actual, o Castillo de
Doña Blanca, e Onuba, hoxe
Huelva, e explorando a continuación o occidente africano,
ata o ecuador. Ademais, arredor
do 600 a. C. protagonizaron o
alarde de circunnavegar este
continente, a petición do faraón
Nekao II (610-595). Así mesmo,
documentos púnicos descríbennos as exploracións marítimas
efectuadas, arredor de século e
medio despois, polos almirantes
Hannón e Himilcón de Cartago.
Máis sorprendentes aínda
resultan as inscricións atopadas
no Brasil, especialmente a
Pedra de Paraiba, unha baldosa descuberta en 1872, aínda
que posteriormente perdida, da
que se copiou o texto que logo
examinou o orientalista francés
Encrucillada 199, setembro-outubro 2016
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Ernest Renán (1823-1892),
quen a considerou unha falsificación. Sen embargo, en 1967,
reexaminada polo investigador
norteamericano Cyrus Gordon
(1905-2001), aceptouna como
válida, chegando á conclusión
de que fora redactada polos
membros extraviados dunha expedición de dez naves sidonias
que, partindo de Ezyon Guéber,
hoxe a cidade israelí de Eilat,
no golfo de Akaba, posiblemente intentaran repetir a circunnavegación de África, sendo
esparexidas polos ventos alisios
cando xa se dirixían ao norte,
sendo conducida unha delas
ata o Brasil. Segundo o documento, tal expedición debeu
partir no ano 19 do rei Hiram
III (552-532), o que situaría a
redacción do texto arredor do
531 a. C.
A segunda das frases que
arriba recollemos pertence xa a
Eduardo Pondal Abente (18351917), o bardo de Ponteceso.
Mais, cal é ese confín dos Verdes Castros polo mesmo cantado? Dende logo castros, máis ou
menos semellantes, existen en
case que toda a fachada Atlántica europea. Recorrendo agora
a unha obra do ano 2001 de Sir
Barry Cunliffe (Portsmouth,
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1939), profesor de arqueoloxía
da Universidade de Oxford, podemos ver o seu mapa «Castros
of Galicia», no que indicou con
puntos cantos existen dende a
metade de Portugal ata Cantabria, amosando a extraordinaria
densidade que dos mesmos se
dá ao norte do Miño e ata o Eo,
o cal nos vén a indicar o camiño
a seguir.
A arqueoloxía demostra, ademais, que entre os séculos VIII
e V a. C. foi intensa a presenza
fenicia en Portugal, detectándose asentamentos, de sur a
norte, en Castromarim, Cerro
da Rocha Branca, Abú, ou o de
Santa Olaia, o máis setentrional
de todos, situado xa na foz do
Mondego, á altura de Figueira
da Foz. Mais ningunha colonia
se atopou ata hoxe en Galicia,
aínda que existan achados que
proban que os navíos fenicios
visitaron e comerciaron co
noso chan, especialmente coas
Rías Baixas, entre os séculos
VI e I a. C. Como proba contamos coas varias insculturas
de Oia, ao norte da Guarda,
representando inconfundibles
embarcacións do mediterráneo
oriental. Hai, así mesmo, achados fenicios en Santa Trega, A
Lanzada, Neixón (Boiro), baía

Dos altos e sublimes cedros do Líbano ao confín dos verdes castros

da Coruña, e numerosas moedas feno-púnicas na Estaca
de Bares e os seus arredores.
Completa este breve cadro que
baixo o Museo do Mar de Galicia, en Alcabre, Vigo, o vello
castro da Punta do Muiño de
Vento conserva un altar púnico. Nas mesmas Rías Baixas son
tamén numerosas as áncoras
líticas, en todo semellantes ás
do Oriente. Segue sen se poder
demostrar, sen embargo, que o
espectacular «muelle fenicio»
de Aguiño, en Ribeira, sexa de
construción semita.
Os fenicios comerciaban con
cerámica, alimentos, roupa,
traballos en metal, vidros,
xoiería, marfís orientais, etc.
Mais había outra cousa que,
segundo nos lembra a Ora Marítima, os motivaba con maior
intensidade: o estaño, mineral
que tan só se daba nalgúns lugares. A principal veta europea
do mesmo, sen embargo, tal
como a recollen tanto Barry
Cunliffe coma outros investigadores, é a que se estende dende
aproximadamente a nosa Costa
da Morte, cabo Fisterra e Rías
Baixas ata a actual provincia de
Zamora. Aquí debeu descansar
a teima fenicia por acadar o daquela remoto confín dos Verdes

Castros, porque no ano 350 a.
C. o estaño custaba aínda catro
veces máis que a prata.
Saudemos, pois, os fenicios,
que ademais souberon crear
para a humanidade o inimitable
avance que significou a escritura alfabética.

1.- As letras
A XXXIII edición dos Premios Xerais de literatura foi resolta o 4 de xuño na illa de San
Simón, Redondela. O de novela
recaeu en A ira dos mansos, de
Manuel Esteban Domínguez
(Vigo, 1971), médico e profesor, curiosamente sen experiencia literaria, segundo confesou.
Pola súa banda o Premio Jules
Verne de Literatura Xuvenil
acadouno Iria Misa Peralba
(Gondomar, 1983) con Xa non
estou aquí. Por último o Merlín
de Literatura Infantil foi para
David Pérez Iglesias (Ames,
1962), escritor, guionista e profesor en Porto do Son, por Todo
o tempo do mundo.
A Fundación Lois Peña Novo,
ademais doutras entidades, rendeulle unha homenaxe en Redondela, o 6 de xuño, ao escritor e avogado Xosé Luís Franco
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Grande (Tebra, Tomiño, 1936)
en recoñecemento dos méritos
do seu Dicionario Galego Castelán publicado o ano 1968.
O 10 de xullo a Real Academia Galega tomou o acordo
de dedicar o Día das Letras do
próximo ano 2017 ao narrador
e ensaísta Carlos Casares Mouriño, (Ourense, 1941 - Nigrán,
2002), autor pródigo en obras
e con moitos premios no seu
haber. O 13 do mesmo mes foi
presentada no Concello de Santiago a revista Compostelánea.
Ao día seguinte a Biblioteca
de Galicia incorporou aos seus
fondos tres mil volumes cedidos
polo profesor e crítico literario
Basilio Losada Castro (Láncara, 1930). A Fundación Barrié
de la Maza dóalle á Biblioteca
de Galicia de Compostela, o 15
de xullo, a súa hemeroteca de
xornais.
Na mesma data, na Casa de
Rosalía, en Padrón, foron conmemorados os 131 anos do pasamento da gran poetisa e os
125 do traslado dos seus restos
ao Panteón de Galegos Ilustres
en Compostela, acto este no
que colaborou a Coral Breogán,
de persoas visualmente discapacitadas, da Coruña.
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Presentouse nos locais do
IEM de Gondomar o 17 de xullo o libro Tras os pasos do Conde
de Gondomar, do que é autor o
tamén miñorano Antonio Soliño
Troncoso. O I Conde de Gondomar, Diego Sarmiento de Acuña (1567-1626), embaixador
durante os anos 1613-1622 na
Corte de James I de Inglaterra,
foi unha figura senlleira na historia e na cultura galega, aínda
que, como demostración de por
onde van os tiros en todo canto
ao que ao noso país se refire, debamos de indicar que, se o buscades en internet, atoparedes a
información de que naceu en
Gondomar, Portugal.
O 27 de xullo os medios recolleron a nova de que a Biblioteca e o Arquivo de Galicia, no
Gaiás, van acoller a Biblioteca
e o arquivo da académica Luz
Pozo Garza (Ribadeo, 1922),
poetisa e ensaísta, autora de
numerosa obra, en boa parte
premiada.
O 16 de agosto a Biblioteca
Penzol recibiu en depósito os
fondos do mestre, autor e agrarista Avelino Pousa Antelo (A
Baña 1914 - Teo 2012), Insignia de Ouro da USC. Así mesmo a recepción do seu caxato
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efectuouse catro días máis tarde
con actos tanto en Teo coma no
concello de Arzúa.
Os medios salientaron o 5 de
setembro a saída ao mercado da
primeira edición inglesa de Follas Novas, de Rosalía de Castro.
Xosé Iglesias Lamela, de
Cee, gañou o 16 de setembro o
IX premio Victoriano Taibo de
poesía, organizado polo Instituto de Estudos Miñoranos. A
obra pola que acadou o galardón foi A relixión do mar. Xosé
Iglesias publicara xa, hai dous
anos, o poemario Transfusión
oceánica.

2.- Audiovisual
Nos tres primeiros días de
xullo o AGADIC celebrou na
Illa de Arousa o Atlantic Festival.
O 22 de xullo tivo lugar en
Ponteceso o IV Certame Internacional de Pintura Fernando
Álvarez de Sotomayor (Ferrol,
1878 - Madrid, 1960).
O 27 de xullo foi presentado
en San Domingos de Bonaval o
disco do grupo Resonet Cantigas e Trobadores galaico-portugueses dos séculos XIII e XIV.

Dende o día 3 de setembro a
Biblioteca de Lugo acolleu unha
mostra da obra do caricaturista
José Mª Cao Luaces (Cervo,
1862 - Lanús, Arxentina, 1918).
Os días 9 a 10 de setembro
o Centro Coreográfico Galego ofreceu no Teatro Colón da
Coruña As catro estacións de
Antonio Vivaldi (1678-1741), il
Prete Rosso.
Do 9 ao 11 do mesmo mes
celebrouse unha nova edición
do Festival de la Luz en Boimorto.
O Centro Galego das Artes da Imaxe abriu a tempada
o 12 de setembro na Coruña
coa proxección de cinco filmes
premiados nos últimos Mestre
Mateo.
Entre o 16 e o 18 de setembro exhibiuse o musical Cabaret
no Auditorio do Mar de Vigo.
17 de setembro: ciclo de
música relixiosa na pequena
localidade de Barcia de Mera,
Covelo.

3.- Banda Deseñada
O sábado 4 de xuño celebrouse na Escola de Arte, Debuxo
artístico, Pintura, Modelado e
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Banda Deseñada, de Ponteareas,
un taller sobre Proceso de preparación de libros e de guións.
A XI edición do Premio
Castelao de Banda Deseñada,
convocado pola Deputación da
Coruña, recaeu o 12 de agosto
no debuxante e cineasta Emilio Fonseca Martín (Ourense,
1978) polo seu traballo Fóra do
Mapa.
Á idade de 85 anos, o 17 de
agosto faleceu na cidade condal
Víctor Mora Pujadas (Barcelona, 1931), importante guionista
da banda deseñada e, en ocasións, tamén escritor bilingüe.
O primeiro dos seus argumentos de relevancia foi o da obra de
ciencia ficción Al Dani (1953),
inspirada na obra espacial Flash
Gordon. Mais o seu maior éxito
acadaríao con El Capitán Trueno (1956), ata o día de hoxe a
terceira obra máis publicada en
España, precedida tan só polas
de Roberto Alcázar e El Guerrero
del Antifaz. Outras das súas contribucións á novena arte foron
El Jabato (1958), El Cosaco Verde (1960), El Corsario de Hierro
(1970), Crónicas del sin nombre
(1974) ou El Sherif King (1980),
ilustradas por diversos debuxantes. Victor Mora, que utilizou
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ao longo da súa obra distintos
pseudónimos, e que consideraba
que «os feitos históricos tan só
se deben utilizar como fondo»,
recibiu en vida o Premio Creu de
Sant Jordi, a Orden de las Artes y
las Letras e, en 1989, o Premio
Haxtur á mellor historia curta
do Salón Internacional do Principado de Asturias.
O 5 de setembro a Fundación
Camilo José Cela deu a coñecer
o legado do noso Premio Nobel
a través dunha montaxe de banda deseñada.

4.- Cine e Teatro
A V edición do Festival de
Primavera do Cine, con dedicación ás producións galegas e lusófonas, celebrouse en Vigo ao
longo de nove días. A súa clausura tivo lugar o 29 de maio no
Auditorio do Concello.
Do 13 ao 18 de xuño celebrouse a XI Mostra Internacional de Cine Etnográfico en
Compostela, con proxeccións no
Museo do Pobo Galego, o Salón
Teatro e o Teatro Principal.
O 21 de xuño no Salón Teatro de Compostela finalizou o
programa de exhibición de Teatro Universitario.
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Entre o 28 de xuño e o 3 do
seguinte mes tivo lugar en Pontevedra a I Edición do Festival
de Novos Cinemas. Audiovisual
novel, no que se celebraron tanto encontros como unha sección competitiva. Sés do mesmo
foron o Teatro Principal, a Casa
da Luz, a Casa das Campás e o
Museo de Pontevedra.
Do 16 ao 24 de xullo celebrouse a Mostra Internacional
de Teatro de Ribadavia.
Dende o 26 de xullo celebráronse no Carballiño as xornadas de Cine e de Vídeo de
Galicia.
No Concurso Buero de Teatro Joven, organizado pola Fundación Coca Cola, resultaron
vencedores o grupo Vai no Dentista, de Santiago, e o Lohengrín, de Vigo.
A Mostra Internacional de
Teatro Cómico de Cangas celebrouse entre o 1 e o 9 de setembro.
Do 6 ao 9 do mesmo mes o
Festival de Teatro Galego do
Carballiño ofreceu as últimas
producións das nosas compañías teatrais.
Dende o 7 do mesmo mes o
Festival Internacional de Curta-

metraxes de Bueu proxectou no
Centro Social do Mar sesenta
obras dun total de 23 países.
O 8 de setembro comezaron
as Noites de Cinema Feminino
en Lugo, na Ponte Romana e a
praza da Milagrosa.
Dende o 18 de setembro celebrouse a Semana Internacional de cine de autor en Lugo.

5.- Congresos. Comunicacións
Os días 29 ao 31 de xullo,
no marco das Reales Fábricas
de Sargadelos, en Cervo, tivo
lugar Gadélica, actuación interdisciplinaria de Arte e Cultura
de vangarda.O 17 de setembro
o Instituto de Estudos Miñoranos e a Concellaría de Normalización Lingüística organizaron
o paseo literario «20.000 leguas
nas ondas do Mar de Vigo», no
que actuaron coma mentores o
profesor e autor Xosé R. Pena
Sánchez (Betanzos, 1956) e o
xornalista Eduardo Rolland Etchevers (Vigo, 1969).

6.- Decesos
O 17 de xuño faleceu en Vigo
o caricaturista, pintor, debuxante e auténtico xenio do humor
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negro, Fernando Quesada Porto
(Ourense, 1933). O triste feito
produciu unha auténtica marea
de sentimentos e louvanzas en
toda a intelectualidade do país.
Tres días máis tarde acompañouno á tumba, na mesma cidade, o mestre nacional e licenciado en Ciencias da Información, se ben que intensamente
dedicado á poesía, ao debuxo,
ao xornalismo, á pintura, á literatura, á crítica de arte e ao
mesmo tempo Cronista Oficial
da Cidade, Lalo Vázquez Gil
(Cotobade, 1927), coñecido tamén como «Gorecho», en razón
dun dos personaxes que soubo
inmortalizar nos xornais nos
que colaborou. Tamén en Vigo,
neste caso o 17 de xullo seguinte, faleceu Agustín Fernández
Paz (Vilalba, 1947), licenciado
en Ciencias da Educación, Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil e profesor, con
máis de 36 obras no seu haber,
ademais de numerosos premios.
En Compostela, a vila onde
nacera en 1945, faleceu o 13 de
setembro Fernando Acuña Castroviejo, catedrático de Arqueoloxía da USC, correspondente
da RAG, co fundador do Museo do Pobo Galego, membro da
Real Academia Galega de Belas
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Artes e experto en arqueoloxía
romana, sobre a que publicou
documentados estudos. Dous
días despois, e aos 89 anos de
idade, foise unha persoa estreitamente relacionada con esta
revista, Elías Seoane Ramírez
(As Somozas, 1926), párroco de
Barallobre dende1953; entre as
súas moitas actividades relixiosas figura a de ter sido profesor de música no Seminario de
Santiago.

7.- Etnografía
No día 29 de xuño celebrouse na miñorana vila de Gondomar un obradoiro sobre a telearqueoloxía da provincia de
Pontevedra.
Dende a mesma data, e ata o
28 de maio de 2017, estará aberta no Verbum. Casa das Palabras,
de Vigo a exposición Emporium.
Mil anos de Comercio en Vigo,
que ofrece a posibilidade de contemplar os obxectos atopados na
contorna da cidade, dende antes
do ano 1000 a. C. ata o século
VII d. C., intre que precedeu á
invasión árabe da Península.
O 8 de xullo celebrouse cunha mostra, no parque de Cultura Castrexa de San Cibrao de
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Lás, en Punxín, un percorrido
pola evolución humana.
Agora, unha experiencia
pouco habitual. Porque o 23
de xullo tivo lugar na praia de
Razo, en Carballo, o Festival
de Sereas e Piratas. Non andaría tamén por alí aquel astuto e
avisado Ulises, tan ligado tanto
a unhas como a outros?
Non son demasiado claras as
probas coas que contamos para
definir o noso pasado. Unhas
inclinan a crer que a Cova da
Valiña, en Castroverde, Lugo,
podería ser a máis antiga mostra da presenza humana entre
nós, o Homo neandarthalensis,
do período paleolítico, anterior
ao ano 30.000 a. C., datación
esta moi próxima á do asentamento das Gándaras de Budiño,
no Porriño. A enciclopedia francesa Larousse, sen embargo,
pronúnciase polo xacemento da
Piteira, en Toén, ás beiras do
Miño, onde apareceron restos
do 120.000 a. C. pertencentes
a cazadores musterienses. E
existen tamén datos referidos á
Cova de Eirós, en Triacastela,
Lugo, de arredor do 300.000 a.
C. Pois ben, o 12 de agosto pasado Emilio Rodríguez, colaborador do Museo do Mar de Gali-

cia ofreceu a primicia do achado
na próxima praia de Canido, en
Vigo, de bifaces, fendedoiros e
lascas moi ben traballadas en
cuarzos locais, ou en cuarcitas
procedentes das beiras do Miño,
onde, nas proximidades de Arbo,
existen datacións do 200.000 a.
C. Pretendemos dicir con isto
que se conta xa con probas moito máis firmes en relación coa
antigüidade da presenza dos nosos primeiros antepasados.
O 13 de setembro foron dados a coñecer os novos achados
do Castro de Doade, próximo á
coñecida Casa do Patrón, que
está a escavar un equipo da
USC: dúas novas casas circulares e máis de dous mil obxectos,
ademais de varios miles de restos de cerámica, inicialmente
atribuídos á Idade do Ferro.
No Museo de Pontevedra,
e por iniciativa tanto da RAG
coma da Deputación, celebrouse en 17 de setembro unha Xornada de Onomástica Galega,
coa presentación de diversas
colleitas da mesma, talleres de
didáctica, nomenclátor, toponimia e documentación. A finalidade da mesma é a de promover
o rescate urxente dos nosos micro topónimos.
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Un par de días despois, os
arqueólogos da Deputación de
Pontevedra que escavaban no
xacemento da Lanzada, na parroquia de Noalla, Sanxenxo,
deron cos restos moi ben conservados dunha muller adulta
de hai aproximadamente dous
mil anos. A extinta foi inmediatamente denominada Cornelia.
Un día despois, e a uns cinco
ou seis pasos da mesma, atoparon tamén os restos dun bebé,
se ben que en estado bastante
deteriorado. O xacemento en
cuestión é un lugar autenticamente privilexiado para o estudo do noso pasado xa que achega probas de que o lugar foi un
centro de intercambio comercial da Idade do Ferro, con negociacións locais e exportación
de mercadorías tanto a media
como a longa distancia.

8.- Novas en xeral
Como todo o mundo sabe, en
base especialmente ás moitas
películas que sobre o tema se
fixeron, o 10 de abril de 1912
partía do porto de Southampton
con destino a New York o Titanic, un novo buque británico de
pasaxeiros considerado como a
maior xoia náutica do momen88
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to. Pois ben, moi pouco despois
desa data, na noite do 14 para o
15 do mesmo mes aquel xigante
dos mares rozaba un iceberg a
consecuencia do cal se afundiu
en poucas horas, ocasionando
a morte de 1.523 dos seus pasaxeiros e tripulantes. Houbo
nada máis que 710 superviventes. Nos cento e pico de anos
transcorridos dende este tristeiro acontecemento, falouse
moito da traxedia e mesmo
foron tomadas urxentes medidas que corrixisen os defectos
observados no buque. Sería no
1 de setembro de 1985 cando,
despois de moitos intentos, se
localizaron os restos do mesmo,
se ben que a máis de 3000 metros de fondura e en precarias
condicións xa. Afortunadamente puidéronse recuperar numerosos obxectos, pertenzas e ata
fotografías de moitos dos que
participaran na desgraza, con
todo o cal foron organizadas
numerosas e autenticamente
aterrecedoras exposicións que
deron a volta ao mundo. Polo
que a nós respecta podemos
dicir que unha delas estivo en
Vigo, hai varios anos, e conseguiu conmocionar os miles de
visitantes que ao longo de varias
semanas tiveron ocasión de a vi-
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sitar, e mesmo tiveron ocasión
de contemplar, ou mercar un
vídeo da mesma, a mellor das
películas que sobre o feito se
fixeron, A Night to remember, A
derradeira noite do Titanic, que
en 1958 dirixiu o británico Roy
Baker (1916-2010). Agora, nos
nosos días, entre o 3 de xuño
e o 21 de agosto, fomos visitados por un novo intento de
reconstrución do desastre. Neses días estivo en Vigo Titanic.
The Reconstruction, realizada
por un paisano noso afincado
en Donosti, Jesús Ferreiro. A
mostra ocupou uns 1.400 metros cadrados, e nela destacou
a xigantesca maqueta do lendario buque, nesta ocasión cunha
pequena parte do seu costado
aberta para ollar o seu interior
e poder situarse nas circunstancias que aquela xente tivera que
soportar.

o feito de que o catalán Guillem
Anglada-Escudé acababa de
descubrir un exoplaneta, sobre
o cal as estimacións achegan a
sospeita de que podería acoller
vida. A pescuda durou dezaseis
anos, e o recente descuberto
corpo celeste, que se atopa relativamente preto de Próxima
Centauri, foi bautizada coma
«Próxima B». Pagou a pena,
pois, o esforzo.

O 2 de xuño, arredor de cincocentos nenos de Cangas axuntáronse no adro da igrexa de
Santiago da mesma vila, seguindo o programa No bico un cantar, entoando lírica medieval.

O 11 de setembro os veciños
de Portas tiveron a ocasión de
asistir, na Casa da Cultura Domingo Fontán», a «Baladas da
Galiza imaxinaria».

Está a unha distancia de
nada máis que 4,2 anos luz.
Pero aínda así, a realidade é que
a finais de agosto fíxose público

As festas de Ribadeo, que
deron comezo o pasado día 2
de setembro, foron presentadas
por Oskar Aramburu, coa actuación de «O Trasno» no parque
de San Francisco e unha interpretación da Coral Polifónica da
vila no Cine Teatro.
Os días 3 e 4 o grupo Toxos
e Froles do Ferrol deu concertos en Mugardos e Malpica de
Bergantiños.

Co gallo do centenario da
visita a Galicia do poeta e dramaturgo Federico García Lorca
(Fuente Vaqueros, 1898 - Alfácar, 1936), o 14 de setembro ceEncrucillada 199, setembro-outubro 2016
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lebrouse un concerto no Salón
Teatro de Compostela.
O 22 do mesmo mes foi inaugurada en Compostela a exposición «Xaime Isla. Raíz e utopía
de Galicia», que xa percorrera
outras cidades do país.

9.- Premios
O 15 de maio foron entregados en Ponteceso os Premios
Bos e Xenerosos, patrocinados
pola fundación Eduardo Pondal. Os beneficiados foron: a escritora, estenógrafa e xornalista,
Fina Casalderey Fraga (Xeve,
Pontevedra, 1951); o compositor e gaiteiro Carlos Núñez
Muñoz (Vigo, 1971); a actriz e
licenciada en Tradución e Interpretación Isabel Blanco Picallo
(Berna, Suiza, 1974), e o destacado ornitólogo José Luís Rabuñal Patiño, nado en 1941.
A Asociación de Escritores
en Lingua Galega ofreceulle,
o 25 de xuño, en Rianxo, a súa
vila natal, unha homenaxe á
autora Helena Bello Janeiro,
consistente na entrega do galardón coa Letra E, de escritor,
a plantación dun loureiro e a
colocación dun monolito conmemorativo.
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Ao día seguinte tivo lugar
na Fundación Otero Pedrayo
a entrega do premio do mesmo
nome a Camilo Nogueira Román, como anunciaramos no
anterior número desta revista,
con diversos actos culturais.
O 28 de xuño foron entregadas as Medallas Castelao da
Xunta de Galicia aos seguintes
persoeiros: o arquitecto urbanista Xerardo Estévez Fernández
(Compostela, 1948); o escritor Alfredo Conde Cid (Allariz,
1945); a científica da Universidade Complutense de Madrid,
María Teresa Miras Portugal (O
Carballiño, 1948); o enxeñeiro
civil, escritor e escultor, membro da Federación Guipuscoana
de Casas Rexionais, Xosé Antonio Vilaboa Barreiro (Forcarei,
1939), e o Coro coruñés Cántigas da Terra, que cumprirá este
mesmo ano o seu primeiro centenario de existencia,
Os Premios Peña Novo en
defensa da nosa Cultura foron entregados no Castelo de
Soutomaior o 29 de xuño, recaendo nesta ocasión: no doutor en Farmacia e catedrático
de Edafoloxía e Química da
USC, Francisco Díaz-Fierros
Viqueira (Vilagarcía de Arousa,
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1941); no doutor en Pedagoxía
do Campus de Ourense, Xosé
Manuel Cid Fernández (Xinzo
de Limia, 1957), e no Concello de Brión, que dende 1979
vén utilizando a nosa fala como
vehículo nas súas tarefas administrativas.

Premio Europeo de Urbanismo
pola ordenación do Conxunto
Histórico de Allariz en 1994, o
Premio Galicia de Deseño en
1985 e o Premio Nacional de
Urbanismo para a Protección
do Pazo de Oca e o seu entorno, en 1981.

As Medallas de Ouro de Galicia, consideradas como o máximo recoñecemento da Xunta,
foron entregadas no mediodía
do 24 de xullo na Cidade da
Cultura de Santiago, actuando
de mantedora a xornalista Marta Darriba Quintián. Foron merecedores das mesmas: o arquitecto Manuel Gallego Jorreto
(O Carballiño, 1936), o pintor
e escultor Francisco Leiro Lois
(Cambados, 1957), o filólogo
e crítico literario Basilio Losada Castro (Láncara, 1930) e a
Banda «Los Suaves», fundada
en Ourense en 1980.

O 19 de setembro falláronse
os Premios de Cultura Galega
nas súas distintas modalidades:

O 1 de setembro o Concello
de Tomiño rendeulle unha homenaxe de recoñecemento ao
sociólogo e urbanista Daniel
Pino Vicente (Forcadela, Tomiño, 1943), fundador da empresa Consultora Galega e autor da
obra «Galicia Urbana». O acto
tivo lugar na Praza do Seixo.
Daniel Pino recibira tamén o

–Lingua: Irmandade Xurídica Galega, pola súa promoción
do uso do idioma.

–Letras: para a autora e profesora Mª Xosé Queizán (Vigo,
1939).
–Artes Plásticas: Miguel Fernández-Cid Enríquez (Pontevedra, 1956), crítico de arte.
–Artes escénicas: Agrupación Sarabela Teatro (Ourense,
1980).
–Música: Maximino Zumalave Caneda, director de orquestra (Compostela, 1956).

–Patrimonio Cultural: Museo de Pontevedra, fundado en
1927.
–Proxección exterior: Elena
Zernova, profesora e tradutora
(San Petersburgo, 1951).
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10.- Varia
Nun intento de non repetir
as mesmas cousas de todos os
anos nestas datas, sintetizamos
agora algunhas das vivencias
culturais dos últimos meses:
–En primeiro lugar digamos
que, a pesar da situación que
está a atravesar o sector, e aproveitando a ocasión para presentar numerosas novidades editoriais, celebráronse as Feiras do
Libro, ás que se incorporou, por
primeira vez, Redondela.
–As principais vilas do país
foron visitadas tamén pola exposición «Saúde e Terra, irmáns»,
que conmemorou o Centenario
da fundación das Irmandades
da Fala.
–Continuaron as lembranzas
en honor ao poeta Manuel María co gallo do seu Día das Letras Galegas 2016, presentándose unha nova biografía sobre
o mesmo en Vilalba.
–Repetíronse os curros de
cabalos bravos en todo o país,
así como as diversas festas de
romanos, intercélticas, galaicos e medievais, destacando
entre todas, coma sempre, o
Festival do Mundo Celta de
Ortigueira.
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–En maio celebráronse as
Festas da Coca en Redondela,
coas súas alfombras florais, e do
Corpus en Ponteareas.
–A conmemoración do «Arde
Lucus» resultou moi satisfactoria en xuño.
–As fogueiras, ou cacharelas,
de San Xoán bateron novos récords de asistencia.
–O 28 de xuño inaugurouse
no Museo da vila do Lérez a
exposición «Meu Pontevedra!.
Castelao 1916-1936»
–Juan José Pazos Arias, catedrático de Enxeñería Telemática
da Uvigo, foi recibido o 29 de
xuño na Real Academia Galega
de Ciencias.
–En xullo celebrouse o XVII
salón do Comic e Ilustración de
Cangas.
–Do 8 ao 14 de agosto celebrouse un novo festival de banda deseñada, «Viñetas desde o
Atlántico», na Coruña, con recoñecido éxito.
–A mediados de agosto Redondela celebrou a XIX edición
do seu «Carnaval de Verán».
–En agosto, nova edición en
Ribadavia da súa Festa da Historia.

Dos altos e sublimes cedros do Líbano ao confín dos verdes castros

–No mesmo mes: en Pontevedra, o Día de Galicia mártir,
en lembranza de Alexandre Bóveda (1903-1936).
–A comezos de setembro, a
XVII edición da Feira Franca de
Pontevedra.
–O 17 foron cedidos á Casa
de Rosalía, en Padrón, os arquivos de Ramón Baltar Feijoo e
Ernesto Baltar Santaló, repetíndose en Navia, Vigo, as xornadas
Vicus Spacorum, a festa romana.
–En agosto Mos volveu ao
Neolítico coa súa Festa da Prehistoria.

–Así mesmo a Asociación
Cultural O Facho, da Coruña,
ademais de entregar os premios
de diversos concursos literarios
por ela convocados, encetou o
seu ciclo de palestras públicas
2016-2017.
–Celebráronse tamén, ademais da XXXIX Romaxe de
Crentes Galegos, numerosas
Xeiras tanto terrestres como
marítimas, artelladas polo Instituto Estudos Miñoranos, visitas
aos petróglifos do país e presentación da súa nova revista.
Xoán Bernárdez Vilar
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Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Deus mira polos seus?
Permítame o lector ou lectora empezar esta crónica posvacacional facendo referencia
a unha circunstancia persoal
que vexo que ten dimensión colectiva, eclesial ampla. Por iso
mesmo a comparto. Hai tres
anos fun operado dun cancro
de colon, operación da que saín
perfectamente, sen necesidade de ningunha medicación
complementaria. Xente amiga,
popular, crente, explicoume o
éxito do acontecido afirmando
taxativamente: Deus mira polos
seus. Hai poucos días, dentro
do agosto abafante que vivimos,
sufrín un accidente de tráfico
aparatoso contra un camión, do
que o coche quedou todo desfeito e eu só con tres costelas
con fisuras e algunhas mazaduras polo corpo adiante. Tamén
outra persoa amiga, popular,
crente, que a maiores pasara
ela e a súa familia por un transo
semellante con consecuencias
mortais, consoloume durante
unha visita súa dicíndome con
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contundencia: Ben se ve que
Deus te ten da súa man.
Vaia por diante o agradecemento que lles debo a esas
persoas que tal me dicían desde un agarimo manifesto. Pero
aquí estou eu, convertido nun
antitestemuño do Deus de
Xesús por obra e graza dunha
sensibilidade relixiosa amoreada no corazón da xente a base
de termos repetido unha e mil
veces cousas que parecen certas, pero que non o son; porque claro que Deus mira polos
seus, claro que nos ten da súa
man, pero sen distinción: os
seus, as súas, sómolas todas.
Así polo menos nolo afirmaba
xa no seu tempo escandalosamente Xesús. Se un morre ou
non morre, se unha padece
máis ou menos nunha enfermidade, non é por querenza
preferente de Deus, senón polo
misterio da nosa vida fráxil,
que cómpre acoller e afrontar o
mellor que se poida, cousa para
a que Deus tampouco nunca se
ausenta.
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Polo tanto non sei que facer:
se autoinmolarme para desfacer o torto doutrinal, vivencial,
que tanto nos desconxunta e
desnaturaliza como cristiáns,
ou demandar, implicándome na
demanda, unha revisión de tanta linguaxe e mensaxe relixiosa
que anda por aí na boca de moita xente, nas palabras solemnes
de moitos cregos e mesmo nas
páxinas sagradas dos nosos
leccionarios e textos bíblicos.
Todo, sen excepción, necesita
ser revisado a fondo, á luz do
Deus de Xesús. Sería unha boa
tarefa para o curso que comeza.
Autoinmolarme non me apetece; apúntome ao segundo.

2.- Mentres bailaba un merengue
E seguindo con confidencias
persoais, téñovos que dicir que
me gusta moito bailar. Igual vos
parece algo raro, pero é así. De
cando en vez a miña muller e
máis eu imos a algunha verbena popular e pasamos dúas, tres
horas bailando o que nos boten,
mellor ou peor, conversando
con xente coñecida, tomando
algo. Estoutro día, en Santaballa, non sei por que, bailando
un merengue que a orquestra
alongaba máis do normal, vendo

tanta xentiña rumbando de aquí
para alí, dei en matinar no tema
das festas e, sobre todo, na maneira crente de vivir as festas.
Porque mira que hai festas por
Galicia adiante, tanto as máis
modernas dedicadas a exaltar tal
ou cal produto da zona, como as
clásicas festas patronais! A estas me quero referir, porque son
estas as que normalmente van
acompañadas de momentos especificamente relixiosos.
En Galicia, na Galicia rural
polo menos, a práctica relixiosa
concéntrase especialmente en
tres grandes momentos: a morte e todo o que a rodea, os santuarios e todo o que neles e ao
redor deles se desenvolve, e as
festas patronais coa súa inevitable «Misa, procesión e sesión
vermú animada pola orquestra…». É certo que as Misas da
festa cada vez son moito menos
concorridas que as sesións vermús; é certo que ás veces mesmo custa o seu atopar xente que
queira levar os santos e santas, é
certo que se percibe unha progresiva ritualización dos actos
relixiosos, coa conseguinte perda de significación e importancia para a xente, incluso para a
que os practica. Por iso entendemos que as festas patronais
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son, desde a perspectiva relixiosa, unha irmá menor que se está
desatendendo manifestamente.
Repítense ritos, continúase cos
costumes, pero escasamente se
ve algún elemento creativo que
axude a converter a festa nun
espazo relixiosamente significativo, nunha ocasión aproveitada
para a evanxelización da realidade, da vida da parroquia.
Non é do caso concretar aquí,
pero, por experiencia propia na
parroquia da que formo parte,
podo afirmar que a festa se podería converter moi ben nun
referente anual festeiro, agradecido, da vida da comunidade,
no que incluír calquera tipo de
circunstancia positiva que tirou
pola comunidade cara arriba:
persoas, acontecementos, datas, xente que vai e vén, nacementos especialmente, etc.; a
todo se lle pode facer un oco
significativo dentro da celebración, a todo se lle pode atopar
un símbolo que o visualice, todo
ten tras si persoas reais que se
poden incorporar activamente
á celebración, e así a Misa da
festa deixaría de ser rutineira
ao se enriquecer cada ano coa
vida da parroquia e podería
volver a captar a aceptación,
gusto e presenza da veciñanza
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que dela se está arredando. Un
esforzo bastante máis meritorio
–iso nos parece– do que o propugnado por quen ve na Misa,
outra vez cara ao Oriente e de
costas á xente, unha urxencia
pastoral, por moito que ese tal
sexa nada menos que o Cardeal
Sarah, Prefecto, no Vaticano, da
Congregación do Culto Divino
e a Disciplina dos Sacramentos.
Pero de todo isto igual é mellor
falar noutro momento. Vaites
co merengue alongado daquela
verbena!

3.- A festa do XMX
E mentres nós andabamos
por aquí de festa en festa, miles
e miles de mozos e mozas crentes de todo o mundo xuntábase
na súa particular romaxe entre o
26 e o 31 de xullo en Cracovia,
Polonia, baixo o lema evanxélico
de «Benaventuradas as persoas
misericordiosas, porque elas
acadarán misericordia». Era a
XXXI edición das XMX, inauguradas por Xoán Paulo II no ano
1985. Entendemos que para
quen non está presente en eventos coma o presente, resulta
moi difícil imaxinar o que pode
supoñer para a cidade e xente
que o acolle, para a masa des-
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bordante dos que asisten, para
as persoas responsables do seu
bo funcionamento, para os líderes relixiosos, homes e mulleres,
que cargan co peso dos seus
diferentes momentos e da súa
significación para o conxunto
da Igrexa. Tendemos a fixarnos
máis nas figuras estelares –no
noso caso o Papa Francisco– ca
non nos rostros anónimos de
quen pasa mil e unha para poder participar. Non é xusto, pero
é evitable?
Cada XMX ten os seus fitos
sobranceiros: catequeses, encontros, celebracións, etc., e
cada asistente adoita ter o seu
especial momento de graza e
revelación, case sempre abocado ao silencio, e por iso mesmo
frutuoso. O comportamento do
Papa, os seus xestos e palabras
foron, coma de costume, relevantes. No recibimento inicial
do día 27, ante os máximos
representantes do país, tan
turróns contra a inmigración,
ofreceu palabras ferventes urxindo á conciencia da propia
identidade histórica e á acollida
da xente refuxiada. Ese mesmo
día aos bispos polacos, nun encontro privado do que logo se
foron sabendo os contidos, animounos a ser próximos, porque

«sen proximidade só hai palabra sen carne»; e tamén a «tocar, ensinar, consolar, perder o
tempo» como simple e potente
resposta evanxelizadora ante o
apagamento relixioso actual. O
día 28, a súa visita aos campos
de exterminio de Auschwitz e
Birkenau quedou fondamente
sinalada pola pregaria e o silencio máis absoluto. Pola tarde,
xa na compaña de milleiros de
mozos e mozas, cunha linguaxe
atenta aos seus hábitos e trebellos tecnolóxicos, compartiu
con eles e elas que «é lindo e
confórtame o corazón velos tan
revoltosos»; incitounos a se
converteren en axentes de cambio coa repetición daquel «Si,
as cousas poden cambiar», «Si,
quero que o mundo cambie»,
e apuntoulles algúns camiños
para o cambio.
Nesta liña de compromiso
insistiu no «Vía crucis, vía de la
misericordia» ante 600.000 mozos e mozas. Do Xesús identificado con todas as persoas que
sofren afirmaba o Papa na tarde do día seguinte, o 29: «Esta
tarde Xesús, e nós con el, abraza cun amor especial os nosos
irmáns sirios que fuxiron da
guerra. Nós saudámolos e acollémolos con fraternal afecto e
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simpatía». E o 31, na misa de
clausura ante dous millóns de
persoas, a maior parte xente
nova, insistiu, apoiándose no
evanxélico Zaqueo, entre outras
cousas, en non lle facer caso
á multitude que murmura, en
desoír a quen nos xulgue por ser
xente soñadora, que cre nunha
nova humanidade.

palabra tráxica, politicamente
incorrecta, que o Papa emérito
Ratzinger substituíra pola máis
branda «Gran Mal», pero que o
Papa Francisco quixo empregar
en honor á verdade, en defensa dun pobo menor, no seu día
asoballado sen medida, sabendo
que traería desagradables consecuencia diplomáticas.

Para o Papa Francisco fai falla que a euforia propia do encontro da XMX se converta, no
día a día posterior, nunha vontade firme de «ir polos camiños
do noso Deus, que nos invita a
ser actores políticos, pensadores, mobilizadores sociais», para
que a misericordia de Deus ocupe espazo entre nós e conmova
as nosas vidas.

Foron unhas xornadas intensas de convivencia co pobo e
coas autoridades armenias, coa
Igrexa Apostólica de Armenia
tamén, presidida arestora pola
Súa Santidade Karekin II, unha
Igrexa independente e autocéfala, pero en estreita comuñón
coa Igrexa Ortodoxa, Protestante e Católica. Días con tempos
para a recepción oficial, para a
visita do «Outeiro das Anduriñas», onde se levanta o memorial en recordo das vítimas do
xenocidio, para unha Eucaristía popular, para un encontro
ecuménico, para unha pregaria
pola paz e para unha declaración conxunta, na que ambas
autoridades relixiosas certificaron «a continua e crecente
proximidade na fe e no amor»;
todo isto acompañado por sentidas palabras de denuncia por
asoballamentos do pasado e do
presente e de aposta por un fu-

4.- Co mundo da ortodoxia
Pero non todo foron festas
tampouco para o Papa Francisco neste verán. Entre os
días 24 e 26 de xuño realizou
unha viaxe a Armenia, que igual
xa se nos foi indo do recordo,
pero que tivo un significado
ben especial. Tiña por obxectivo principal rememorar no seu
centenario o xenocidio armenio levado a cabo polos turcos
no ano 1915; xenocidio, unha
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turo mellor, sobre todo para a
xente indefensa que máis padece tanta prepotencia.
E, sen saír do mundo da Ortodoxia, aínda que cambiando
agora de marco e de intención, é
necesario facer memoria tamén
do Concilio ortodoxo de Creta,
celebrado entre os días 19 e 26
do pasado mes de San Xoán. Un
Concilio ao que estaban convocadas as catorce Igrexas autocéfalas locais, recoñecidas a nivel
panortodoxo, que compoñen a
Igrexa Ortodoxa universal, pero
ao que faltaron Igrexas tan significativas como a de Rusia,
Bulgaria, Xeorxia e Antioquía;
enlodaron a iniciativa cuestións
políticas, con Ucraína no fondo,
e personalismos incomprensibles, co protagonismo especial,
nese senso, do patriarca ruso,
Kirill. Aínda así, o vivido en Kolymbari, Creta, pódese considerar todo un éxito, pois por primeira vez en máis de mil anos
de historia xuntáronse delegados de dez Igrexas Ortodoxas e
prometeron renovar estes encontros cada sete-dez anos. Os
seis documentos e a encíclica,
froito do traballo deste singular
encontro, dentro da súa lóxica
particularidade teñen sabor a
Vaticano II, pola apoloxía do

diálogo inter-ortodoxo, ecuménico e interrelixioso, pola apertura ao mundo, pola denuncia
que fan de calquera forma de
fundamentalismo relixioso e de
degradación humana, pola relación buscada entre fe cristiá e
ciencia, pola liberdade relixiosa e de conciencia, etc. En fin,
algo do que se gabar sen dúbida, unha significativa presenza
do Espírito abrindo portas e selando corazóns e solidariedades,
cousas todas ben de agradecer e
festexar.

5.- A imprescindible temperanza
E, mentres, por aquí reeditando pequenas batallas, máis
propias –así nos chega– de
quen non ten moito en que enredarse ou en que significarse.
Referímonos ás repetidas e –
ao noso ver– desafortunadas
declaracións dalgúns xerarcas
católicos españois –dos seus
nomes mellor nin lembrarse–,
aos que se lles enche a boca e
algo máis apertando contra o
que chaman «ideoloxía de xénero», dicindo verdadeiras animaladas ao comparala co nazismo, co marxismo ou co que se
lles poña por diante. Claro que
quen do lado contrario lles enEncrucillada 199, setembro-outubro 2016
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tra ao trapo, nas súas palabras
e escenografía, tampouco repara en lindezas. Pero chócanos
que xente de Igrexa, tan afeita
normalmente a afinar, a precisar, a distinguir, amose así a
lingua afiada e longa ante unha
cuestión que entrou con vigor
e con importantes achegas no
momento cultural actual non
como «ideoloxía», senón como
perspectiva de xénero, seguramente precisada de moito percorrido, de moito contraste, de
moitas contribucións dispares;
agora ben, non se axuda a iso
con descualificacións dese nivel, que evidentemente se volven torpes e inxustas, falsas.
Casualmente, cando andaba entre nós todo este insulso
e van ruxe-ruxe, puiden ler en
Vida Nueva, nº 3.000, as seguintes palabras de Mª Teresa
Compte Grau, de Upsam-Fundación Paulo VI: «Claridade,
mansedume, confianza e prudencia son as catro características do diálogo que Ecclesiam
Suam (1964) propoñía para un
encontro Iglesia-Mundo que
permitiría que ambos non só
se puidesen atopar, senón que
acabasen amándose. É isto o
que os católicos españois anhelamos, polo que traballamos e
100
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no que nos comprometemos?»
Os xerarcas en cuestión, eles os
primeiros, pero posiblemente
todos, todas, seguramente esteamos precisados de volver a
aquel texto precioso e ás actitudes que se anunciaban como
imprescindibles para un labor
de comuñón que, ao que se ve,
segue ben pendente.

6.- Acompañamentos requenos
«Requeno, requena» é unha
palabra propia do riquísimo galego da comarca de Abadín, que
significa algo así coma miserento, nada xeneroso, nada espléndido, aplicado a unha persoa que como tal se porta. Foi
a palabra que me veu á cabeza
cando souben da nova do bispo
de Segorbe-Castellón –tampouco quero dicir o nome– amoestando o crego Xosé García, párroco de Onda, por ter ousado
bendicir ante a comunidade
parroquial os amores de Carme
e Lucía, que uns días antes casaran polo civil. Aquí si que entraron en función as precisións
eclesiásticas, pois, aínda que o
comunicado do Sr. Bispo admitía que bendicir non é casar,
e aínda que citaba as palabras
do Catecismo da Igrexa Cató-
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lica onde se afirma que «toda
persoa, independentemente da
súa tendencia sexual, ha de ser
respectada na súa dignidade
e acollida con respecto, procurando evitar todo signo de
discriminación inxusta e particularmente calquera forma de
agresión e violencia», emporiso
facíalle ver e declarar ao crego
en cuestión –parece que contra
a súa vontade– que o comportamento pastoral habido non se
correspondía exactamente coa
misericordia acompañante que
se está querendo introducir na
Igrexa e da que a Amoris letitia
é unha entrañable promotora.
Non sei o que opinará quen
isto lea. Grazas a Deus –e escríboo con toda a convicción polo
que ten de desvelo para nós–,
somos moitas as persoas que
imos tendo no noso círculo de
amizades ou dentro mesmo da
nosa familia casos de persoas
homosexuais que, seguindo a
tendencia sexual propia, deciden convivir como parella e
hónrannos co testemuño dunha vida tan digna polo menos
como a que desenvolven parellas heterosexuais. Se canonicamente non se permite polo de
agora recoñecer nesas parellas a
posibilidade dun encontro ma-

trimonial eclesiástico, que inconveniente pode haber en que
ante a comunidade, coa ledicia,
fondura e seriedade que merecen o feito e as persoas que o
sustentan, se recoñeza e celebre
a autenticidade dese amor, se lle
faga oco no espazo comunitario
o mesmo que se lle fai na vida
normal, se recoñeza e se invoque nelas a bendición de Deus
e, como tal parella, pasen a ser
respectadas e acompañadas no
día a día comunitario? Non é así
como mellor se cumpriría o que
o mesmo Catecismo afirma de
respectar na súa dignidade, de
acoller con respecto, de evitar
todo signo de discriminación
inxusta? Queremos ser escandalosamente espléndidos no don,
coma o amo pagador da parábola, ou preferimos ter mentalidade e alma requena, como dicimos en Abadín?
Posiblemente esteamos
ante o descoloque normal que
a irrupción destes casos pode
producir. Pero a anécdota ten
trazas de se ir convertendo en
feito repetitivo, frecuente, nestes campos sinalados pola »irregularidade». Esperemos que se
abra camiño a cordura evanxélica e que a lei ceda ante o Espírito. Iranos mellor.
Encrucillada 199, setembro-outubro 2016
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7.- Cambios no Vaticano
Co criterio de simplificar,
agrupar, facer máis eficaz o
complexo funcionamento da
Curia romana, o Papa Francisco está tomando certas decisións no funcionamento curial
das que paga a pena ir tomando
nota.
Deixa o seu cargo o xesuíta
Federico Lombardi, que levaba dez anos á fronte da Sala de
Prensa do Vaticano e, polo tanto, como portavoz do mesmo e
que ademais dirixía desde 15 e
12 anos atrás respectivamente a
Radio e a TV vaticana. Sucédeo
nas súas funcións o que desde
decembro pasado era o seu subdirector, o numerario do Opus
Dei Greg Burke, estadounidense; acompáñao como subdirectora a española Paloma García
Ovejero, que estaba sendo correspondente da Cope en Roma.
Federico Lombardi destacou
pola súa ecuanimidade, polo seu
bo facer, pola súa eficacia para
manexarse en situacións tan
complexas como as vividas nos
últimos anos, pola súa proximidade. Esperemos que os seus
sucesores imiten e melloren, se
poden, o seu estilo, co que se
gañou todos os respectos.
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Desde o 1 de setembro ponse en marcha o novo Dicasterio
(algo así coma os nosos Ministerios) para os Laicos, a Familia
e a Vida. Á súa fronte estará o
ata agora bispo de Dallas, Kevin Farrell; cada unha das tres
seccións de que se compón estará presidida por un secretario
ou secretaria. Era un Dicasterio
do que se dicía que podería ser
presidido por un laico ou laica,
pero vese que polo de agora a
corda non dá para tanto.
E a partir do 1 de xaneiro do
2017 empezará tamén a funcionar outro novo Dicasterio
para o «Servizo do Desenvolvemento Humano Integral», que
aglutinará os Pontificios Consellos de Xustiza e Paz, «Cor
unum», Pastoral de Emigrantes e Itinerantes, e Operadores
Sanitarios. Será presidido polo
africano cardeal Turkson. Este
Dicasterio atenderá cuestións
referentes a persoas emigrantes, necesitadas, enfermas, excluídas, marxinadas e vítimas de
conflitos armados e das catástrofes naturais, presas, desempregadas e vítimas de calquera
escravitude e tortura. De momento e por tempo indefinido,
o Papa mesmo encargarase do
apartado de persoas emigrantes
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e refuxiadas. Non está mal un
Dicasterio para velar pola xente
desherdada da terra.

8.- Un obituario evanxélico
O 23 de xullo morreu en Salamanca aos 81 anos Marcelino
Legido López. Afamado profesor de filosofía en Salamanca
nos anos 60-70 do século pasado, fai o doutorado en teoloxía
en Alemaña e faise crego aos 35
anos. Decide deixar cátedras e
convértese nun crego rural na
raia entre Salamanca e Portugal; alí está case ata a súa morte, facendo da súa sabedoría un
instrumento de formación e de
promoción das comunidades
pobres dun medio rural que se
ía empobrecendo socioloxicamente ano tras ano. Un sabio
ao servizo da xente pobre, un
cristián fondamente coherente,
unha referencia para moitísima
xente buscadora nun posconcilio incerto. Un profeta.
Jacques Hamel foi asasinado
por uns extremistas musulmáns
o 26 de xullo aos 86 anos na
igrexa de Santo Estevo de Rouvray, Alta Normandía, Francia,
onde estaba misando. Un crego
normal, cunha longuísima vida
de servizo eclesial, afanado ta-

mén en tender lazos coa comunidade musulmá: no ano 2000
doara terreos da Igrexa para a
construción dunha mesquita e
mantiña unha estreita relación
co Imán do lugar. Un mártir do
diálogo e da reconciliación.
Xesús Martín Mendieta nacera en Bilbao hai 93 anos; morreu
o 14 de agosto. Crego apóstolo
do mundo obreiro e das barriadas pobres. Militante da HOAC
desde a súa fundación no ano
1946. Seguindo os rastros do
mundo pobre obreiro, serviu
como acompañante e guía na
militancia cristiá, primeiro en
Bilbao e despois sucesivamente
no Ferrol, Sevilla, Badaxoz, ata
volver a rematar os seus anos no
Bilbao natal. Un apóstolo da fraternidade obreira.
E por último a relixiosa catalá Sabela Solá Mata, que, despois de pasar 18 anos na Guinea Ecuatorial, desde o 2008
vivía e acompañaba xente haitiana en Porto Príncipe, en anos
de moita tribulación nacional,
de moito abandono. Haití era
para ela «a miña casa, a miña
familia, o meu traballo, o meu
sufrimento e a miña ledicia, e
o lugar do meu encontro con
Deus». Foi asasinada absurdaEncrucillada 199, setembro-outubro 2016

103
463

Manuel Regal Ledo

mente o 3 de setembro cando
ía no seu coche, ao parecer para
poder roubala. Unha testemuña da máis fonda fidelidade,
que ben poderá ser recoñecida
coma a de Tareixa de Calcuta,
estreada como santa o pasado 4
de setembro.

9.- Lembranzas e adeuses
Non quero rematar esta Crónica sen vos traer ao recordo a
«XXVI festa de convivencia cos
nosos maiores» habida en Castro de Loureiro, Samos, o 21
de agosto, na que ademais se
conmemoraba o 25 aniversario da Fundación «O noso lar»,
con sede en Lousada (Samos);
unha interesantísima obra de
Igrexa promovida polo crego
Miguel Gómez Vázquez cun
grupo de relixiosas franciscanas
que desde hai moitos anos apostaron polo rural; loxicamente co
apoio e receptividade de moitos
homes e mulleres do rural que
se sentiron ben valoradas, queridas e atendidas na súa condición de xente de aldea. Editaron
un libro conmemorativo, do que
faremos recensión canto máis
antes mellor.
Sabedes que o 10 de setembro, mentres a Fundación Mon104
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te do Gozo-Proxecto Home celebraba en Santiago a súa xa tradicional Festa da Solidariedade
para fortalecer a súa aposta por
unha sociedade libre, sen adiccións, outra Asociación, Irimia,
xuntábase no monte do Seixo,
Cerdedo, Pontevedra, baixo o
lema «Romeiros do Alén», na
súa XXXIX Romaxe, para celebrar e consolidar a súa opción
de «Fe e Galeguidade», un binomio que pensamos debería ser
simplemente normal, fraterno,
pero que está moi lonxe de selo.
Neste mesmo número leredes
crónica do alí acontecido.
En Santiago tamén, esa
mesma fin de Semana, o Instituto Teolóxico Compostelán
celebraba as XVII Xornadas de
Teoloxía co lema «Todos somos
fillos de Deus: Relixións, Cristianismo e Misión». Un tema
ben importante e necesario
para desbloquear concepcións e
prácticas relixiosas que xa non
responden ao que o Espírito nos
vai suxerindo. E en Madrid a
Asociación de Teólogos/as Xoán
XXIII entre o 8 e o 11 deste
mesmo mes desenvolvía o seu
36º Congreso no que abordaron
o tema tan de triste actualidade
como é o de «Migrantes, refuxiados e fronteiras: da exclusión
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á hospitalidade», curiosamente
unha realidade á que tamén nos
asomaremos desde o Foro de
Encrucillada do 22 do próximo
outubro.
Cando isto leades, seremos
sabedores dos resultados das
eleccións en Galicia, pero case
seguro seguiremos ignorando o
que pasará co goberno do Estado; cousas ambas ben importantes para quen quere contribuír
desde a fe cristiá á construción

dunha sociedade xusta, fraterna. Co voto botado e co voto
sen botar, pensando no goberno de Galicia e no que no seu
día se constitúa en España, sería bo que lésemos con calma
e propagásemos con ousadía as
10 propostas que Cáritas puxo
á consideración dos partidos
políticos e da cidadanía que lles
dará a responsabilidade de gobernar. Apertas e alentos.
Manuel Regal Ledo
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Recensión

Una canción inesperada
Leire Quintana. Prólogo de Espido Freire. Maeva Ediciones, Madrid, 2016

Vouno confesar: durante un
tempo convivín felizmente no
interior dun mosteiro de clausura coas irmás Berta, Asun,
Noemí, Martina, Joaquina,
Amelia, Feli, coa nai Marie e,
sobre todo coa irmá Rosalía. A
través da mirada lúcida e compasiva desta última –que asume
a función de narradora– convertinme durante varias horas
en testemuña invisible da vida
cotiá deste grupo de valentes
mulleres. Ela, como unha persuasiva Scherezade, mantívome
pendente das palabras coas que
ía relatando o seu día a día e
desvelando os seus pensamentos e sentimentos.
A autora, Leire Quintana
(Bilbao, 1972), a través de Rosalía, o seu alter ego literario,
dános conta da súa experiencia
de catro anos nun mosteiro do
norte de España (de Galicia tal
vez?). É o relato dunha muller
nova, que –levada pola súa sede
de silencio e quietude– deixa a
súa atarefada e aparentemente
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satisfactoria vida profesional en
Madrid, e ingresa nun mosteiro
para volver, catro anos despois,
ao mundo do que se retirara.
O relato está construído sobre a trama do diario que Rosalía vai escribindo a instancia
da abadesa, maternal mestra no
proceso de maduración humana e espiritual da novicia. As
sucesivas entradas do dietario
–agrupadas nas doce unidades
ou capítulos que compoñen
o libro e que se corresponden
cos doce meses dun ano– están
pautadas pola entrevista mensual que a protagonista mantén
con nai Marie. Esta, a quen a
protagonista recoñece como
«deshacedora de nudos mentales», convértese para ela nunha
compañeira de camiño, nunha
parteira que, ao modo socrático,
lle axuda a que aflore a verdade
que habita no seu propio interior. E faino a través de doce estimulantes diálogos nos que van
pasando revista a temas como a
liberdade, os apegos, a luz (é

Una canción inesperada

dicir, o esclarecemento interior), a obediencia, o traballo,
a comunicación, os pensamentos, a soidade, a compaixón, a
oración, e, en fin, o amor). É
de notar como nestas conversas entrelázanse sen violencia
a vella sabedoría monástica (os
Pais do Deserto, san Bernardo)
coas máis contemporáneas psicoloxías do crecemento persoal.
Doutra banda, nas notas do seu
diario Rosalía logra transmitirnos con sinxeleza, vivacidade e
un sentido do humor sen esmorecemento o sabor da vida cotiá
nese microcosmos conventual.
Hai unha atención moi precisa
ás tarefas diarias (limpeza, lavandería, pasado do ferro, traballo na horta), ás variacións da
contorna natural, ás relacións
coas demais irmás, ás diferenzas
temperamentais, ás afinidades e
aversións, aos pequenos gozos e
ás inevitables irritacións. O texto dános noticia de pequenos
contratempos e é rico en anécdotas. Rosalía obsérvao todo
cunha mirada atenta e anota
as súas reaccións persoais, que
vai examinando con finura. Ás
veces pregúntase polo sentido
do extravagante estilo de vida,
socialmente invisible, que elixiu. E non nos agocha a súa

resistencia a certos usos e ritos
da vida conventual, nin as súas
ocasionais morriñas da vida anterior e dun libre despregue da
súa afectividade.
Relato dunha viaxe interior,
Una canción inesperada pode
lerse ao modo dunha novela
de formación ou de transformación, pois en definitiva diso
se trata: unha procura e unha
maduración que culminan no
descubrimento e a aceptación
dunha nova identidade. Desde
outro punto de vista máis sutil,
ben puidese lerse tamén como
unha historia de amor, pois a
canción á que alude o título –e
que finalmente Rosalía é quen
de articular– é unha canción
secreta, só audible pola parella
de amantes: por quen a canta e
pola destinataria do canto. Canción íntima –e á vez coral– dun
amor inexplicable que, superada «la humillante creencia de no
ser amada», lévaa a un desposorio, a unhas nupcias cos outros,
coa vida, co universo, con Deus,
mais finalmente nun escenario
mundano.
Quen se achegue a estas páxinas pode levar, como eu mesmo, varias agradables sorpresas.
En primeiro lugar, non nos atoEncrucillada 199, setembro-outubro 2016
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pamos co texto misticoide ou
empachosamente espiritual que
algúns prexuízos nos farían esperar dunha ‘monxiña’. Ao contrario, achámonos diante dun
fragmento da vida dunha muller
nova dos nosos días, que por un
tempo é monxa; ante un relato zumegante dunha sabedoría
fondamente humana que a todas e todos nos pode iluminar.
Doutra banda –e fronte ao que
cabería temer, tratándose de
alguén que abandonou o claustro–, non lemos un resentido
arranxo de contas, nin sequera
o informe dunha procura frustrada. A narradora ofrécenos o
seu testemuño con lucidez crítica, pero sen asomo de acritude;
con delicadeza, benevolencia e,
sobre todo, con gratitude por un
tramo da súa vida que considera
unha auténtica bendición.
Un sospeita que a ficcionalización do material autobiográfico –á que a autora o someteu
para convertelo nun texto comunicable e literario– foi mínima: intuímos probables reordenacións, algúns silencios, certas
veladuras. Tamén nos parece albiscar un pudor fronte ao máis
íntimo da propia experiencia espiritual. Pero nada diso atenúa
o valor deste texto, ao que con
108
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xustiza cualifica o subtítulo editorial como «Un testimonio bello y enriquecedor». A forza do
libro, a súa autoridade e credibilidade radican xustamente nesa
apelación á propia experiencia,
de modo que a autora ben pode
dicir o que o noso Lope deixou
escrito á mantenta do namoramento: «Quien lo probó lo sabe».
Nada hai na nosa contorna,
ata onde se me alcanza, parecido a estas páxinas, que –salvadas as distancias que son do
caso– habería que colocar no
ronsel do que Thomas Merton
fixo en El signo de Jonás ou Ernesto Cardeal nas «Notas del
noviciado», que incluíu en Vida
perdida, o primeiro volume das
súas memorias. Coma eles e
sen propoñelo explicitamente,
sen afán propagandístico nin
de adoutrinamento, este libro
invítanos a pensar sobre o sentido que a vida contemplativa,
na súa variante monástica, pode
ter nos nosos confusos tempos.
A preguntarnos se ese modo
de vida nos pode achegar algo
–e o que– a quen habitamos
neste atarefado mundo. E, en
fin, a suscitarnos que cambios
serían desexables para que ese
peculiar carisma resultase máis
transparente.

Una canción inesperada

Leire Quintana cumpre co
seu cometido compartindo a súa
experiencia persoal con quen
se achegue a este libro. E faino con auténtica graza: cunha
prosa coidada, pero sen amaneiramento, expresiva e ata desenfadada. Espido Freire, novelista
de xa longo percorrido, avala
esta primeira saída da nosa autora ao rodo da República das
Letras. O belo e fino prólogo da
recoñecida escritora confirma a
súa sensibilidade para o univer-

so espiritual, posta de relevo o
pasado ano co seu penetrante
achegamento á figura de Teresa
de Jesús (Para Vos nací, Ariel,
Barcelona, 2015).
Celebramos, pois, a oportuna
aparición de Una canción inesperada, libro que oxalá sirva como
eficaz contrapunto fronte a diferentes modos erróneos de mostrar a vida conventual e, en particular, a súa variante feminina.
Ramón Cao Martínez
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Galicia. Raíces e compromiso
Manuel Cabada Castro, Ed. Ir Indo, Vigo 2016.

Un bo muíño moe ben toda
clase de gran. Manuel Cabada
Castro achégase ao tema de Galicia cunha preparación de longo calado filosófico (Feuerbach,
Kant, Schopenhauer, Nietzsche
e temas fondos como o amor
ou o infinito), afinado por unha
gran sensibilidade antropolóxica; ao que se suma un cada vez
máis manifesto interese pola
historia. Concretamente, pola
historia de Galicia, que cultiva tanto na súa preocupación
polos problemas particulares
da súa Terra de Montes (tal a
Rapa das bestas en Sabucedo)
como pola presenza e acción
da Compañía de Xesús en Galicia (Crónica de un encuentrodesencuentro cultural. Análisis
antropológico de las misiones
populares jesuíticas en Galicia).
Unha boa preparación para un
excelente muíño.
Aínda así non deixa de sorprender que, de pronto, se nos
presente cun estudo sobre Galicia, que pola súa amplitude e
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fondura constitúe unha auténtica enciclopedia. Ata o punto de
que non sería ousado afirmar
que, atendendo á súa información de amplo radio e coidadosamente actualizada, sexa hoxe
por hoxe o manual máis completo e competente para quen
queira achegarse á comprensión
do problema e da tarefa que representa Galicia.
O libro organízase en tres
grandes pasos: Unha cultura,
Un país, Unha lingua.
No primeiro desprega toda a
súa competencia filosófica na
procura de aclarar e comprender os grandes temas que dalgún modo nos definen e caracterizan. Hai atención aos condicionamentos materias: a dispersión da poboación, os problemas da casa e da parroquia,
a terra e a paisaxe. E afronta,
cunha enorme e xenerosa erudición, os grandes problemas
máis teoricamente culturais ou
acaso mellor, especificamen-

Galicia. Raíces e compromiso

te caracterolóxicos: saudade,
sentimento e interioridade, espírito libre e independente, dimensión intuitiva e imaxinativa,
cautela, humor e ironía, sobriedade, laboriosidade e tenacidade, senso comunitario e festivo.
A enumeración pode dar unha
pequena idea da riqueza no tratamento, nunca tópico, que, de
por parte, ofrece unha verdadeira antoloxía de datos e opinións para quen queira seguir
profundando e, se preciso for,
discutindo.
A segunda parte –Un país–
entra nos problemas, condicionamentos, eivas, imposicións e
contradicións que constitúen
a urdime deste país, no camiño de se encontrar a si mesmo.
Traumas e grandezas, verdades
e mentiras, debuxan a complexidade dun país que non acaba
de chegar eficazmente a si mesmo, á súa verdade máis fonda
e ao despregamento das súas
posibilidades máis xenuínas.
Tamén aquí a enumeración dos
temas, que contan cunha grande e peneirada achega de datos,
permite intuír a riqueza do tratamento: dependencia política e
cultural, igrexa castelá en Galiza, desencontro cultural, pobo
indixente, imaxe deteriorada,

protesta contra a intromisión
foránea, outra imaxe de Galiza
e dos foráneos.
Finalmente a terceira parte
–Unha lingua– entra no tema
nuclear da fala e dos seu problemas inacabables. Atento á
historia e aos condicionamentos
da súa presenza, da súa imposición, dos distintos axentes (con
especial atención á igrexa) e á
situación actual, sempre marcada polo destino «penelopeico» do que non acaba de saír.
A preocupación e competencia
filosófica móstrase no capítulo
sobre a relevancia antropolóxico-cultural da lingua, e falando
dela intensifica a súa permanente admiración pola figura e
o xenio do Padre Sarmiento.
O autor manifestou nunha
entrevista que lle preocupa que
esteamos vivindo Galicia «desde esquemas mentais e de comportamento que outros, alleos
ós nosos intereses e á nosa
propia cultura, inocularan historicamente en nós», e que por
iso «era necesario que nos contásemos a nós mesmos a nosa
propia historia». Non ocultou
que a súa meta era a de «acadar conciencia, tanto individual
coma social e política, de nós
Encrucillada 199, setembro-outubro 2016
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mesmos». No seu xeneroso e
acertado prólogo X. L. Méndez
Ferrín confirma que «esta obra
serve non só para obrigarnos a
repensar Galicia senón a teoría
de Galicia».
Persoalmente, non só polo
cariño de amigo –que tamén–,
senón por estrita xustiza inte-
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lectual, non dubido en afirmar
que estamos ante unha obra
que merecería ser texto de estudantes e manual de cantos queremos alimentar o coñecemento das nosas raíces e animar o
compromiso por unha terra que
merece un destino mellor.
Andrés Torres Queiruga
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Pregámoslle aos subscritores/as que aínda teñen pendente o pagamento
da subscrición deste ano, se acorden de ingresar, a tempo, a cantidade
correspondente na conta de Encrucillada que figura no interior da portada�
Para o próximo mes procederemos ao envío dos reembolsos para o cobro,
sempre máis gravosos para os subscritores/as�
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