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Guieiro
Poderanse discutir cuestións xurídicas de procedemento, de orde,
de número. Teranse que ter en conta análises globais e realistas que
fuxan de reaccións emotivas e ineficientes. Haberá que reflexionar
sobre a verdadeira etioloxía do fenómeno afondando no conflito de
intereses entre as grandes potencias furtivamente implicadas.
Pero todo iso, sendo certo, non pode servir para adiar a urxente
evidencia: os milleiros de nenos e nenas, pais e nais, xente nova e
mais anciáns que foxen de Siria cara a Europa por mor da guerra
precisan dunha axuda inmediata que lles dea acougo, alimento e
seguridade a curto, medio e longo prazo. Todas as matizacións e
distincións xurídicas e políticas teñen que servir para axilizar e
endereitar os procesos de acollida xunto coa canalización de axuda, non para atrancalos, imposibilitándoos. Por iso é preciso un
discurso claro e contundente que manteña aceso o facho dos principios fundamentais, xunto cunha reflexión perita en cuestións xurídicas que abra camiño no medio de tanta confusión burocrática
de reunións e despacho.
O Foro deste ano 2016 tivo na palabra e na presenza de Monseñor Agrelo, arcebispo de Tánxer, unha autorizada voz que cuestionou de xeito profético a todo o auditorio ao enfocar o problema dos
refuxiados e inmigrantes á luz do Evanxeo de Xesús. Como sociedade todos estamos implicados no problema. Coma cristiáns estamos
chamados a buscar solucións no ronsel das dinámicas do Reino.
Un problema cun avión no aeroporto de Bruxelas impediu que
a profesora Cristina Gortázar Rotaeche, experta en dereito internacional da Universidade Pontificia Comillas, estivese presente
en Compostela como tiñamos previsto. Porén puidemos ler, malia todo, unha breve escolma do seu pensamento que poderiamos
resumir así: Europa traizoa os seus propios principios xurídicos
cando, pactando sibilinamente con Turquía, non quere alterar a
pulcritude do seu sistema de benestar coa chegada de refuxiados.
Os ultras, coma os gatos, están ao asexo dos ratos.
Pola tarde tivemos a testemuña viva nunha mesa redonda de
emigrantes africanos, refuxiados sirios e voluntarios con coñecemento propio do drama das costas gregas.
Encrucillada 200, novembro-decembro 2016
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Guieiro
Este ano, sabedores da imposibilidade de publicar todo canto
se dixo no Foro, optamos por gravalo e ofrecelo de balde a quen
estea interesado. En www.encrucillada.gal no apartado do Foro
poderedes ver os vínculos de internet nos que atopar os vídeos das
diferentes intervencións. Animádevos a compartilos.
Logo da presentación que Elvira Santos fixo do Foro así coma
dos artigos xa mencionados de Agrelo e Gortázar publicamos, tamén, neste número un estudo que envía Victorino Pérez Prieto
dende Colombia. Nel reflexiona sobre o actual proceso de paz desde o punto de vista do diálogo interrelixioso.
No Foro tamén tivemos un momento moi emotivo de oración
pola paz onde nos xuntamos crentes de diferentes tradicións relixiosas. Publicamos os textos lidos nesa celebración porque poden
ser de axuda, xunto cunha pequena achega que nos fala da presenza dos xudeus en Galicia.
No eido das celebracións tamén nos facemos eco de dúas realidades eclesiais galegas merecedoras de sobrado recoñecemento.
Francisco Domínguez reflexiona sobre os 50 anos da creación de
SEPT e Marisa Vidal faino sobre os 20 anos das Mulleres Cristiás Galegas. Ramón Díaz Raña fainos o índice xeral do ano. As
habituais roldas de Igrexa, cultura e política, xunto con algunhas
recensións, completan un número que tamén conta, coma todos,
cos debuxos de Soedade Pite.
Pedro Castelao
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Presentación do XXXI Foro de Encrucillada

Tiven que exiliarme e acolléstesme
Elvira Santos Pena

Moi bos días a todos, amigas, amigos, saúdos agarimosos e moitas grazas por estar hoxe aquí.
O Foro de Encrucillada sempre nos convoca en outono, ao comezo do outono. Estase facendo xa unha cita imprescindible neste
cambio de estación, no que todo, desde as cores da natureza, a
temperatura, a luz, o comezo do curso, a volta ao traballo… todo
nos fai situar doutra maneira no noso día a día. Nesta outra maneira de situarnos, conta moito a invitación que o outono nos fai á
reflexión, a pararnos a pensar, a botar unha mirada máis profunda
aos problemas da actualidade e a buscar quen nos pode e onde
podemos encontrar luz que nos axude a situarnos e a camiñar.
Pois ben, hoxe convócanos Encrucillada, para celebrar o XXXI
Foro. Ata aquí foron XXX citas outonais, onde se trataron temas
de total actualidade, onde escoitamos a verdadeiros especialistas
sabios e sabias nuns casos polo seus coñecementos teóricos, noutros casos polo seu coñecemento sobre todo experiencial e noutros casos polas dúas cousas. Pasaron polo noso Foro, a Teoloxía
da liberación, Os nacionalismos, Crer ou non crer, O desafío do
feminismo na Igrexa, A un ano do Prestige, Xesús o Cristo hoxe,
Por unha nova espiritualidade, Cristianismo nas marxes, Galicia
na procura do camiño, A Igrexa galega e o papa Francisco, Relixión
e Ciencia, A cuestión de Deus, etc. etc… así ata XXX.
E todo isto cóntovolo porque paréceme moi san e moi necesario
poñer en valor cousas que vivimos sen darnos moita conta do importantes que son. Tamén aproveito para agradecer a todas as persoas que co seu traballo e dedicación, e sobre todo a súa xenerosidade, son quen de facilitarnos un espazo coma este, no que temos
a ocasión de aprender e de informarnos, o que nos fai máis fácil
Encrucillada 200, novembro-decembro 2016
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a elaboración das nosas propias respostas aos desafíos que xorden
cada día, para poder así vivir a vida en sintonía coa nosa fe. Vivir
así nesa sintonía, supón actualización, crecemento, curiosidade…
a todo isto axuda o Foro e para iso se creou.
Pois aquí estamos no ano 2016 para escoitar todo o que nos poidan dicir os e as especialistas desde a súa experiencia e o seu coñecemento, dun problema que non é novo, mais ben é un problema
tan antigo como a mesma humanidade pero que neste momento
pola proximidade e pola inmediatez con que coñecemos as súas
consecuencias, e seguramente tamén pola maior sensibilidade que
temos, nos ten a todos e a todas abraiadas, preocupados e angustiadas e curiosamente tamén paralizados.
Refuxiados: Mulleres, homes, nenas e nenos que están petando ás
nosas portas porque foxen dunha vida cruel e dunha morte segura.
Non é un problema de sinxela solución, non, xa o sabemos, pero
realmente, preguntámonos, non se pode organizar de maneira
máis humanitaria a acollida de tanta xente que fuxindo da súa casa
porque xa non teñen casa, cargan cos seus fillos e os seus maiores
e se botan aos camiños sen máis esperanza que a nosa acollida?
Non temos capacidade para facer máis que o que se está facendo?
Hai algo moi fundamental que non podemos esquecer aínda que
queiramos. No ADN do noso ser cristiáns e na nosa tradición xudía
temos como criterio de salvación a acollida e o coidado ao «estranxeiro». Recordade: «porque tiven fame e déstesme de comer,
tiven sede e déstesme de beber, fun forasteiro e acolléstesme»,
«tratade á xente tal como queredes que vos traten a vós», «sede
compasivos como o voso Pai é compasivo», «quen acolle a este
neno no meu nome acólleme a min».
Que nos está pasando? Escóitase cada vez máis forte, ese lamento de Deus agora referido a nós: «este pobo hónrame cos labios,
pero o seu corazón está lonxe de min».
Serrat cando lle canta ao Mediterráneo ten un verso que di así:
«A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura». Posiblemente nunca foi tan escura coma hoxe. O Mediterráneo converteuse
6
478

Encrucillada 200, novembro-decembro 2016

Tiven que exiliarme e acolléstesme

nunha tumba colectiva, porque son miles as persoas que perden a
vida tratando de cruzalo en busca dun soño ao que por outra parte
teñen dereito.
«Y te acercas y te vas después de besar mi aldea». Contemplar o
Mediterráneo desde as costas de Levante sempre foi un baño de
beleza. Agora tamén, pero a beleza ten un sabor amargo, vén acompañada de dor, dor de xente nova cos soños truncados, despois de
sufrir escravitude e a peor explotación; dor de nais e pais que se
ven impotentes para poñer a salvo as súas familias. Despois de ver
destruída a súa casa e de serlle arrebatados todos os seus recursos,
só lles quedaba a vida e esta tamén lles foi arrebatada. O Mediterráneo é a súa tumba. E os que logran salvar esperan… detrás dos
muros. Como vai ser posible que nos sintamos perdoados algunha
vez? Do sentimento que está moi ben pero que non arranxa nada,
temos a obriga de pasar á acción.
Pois para iso, para axudarnos a situar esta traxedia, para entender que é o que se nos pide a nós, nunha palabra para ser fieis ao
que a nosa raíz cristiá nos esixe, visítanos hoxe en primeiro lugar
Monseñor Santiago Agrelo Martínez, coñecido e admirado por todos e todas nós, a quen presentará Marisa Vidal, Cristina Gortázar
Cortaeche que fará unha análise desde a legalidade internacional,
presentada por Pedro Castelao; e xa pola tarde, unha Mesa Redonda na que intervirán varias persoas implicadas en redes de acollida.
Remataremos o Foro cunha celebración interrelixiosa para expresar de maneira visible que por riba de calquera diferenza cultural ou relixiosa está a construción da paz desde un mundo máis
xusto e igualitario.
Que pasedes un bo día, que gocedes moito do encontro entre
nós e que este XXXI Foro de Encrucillada cumpra cos seus obxectivos. Amén.
Elvira Santos Pena
NOTA:
— Esta intervención pódese ver en vídeo na páx. web de Encrucillada:
www.encrucillada.gal, no apartado dedicado ao Foro.
Encrucillada 200, novembro-decembro 2016
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Relatorio

Ver para acoller
Mons. Santiago Agrelo Martínez OFM

O drama dos emigrantes, coma o de tantos outros pobres aos
que nin sequera lles sabemos dar nome, se nolo puxesen diante
dos ollos, se se nos permitise asistir á súa representación –se chegase a afectarnos–, non sería tolerable para ninguén, ou, o que é o
mesmo, hai tempo que deixara de existir.
Mais o feito é que Gobernos e medios de comunicación –medios ao servizo do poder e escravos ‘do que vende’– pecháronnos os
ollos para que, nos camiños da emigración, non vexamos homes,
mulleres e meniños, non vexamos os seus sufrimentos, non nos
afecte a súa vulnerabilidade, esquezamos de todo os seus días de
fame, e non nos importunen as feridas abertas nos seus corpos e
no seu espírito. Gobernos e medios de comunicación teiman en
que vexamos, non unha humanidade necesitada de xustiza e de
futuro, senón uns irregulares, uns ilegais, uns posibles terroristas,
unha ameaza para a ocupación, para a cultura, para o benestar,
mesmo para a relixión. E bispos, curas, frades e monxas facémonos
transmisores dese virus que, de maneira totalmente inconsciente,
lévanos a non ver. Terrible paradoxo!: os que fomos iluminados por
Cristo, volvemos de regreso á cegueira.
A indiferenza é «un estado do ánimo no que non se sente inclinación nin repugnancia respecto dunha persoa ou cousa»1. Cando inclinacións e repugnancias se refiren a vestidos, alimentos,
deportes, viaxes, lecturas, especializacións… a indiferenza carece
de connotacións morais específicas. Mais cando recae sobre a dor
humana, cando nos impide oír o clamor dos pobres e reaccionar
ante o drama dos abandonados ao borde do camiño, entón esa
indiferenza deixa de ser unha voz inocua do dicionario para se converter en razón de condena no xuízo de Deus sobre a nosa vida.
1
8
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Julio Casares, Diccionario Ideológico de la Lengua Española (Barcelona 1971).
Encrucillada 200, novembro-decembro 2016

Ver para acoller

Falamos desa indiferenza –desa cegueira– que agora nos fai inmunes á compaixón, e que ao final dos tempos nos excluirá do
Reino; falamos dela porque a tememos activa na nosa vida persoal,
porque a vemos parasitear a información que recibimos, as opcións políticas que votamos, a comunidade cristiá á que pertencemos; falamos dela porque, ao facernos impermeables á compaixón,
a indiferenza abre un abismo entre nós e o evanxeo do noso Señor
Xesús Cristo, entre nós e Deus.
Fíxose necesario falar desa indiferenza cega, porque nos vai a vida
en que vexamos os nosos irmáns e os amemos como Deus os ama.

1.- O que está a suceder:
Dun editorial de Autogestión, revista solidaria con los empobrecidos de la tierra, tiro estes datos:
Actualmente, 60 millóns de persoas (ACNUR) vense obrigadas
a vivir lonxe do seu fogar a consecuencia das guerras, a fame, as
persecucións, a violencia xeneralizada e as violacións de dereitos
humanos. Desde a II Guerra Mundial é a cifra máis alta de desprazados.
A maioría dos novos refuxiados procede de Siria e de países en guerra como Iraq ou Libia; ademais de países con continuas violacións
dos dereitos humanos por distintos motivos, como a República
Centroafricana, Sudán, Sudán do Sur, República Democrática do
Congo, Eritrea, Somalia, Malí. Non podemos esquecer que máis
de 230 millóns de persoas se viron forzadas a emigrar a fóra do seu
país de orixe a causa da fame, a miseria, a explotación (…) Esas
persoas poderían constituír o quinto país do mundo. Desde 1990
aumentou en 78 millóns o número de persoas emigrantes fóra das
fronteiras dos seus países. O número de nenos sós aumentou en
todas as rutas, sexa a do Mediterráneo, o Caribe (a través de México), ou a de afgáns cara a Irán e Turquía…
As rutas de entrada polo Mediterráneo están supoñendo un auténtico xenocidio; o mar converteuse nunha enorme foxa común chea
de persoas sen nome (…) Só en 2014, máis de 3.000 persoas morreron afogadas no mar cando tentaban de chegar á costa europea
Encrucillada 200, novembro-decembro 2016
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(…) As mortes no Mediterráneo supoñen case o 70% de persoas
falecidas nas rutas migratorias no mundo»2.

Mentres escribo estas notas, resgardado do vento e da chuvia
entre os muros do convento, pregúntome se arredor da cidade autónoma de Ceuta os subsaharianos continuarán hoxe alimentando
o seu soño de cruzaren a fronteira, ou se os darían arredado do
lugar e deportado os soldados que onte vin estacionados en gran
número na autovía que cruza os bosques de Beliones3.
Veñen á memoria as palabras do soñador de Nazaret: «Seica
saístes con espadas e paus como en busca dun bandido?» (Lc 22,
52) As espadas deixáronlle o seu lugar ás armas de fogo; os paus,
ás porras4. Pero a realidade é sempre a mesma: inocentes a quen
consideramos bandidos e tratamos como a bandidos.
Dixen «inocentes», e non «irregulares», «ilegais», «asaltantes»,
«mafias», «terroristas islámicos», «exército de reserva do sistema
capitalista»…, apelativos que ensombrecen a inocencia para facela
desprezable ou temible. Eles, os desprazados polas guerras, polo
terrorismo, polo fanatismo, pola opresión, pola fame, son vítimas
das nosas armas, do noso poder económico, do noso nunca cuestionado estado de benestar, do exercicio dos nosos supostos dereitos; eles son vítimas do noso permanente colonialismo cultural,
económico, político, tecnolóxico5.
Esas vítimas non soamente as privamos do que é seu; privámolas
tamén da paz que necesitan para vivir, roubámoslles a serenidade
de cada día, a seguridade necesaria para acompañar o crecemento
dos fillos, fixémoslles imposible o seu traballo, o seu descanso, as
2

Outubro-Novembro 2015. Nº 110, 3-4.

3

Hoxe é o 27 de outubro de 2015.

4 Hainas ríxidas, que rompen ósos e madeira (ósos e madeira teñen unha consistencia
parecida); e hainas flexibles (Human Flex), igualmente contundentes e poderosas, pero que
rebotan nos corpos e madeira sen os romperen. Hai que ser humanos, e non deixar rastro
dos golpes, pois o que escandaliza é o rastro, non o golpe.
5 «As migracións forzosas son en definitiva a consecuencia dun sistema imperialista,
unha auténtica guerra dos poderosos contra os débiles, unha guerra con millóns de vítimas
de persoas emigrantes»: Autogestión, Outubro-Novembro 2015. Nº 110, 4.
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súas festas, ata os seus deuses… Deixámolos sen aire que respirar,
roubámoslles a vida! Esas vítimas, que non se puideron defender
de nós alí onde naceron, menos poden facelo agora que, despoxados de todo, deambulan lonxe dos países de onde os expulsamos.
Deixámolos indefensos ante todas as agresións, errantes e perdidos
pola terra, coma se fosen un traslado de Caín, cando son a evidencia da vulnerabilidade de Abel. Aínda así, saímos con espadas e
paus contra eles, contra homes, mulleres e meniños que necesitan
e esperan un xesto de acollida, unha palabra humana, un vaso de
auga, un pan compartido.
Poderíase pensar que, ademais de ferilos, pretendemos exasperalos, por se unha eventual rebelión dos pequenos nos axuda a xustificar a violencia represiva que os grandes usamos contra eles. A
verdade é que non necesitamos o amparo dun pretexto para agredir,
ata mutilar, a quen non se pode defender: abóndanos con presentalo como «ilegal», abóndanos con dicir que é «irregular», poida
que asasino, poida que mafioso, traficante de droga, explotador de
persoas… abóndanos con suxerir, insinuar, que unha masa perigosa
de descoñecidos «asalta as nosas fronteiras, ameaza a nosa tranquilidade, pon en perigo a nosa seguridade, representa un risco para a
nosa sociedade, móvese por designios escuros de conquista política
e relixiosa». Co cal, estamos a falar dunha multitude de seres humanos que expulsamos do seu mundo, e que excluímos do noso.
Esa exclusión asume moitas formas: «Fronteiras» impermeables,
con valados, foxos, concertinas, cámaras de vídeo, detectores de
movemento, de calor, de vida. «Bosques animados» de adolescentes e mozos á espera dunha oportunidade para burlar valados, fosos
e concertinas, eludir cámaras e detectores, evitar forzas do orde e
atravesar fronteiras. Miles de persoas a movérense amoreadas sobre unha estreita franxa de terra, delimitada por homes armados,
soldados a cabalo, máquinas de guerra. Campos de refuxiados, nos
que miseria e dor se abrazan, sucidade e enfermidade se beixan.
CIEs, enténdase Centros de Internamento de Estranxeiros, establecementos públicos que se supón non penais, pero que en realidade son peores que cárceres, nos que se retén a mozos en busca
Encrucillada 200, novembro-decembro 2016
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de futuro, vítimas en busca de asilo, presentados como estranxeiros
sometidos a expediente de expulsión do territorio nacional. Non
fai falta que coñezamos a vida de cada un deles: esa humanidade
de lázaros prescindibles, sobrantes, invisibles, doentes, será sempre unha humanidade inocente –inocente digo, que non anxélica–,
pois son sempre iconas viventes do inocente Xesús de Nazaret.

2.- O que non queremos ver:
Había un home rico que vestía de púrpura e de liño e celebraba
banquetes de cote. E un mendigo chamado Lázaro estaba deitado
no seu portal, cuberto de chagas, e con desexo de fartarse do que
caía da mesa do rico. E ata os cans viñan e lambíanlle as chagas
(Lc 16, 19-21).

O contraste entre rico e pobre fano evidente na parábola o vestido e a mesa, poida que tamén a compañía: O rico cóbrese de
púrpura e liño; o pobre está cuberto de chagas. O rico entregábase
de cote a celebrar banquetes alegremente; entrementres o pobre
padecía as penurias dunha extrema necesidade. O rico, moi probablemente, convidou outros ricos á súa mesa; ao pobre só os cans lle
fan compañía. Eses elementos de contraste amosan o abismo inmenso que se abre entre a opulencia de un e a miseria do outro, e
o que se interpón entre o lugar de tormento e o lugar dos benaventurados. Eses dous abismos abriunos o rico coa súa necidade.
Curiosamente, agora que está no hades, o rico «ve de lonxe»,
no seo de Abraham, aquel Lázaro a quen non vira no portal da súa
propia casa6. En realidade, tíñao visto, era imposible non o ver, estaba deitado diante dos seus ollos, ata coñecía o seu nome7; porén
ignorárao con indiferenza, deixárao fóra da súa vida, e seguramente pasara de largo a carón del, como se pasa ante o impuro, ante
home a quen Deus maldiciu con chagas e miserias.
6

Cf. Lc 16, 23.

7 Como se deduce do seu grito desde o hades: «Pai Abraham, ten piedade de min e manda
a Lázaro que molle en auga a punta do dedo e me refresque a lingua, porque me torturan
estas chamas» (Lc 16, 24).
12
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Quixen recordar esta parábola porque evoca de moitas maneiras
o que estamos vivindo na nosa relación cos emigrantes. Falamos
dunha humanidade deitada no noso portal, á vista das forzas da
orde, á vista dos informadores, á vista dos políticos, á vista as comunidades eclesiais, á vista de todos! E, porén, as vítimas experimentaron unha e outra vez que «temos ollos e non vemos», «temos
oídos e non oímos», que o seu desvalemento nos deixa indiferentes, que a súa miseria non pasa de ser un inconveniente molesto
no portal da nosa casa.
O mesmo día en que Europa espertou minguada polo Brexit8,
un emigrante estivo empoleirado máis de 24 horas sobre o valado
fronteirizo de Ceuta. Os de alén a Canle da Mancha dixeron que
«non querían vernos»: non eramos rendibles para eles. E nós empeñámonos en non ver ese rapaz que, se quere entrar no territorio
español porque o necesita, terá de o facer arriscando a integridade
física e a mesma vida. Non queremos ver a Lázaro. E se, por se
facer ver, ese mendigo de futuro que é todo emigrante arrisca a súa
vida diante dos nosos ollos, daquela o cinismo pode botar enriba
del o veo do sarcasmo, porque «o lugar no que se encontra non é
un sitio habilitado para solicitar protección internacional»9, que
é algo así coma dicirlle ao Nazareno que grita a súa sede desde a
cruz na que o crucificamos: «Oe, que a cruz non é unha taberna e
os gardas non son os teus camareiros!» Lázaro, tan preto dos nosos
ollos e tan lonxe do noso corazón!
Volvo ao corazón da parábola.
O rico insistiu: Entón, pai, por favor, manda a Lázaro á casa de
meu pai, onde teño cinco irmáns, para que os preveña, non sexa
que tamén eles acaben neste lugar de tormento.

8 O día 23 de xuño de 2016, os electores do Reino Unido votaron en referendo a súa
permanencia na Unión Europea ou a súa saída dela. O 24 de xuño de 2016 todos soubemos
que votaran pola saída.
9 Palabras do Delegado do Goberno en Ceuta, en conversa cunha senadora da Deputación Permanente da Cámara Alta (noticia tomada do periódico dixital Ceuta Actualidad, 24
de xuño de 2016).
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Abraham contestou: Teñen a Moisés e os profetas; que os escoiten.
O rico quere evitarlles a seus irmáns o tormento que el padece,
e pensa que o conseguirá se un morto resucita, os visita e os prevén. Pero Abraham lémbralle que a luz para ver o pobre e remediar
a súa necesidade non a dá un morto que pasa a visitar os vivos,
senón Moisés e os profetas, a palabra das Sagradas Escrituras. Ao
rico e a nós lémbrasenos que, se abrimos o oído para escoitar, abriránsenos os ollos para ver.

3.- Escoitar para ver:
A escoita das Escrituras, ademais de nos ofrecer un ensino iluminador, unha lei que é un camiño de vida, introdúcenos no misterio
do Deus de Israel, cuxa tenrura e compaixón o home ten de imitar.
A obediencia á palabra da Lei permitirache ver o forasteiro, o orfo,
a viúva, aínda que endexamais se poñan ao alcance da túa ollada.
Cando segues a més na túa leira, se deixas nela esquecido un monllo, non volverás a buscalo. Será para o forasteiro, o orfo e a viúva,
a fin de que o Señor teu Deus te bendiga en todas as túas obras.
Cando varees as túas oliveiras, non farás rebusco. O que quede
será para o forasteiro, o orfo e a viúva. Cando vendimes a túa viña,
non farás rebusco. O que quede será para o forasteiro, o orfo e a
viúva (Dt 24, 19-21).
Maldito quen torza o dereito do forasteiro, o orfo ou a viúva (Dt
27, 19).

E os que ignoren ou esquezan a lei, escoitarán reiterado ese
ensino nas amoestacións dos profetas:
Así di o Señor dos exércitos: Xulgade xuízo fiel, practicade amor
e compaixón cada quen co seu irmán. Non asoballedes a viúva, o
orfo, o forasteiro, nin o pobre; e non maquinedes o mal un contra
outro no voso corazón (Za 7, 9-10).

[Detrás de cada imperativo –xulgade xuízo fiel, practicade a
compaixón, non asoballedes, non maquinedes o mal– a fe intúe
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unha forma de «ver» –o irmán, a viúva, o orfo, o forasteiro, o pobre, o outro.]
Non vos fiedes en palabras enganosas, dicindo: «Templo do Señor,
templo do Señor, templo do Señor é este!» Porque se mellorades
realmente a vosa conduta e obras, se realmente facedes xustiza
mutua e non asoballades o forasteiro, o orfo e a viúva… entón eu
quedareime con vós neste lugar, na terra que lles dei aos vosos pais
desde sempre deica sempre (Xr 7, 4-7).

[Deus será «Deus convosco» se vós sodes xustos cos demais.]
Así di o Señor: Practicade o dereito e a xustiza, librade o oprimido
das mans do opresor, e o forasteiro, o orfo e a viúva non os atropeledes. Non fagades violencia nin vertades sangue inocente neste
lugar (Xr 22, 3).

Mais a palabra, se for escoitada na fe, permite que nos introduzamos na intimidade de Deus, na súa vontade, na súa fidelidade,
na súa bondade, no seu amor compasivo:
Quen coma o Señor, noso Deus, que se eleva no seu trono e abáixase para mirar ao ceo e á terra? Ergue do po o desvalido, alza do lixo
o pobre, para sentalo cos príncipes do seu pobo (Sal 113, 5-8).
O Señor é clemente e misericordioso, lento á cólera e rico en piedade; o Señor é bo con todos, é cariñoso con todas as súas criaturas (Sal 144, 8-9).
Feliz o que espera no Señor, o seu Deus, que mantén a súa fidelidade perpetuamente, que fai xustiza aos oprimidos, que dá pan
aos famentos. O Señor redime os cativos … O Señor protexe o
forasteiro, sostén a viúva e o orfo (Sal 146, 5-9).

Non se é ateo por declararse tal; non negan a Deus os que din
que non cren nel ou que non saben se cren ou non. Negador de
Deus, negador do amor que é Deus, da bondade que é Deus, da
misericordia que é Deus, é quen ignora o sufrimento dos pobres.
A escoita crente da palabra de Deus fai posible que vexamos os
pobres, e non neguemos a Deus.
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4.- Facernos coa mirada de Xesús:
Con Xesús o reino de Deus revélase como reino para os lázaros
que xacían deitados ao pé dos portais da indiferenza. É coma se
Xesús e o Reino viñesen só para os lázaros.
Isto é o que sucedeu cando Xoán enviou dous dos seus discípulos a dicirlle ao Señor: «Es ti o que ha de vir ou debemos esperar
outro?» (Mc 7, 19. 20). O evanxelista descríbeo así:
Naquel momento curou a moitos das súas enfermidades e doenzas,
e de maos espíritos, e deulles vista a moitos cegos. E respondeulles: «Ide e contádelle a Xoán o que vistes e oístes: Os cegos ven, os
coxos andan, os leprosos quedan limpos, os xordos oen, os mortos
resucitan, anúnciaselles aos pobres a boa nova» (Mc 7, 21-22).

O contrasinal que identifica «o que ha de vir» é que «se lles
anuncia aos pobres a boa nova.» Con Xesús, a compaixón ve, e o
seu poder salvador libera os escravizados polo mal.
En seguida, ao saíren da sinagoga, foi con Santiago e Xoán á casa
de Simón e André. A sogra de Simón estaba na cama con febre, e
inmediatamente faláronlle dela. El achegouse, colleuna pola man
e levantouna. Pasoulle a febre e púxose a servilos. Ao anoitecer,
cando se puxo o sol, leváronlle todos os enfermos e endemoñados.
A poboación enteira apiñábase á porta. Curou moitos enfermos de
diversos males e expulsou moitos demoños (Mc 1, 29-34).

[Na vida desa muller hai algo que levanta barreiras, illa, prostra… Porén persoas e accións danse a man para borrar fronteiras,
anular illamentos, sacar da prostración: «Faláronlle dela», «achegouse», «colleuna pola man», «levantouna». «Falar dela» a Xesús,
é como poñerlla á vista. «Achegarse», é moito máis ca anular un
espazo entre as persoas: é facérense presentes un ao outro, é recoñecemento mutuo.]
«Achégaselle un leproso, suplicándolle de xeonllos: «Se queres,
podes limparme.» Compadecido, estendeu a man e tocouno, dicindo: «Quero: queda limpo.» A lepra quitóuselle inmediatamente
e quedou limpo» (Mc 1, 40-42).
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[Achégase o leproso a Xesús; achégase moito máis Xesús ao leproso.]
Cando aos poucos días volveu Xesús a Cafarnaún, sóubose que estaba na casa. Acudiron tantos que non quedaba sitio nin á porta. E el
propúñalles a palabra. E viñeron traéndolle un paralítico levado entre catro e, como non podían presentarllo pola multitude, levantaron
a teitume encima de onde el estaba, abriron un burato e descolgaron
a padiola onde xacía o paralítico. Vendo Xesús a fe que tiñan, dille
ao paralítico: «Fillo, os teus pecados sonche perdoados» (Mc 2, 1-5).

[Os que o levaban, querían que Xesús vise o paralítico. Xesús
viu a fe deles.]
E sucedeu que a continuación foise para unha vila chamada Naín,
e ían con el os seus discípulos e unha gran multitude. Cando se
achegaba á porta da vila, sacaban a enterrar un morto, fillo único
de súa nai, que era viúva, que ía acompañada de moita xente da
vila. Ao vela o Señor, tivo compaixón dela, e díxolle: «Non chores.»
E, achegándose, tocou o féretro. Os que o levaban, paráronse, e
el dixo: «Rapaz, a ti che digo: Érguete.» O morto incorporouse e
púxose a falar, e el entregoullo a súa nai (Lc 7, 11-15).

Subliñei a sucesión dos verbos: Ver, compadecerse, achegarse,
tocar e levantar/erguer. Condición de posibilidade desas accións
son uns ollos de misericordia, uns oídos atentos ao ruído das bágoas10, un corazón de amar.
Para ver, compadecernos, achegarnos, tocar e levantar/erguer
os que foron botados, deixados –abandonados– medio mortos no
noso camiño, necesitamos facernos coa mirada, oído e corazón de
Xesús de Nazaret.

5.- O xuízo final:
Os xustos repiten a pregunta; os malditos fana unha soa vez:
«Señor, cando te vimos?» (Mt 25, 37. 38. 39. 44).
10 Sentidos que a fe fai capaces de oír «o ruído dos pasos do Señor Deus» no silencio
amargo das bágoas.
18
490

Encrucillada 200, novembro-decembro 2016

Ver para acoller

Os xustos preguntan por tres veces porque, tendo a certeza de
que nunca viron o Señor, encóntranse agora, asombrados, admirados, benaventurados, con que o Señor lles asegura que coidaron del. Os malditos preguntan unha soa vez, porque descobren
aterrorizados que non asistiron ao Rei que agora os xulga. Uns e
outros descobren que o que coida do pobre, ve o Señor aínda que
non o vexa; e o que non coida do pobre, non ve o Señor aínda que
o vexa.
Quen xulga con xuízo fiel, quen practica a compaixón, quen non
asoballa o forasteiro, ese ve: di ben de Deus, é a súa imaxe, coida
do Rei e é bendito. Quen torce o dereito dos necesitados, ese non
ve: di mal de Deus, desfigura a súa imaxe, non coida do Rei e é
maldito.
Chegados a este punto, que é o final da miña reflexión, hei engadir uns textos, que soan a desconcertante amoestación profética
para cantos nos achegamos «demasiado regularmente» ao mundo
dos pobres.
O primeiro tíroo de Simone Weil:
A quen Cristo recoñecía como seus benfeitores era a aqueles cuxa
compaixón se baseaba no coñecemento da desdita. Os demais dan
de forma caprichosa e irregular ou, polo contrario, demasiado regularmente, por efecto dos hábitos impresos pola educación, por
conformidade coas convencións sociais, por orgullo, por piedade
carnal ou para tranquilizar a conciencia; en suma, por un móbil
que a eles mesmos concirne. Son altivos, adoptan un aire protector, expresan unha piedade indiscreta ou danlle a entender ao
malpocado que aos seus ollos é soamente un exemplo dunha certa
clase de desdita. En calquera caso, a súa acción de dar é unha
ferida. E eles xa teñen o seu salario aquí abaixo, pois a súa man
esquerda non ignora o que deu a dereita. O seu contacto cos malpocados non se pode facer máis que na mentira, pois o verdadeiro
coñecemento dos malpocados implica o da desdita. Aqueles que
non miraron a cara da desdita ou non están dispostos a facelo, non
poden achegarse aos malpocados máis que protexidos polo veo da
mentira ou a ilusión. Se, por un azar repentino, aparece a cara da
desdita no rostro dun malpocado, saen fuxindo.
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O benfeitor de Cristo, na presenza dun malpocado, non sente ningunha distancia entre a persoa que ten diante e el mesmo; proxecta cara ao outro todo o seu ser; e desde ese momento o impulso a
dar de comer é tan instintivo, tan inmediato, coma o de comer un
mesmo cando ten fame. E cae de contado no esquecemento, como
caen no esquecemento as comidas de días pasados.
A quen así actúa non se lle ocorrería dicir que se ocupa dos malpocados por mor do Señor: isto pareceríalle tan absurdo coma dicir
que come por mor do Señor. Cómese porque non se pode non
comer. Aqueles a quen Cristo amosará o seu agradecemento son
os que dan da mesma forma que comen11.

O outro texto está tirado das instrucións de San Vicente de Paúl
a unha aspirante a Filla da Caridade: «Ámaos tanto (aos pobres)
que che perdoen a escudela de sopa que lles dás»12.
E isto outro engádoo eu citándome a min mesmo: «Non vén Deus
onda o home para «distribuír a sopa e o pan. Iso –diría san Vicente
de Paúl– pódeno facer os ricos». Deus une o seu destino ao dos
homes porque os ama, e só o amor dignifica as palabras, as accións
e as opcións de Deus, que serían opresivas e desprezables se non
fosen expresión de puro amor. Amar a alguén, servilo, facerse pobre por el, dar a vida por el, é darlle consistencia, é dicirlle que
existe, é darlle a vida13.

E aquí quero traer outra cita que nos axudará a entrar nesta
dimensión do servizo da caridade:
Fernando Silva dirixe o hospital de nenos en Managua. Nas vésperas do Nadal, quedou traballando deica moi tarde. Xa estaban a
soar os foguetes, e comezaban os fogos artificiais a iluminar o ceo,
cando Fernando decidiu marchar. Na súa casa esperábano para os
festexos. Fixo un último percorrido polas salas, vendo se todo quedaba en orde, e niso estaba cando sentiu que uns pasos o seguían.
11 Weil, S., Escritos esenciales. Introdución e edición de Eric O. Springsted (Santander
2000) 77-78.
12 Cito de memoria.
13 Carta circular á diocese de Tánxer, do 24 de maio de 2009, co gallo da solemnidade da
Ascensión do Señor.
20
492

Encrucillada 200, novembro-decembro 2016

Ver para acoller

Uns pasos de algodón: virouse e descubriu que un dos enfermiños
andaba detrás del. Na penumbra, recoñeceuno. Era un neno que
estaba só. Fernando recoñeceu a súa cara xa marcada pola morte
e eses ollos que pedían desculpas ou quizais pedían permiso. Fernando achegouse e o neno rozouno coa man: Decile a… –murmurou o neno–, decile a alguien que yo estoy aquí14.

E volvo a citarme a min mesmo: «A encarnación do Fillo de
Deus é o modo no que Deus quixo dicirnos que para el estamos
aquí, existimos, somos alguén».
Recadadores e descridos, mulleres coñecidas na cidade como pecadoras, adúlteras, mulleres con fluxo impuro de sangue, leprosos
que levan na pel a evidencia da corrupción interior, xordos que non
poderán oír a palabra de Deus, cegos que o son polos seus pecados,
ladróns e asasinos a quen só se pode asignar unha cruz para que
morran nela, todos eles, a carón de Xesús de Nazaret, saberanse
recoñecidos por Deus, acollidos, interpelados e respectados, porque todos se saberán amados de Deus. Este recoñecemento divino
redime da humillación; a acollida afasta a violencia; a aperta anula
a clandestinidade15.

6.- Conclusión:
O título que encabeza esta reflexión é: Que poida ver! Se non
vemos os pobres, negamos a Deus. A cegueira –a indiferenza– ante
a dor humana é unha forma radical de negar a Deus, pois é negación do que Deus di de si mesmo, do que Deus é: amor compasivo,
amor misericordioso, simplemente amor.
Señor, «que poida ver», só pola dita de coidar de ti.
Mons. Santiago Agrelo Martínez OFM
Arcebispo de Tánxer
NOTA:
— Esta intervención pódese ver en vídeo na páx. web de Encrucillada:
www.encrucillada.gal, no apartado dedicado ao Foro.
14 De Eduardo Galeano, El libro de los abrazos, 1989, p. 58. Citado por F. Vidal Fernández, en La violación de las presencias, Sal Terrae, mayo 2009, p. 342.
15 Da mesma carta circular, do 24 de maio de 2009.
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Como xestionar as solicitudes
de asilo en Europa de maneira razoable
e acorde a Dereito
(Unha de cada 113 persoas no mundo é desprazada pola forza)
Cristina J. Gortázar Rotaeche

Nota previa.Neste escrito utilizo indistintamente o termo refuxiado e migrador
forzoso. Fágoo no intento de reivindicar que a protección internacional debe alcanzar a tantos cantos deixan o seu país de orixe por
razóns graves e alleas á súa vontade. Desafortunadamente, a clasificación existente que manexan habitualmente gobernos e institucións distingue entre refuxiados e –mal chamados– inmigrantes
económicos.
Así, no estado actual da súa evolución, o Dereito Internacional
entende que nos supostos de refuxio o Estado de orixe deixou de
protexer á persoa, rompeuse o vínculo Estado-cidadán; a persoa
quedou desamparada e, por iso, o Dereito internacional acuña un
estatuto de protección para eles (os refuxiados). En cambio, o propio Dereito internacional asume que nos casos dos denominados
inmigrantes económicos continúa o vínculo Estado-cidadán, con
todo, ditas persoas voluntariamente emigran para atopar unha vida
mellor. É isto sempre así?
A dificultade estriba na estreiteza coa que o Dereito internacional
define as causas que dan lugar á condición de refuxiado: devandito estatuto aplícase fundamentalmente á persoa con temores
fundados de persecución por razóns de raza, relixión, nacionalidade, pertenza a un grupo social determinado ou opinión política e sempre que dita persoa lograse saír do país de persecución.
Esta definición, recollida pola Convención das Nacións Unidas
sobre o estatuto do refuxiado de 1951, non se adapta aos supostos
dos solicitantes de asilo existentes na sociedade internacional do
noso tempo. Diversos esforzos, sobre todo en diferentes rexións
do mundo, leváronse a cabo para incluír na protección internacional aos refuxiados da guerra e das violacións flagrantes e masivas
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dos dereitos humanos. Con todo, a protección internacional aínda
non se ampliou para cubrir aos refuxiados do clima, dos proxectos
de desenvolvemento, dos desastres naturais, da pobreza severa,
etc. E, por suposto, tampouco alcanza aos denominados desprazados internos que non conseguiron aínda cruzar unha fronteira
internacional.
Por estes motivos resulta artificial a vixente clasificación que separa nitidamente aos refuxiados dos migradores económicos para
deixar dentro da segunda categoría a moitos migradores forzosos.
Súmome a cantos autores e organizacións (entre eles, de modo
notable, a Igrexa Católica e as igrexas en xeral) reivindican a protección internacional de todos os migradores forzosos, calquera
que sexa a causa que orixine o seu desprazamento. e que buscan,
así mesmo, fórmulas para atender e protexer a quen aínda non puideron abandonar o Estado de persecución ou desprotección. Esta
tarefa, se os esforzos da comunidade internacional fosen conxuntos, responsables e solidarios, sería posible.

1.- Introdución: As cifras mundiais de solicitudes
de asilo e a súa desigual repartición
A finais de 2015, o número de migradores no mundo ascende
a máis de 244 millóns. De entre eles, 65,3 millóns son persoas
desprazadas pola forza, das cales 40,8 millóns aínda non lograron
alcanzar unha fronteira internacional. Isto significa que unha de
cada 113 persoas no mundo é desprazada pola forza1 e que se todos os desprazados forzosos habitasen nun único Estado, este sería
o número 21 do mundo por razón do tamaño da súa poboación.
De entre as persoas recoñecidas como refuxiadas, máis da metade
son menores de 18 anos. Ademais, outros 10 millóns de persoas
son apátridas e carecen por iso da protección e dos dereitos máis
básicos2.
1 ACNUR (2016) Tendencias Globais. Desprazamento Forzado en 2015.
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicacións/2016/10627 (documento visitado o 4 de novembro de 2016)
2 ACNUR (2016) Figures at glance http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html (documento visitado o 4 de novembro de 2016)
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En canto á desigual distribución, cabe lembrar que os seis países máis ricos do mundo acollen apenas o 9% dos refuxiados mundiais, mentres que a maioría dos refuxiados son hospedados por
países en desenvolvemento3. Con todo, só tres países xeran máis do
50% dos refuxiados do mundo; concretamente Siria (4,9 millóns),
Afganistán (2,7 millóns) e Somalia (1,1 millón) Pola súa banda, os
desprazados internos céntranse en Colombia (6,9 millóns), Siria
(6.6 millóns) e Iraq (4,4 millóns), que acumulan o 44% do total da
cifra mundial4.
É importante salientar a enorme proporción de desprazados que
aínda non puideron traspasar unha fronteira internacional e que,
por iso, non poden optar ao recoñecemento do seu estatuto de
protección internacional: son máis dos 2/3 do total de desprazados
forzosos. A este respecto, o IDMC (Internal Displacement Monitoring Center) fornécenos os seguintes datos: durante 2015 creáronse 8,6 millóns de novos desprazados internos pola violencia e os
conflitos armados nun total de 28 países (só en Iemen, Siria e Iraq,
máis da metade deles).
Pero, ademais, (non contabilizados polas cifras de Nacións Unidas) só en 2015 producíronse outros 19,2 millóns de novos desprazamentos debidos a outros desastres diferentes á guerra e á violencia xeneralizada (naturais ou propiciados polo home) en 113 países
(India, China e Nepal, entre os que representan as cifras máis altas5.
3 Oxfam Intermon (setembro 2016) España suspende na resposta á crises mundial e desprazados.
De acordo coa análise de Oxfam, Estados Unidos, China, Xapón, Alemaña, Francia e Reino
Unido –é dicir, os seis países máis ricos e que representan máis da metade da economía
global– acolleron en 2015 a un total de 2,1 millóns de refuxiados e solicitantes de asilo
–apenas o 8,8% da poboación refuxiada a nivel mundial–; mentres outros países como
Xordania, Turquía, Paquistán, Líbano, Sudáfrica e os Territorios ocupados palestinos acollen a máis do 50% das persoas refuxiadas e solicitantes de asilo, a pesar de que xuntos
representan menos dun 2% da economía mundial. http://cdn27.hiberus.com/uploads/documentos/2016/09/15/documentos_informeespanasuspendecrisisrefugiados_8239532d.pdf
(documento visitado o 4 de novembro de 2016)
4

Ide

5 IDMC (2016).Global Report on Internal Displaced People. http://www.internal-displacement.org/globalreport2016/ (documento visitado o 4 de novembro de 2016).
24
496

Encrucillada 200, novembro-decembro 2016

Como xestionar as solicitudes de asilo en Europa

2.- A ONU: A Declaración de Nova York sobre refuxiados
e migradores do 19 de setembro 2016
A Declaración de Nova York do 19 de setembro de 2016 sobre refuxiados e migradores non debe pasar desapercibida. Aínda
que se veu repetindo que non produciu resultados xuridicamente
vinculantes, con todo, non habemos minimizar a súa relevancia.
É certo que o seu resultado máis inmediato é unha mera declaración (soft law, dereito non vinculante), con todo, tamén o foi no
seu día a Declaración Universal de Dereitos Humanos de 1948
(DUDH) e non moito tempo despois apenas ninguén dubidaba do
seu carácter obrigatorio, por recoller ou por xerar Dereito internacional consuetudinario e, por tanto, de obrigado cumprimento.
Hoxe, como é sabido, a DUDH de 1948 xunto aos Pactos de 19666
constitúe a Carta ou Código de Dereitos Humanos da comunidade
internacional.
Unha declaración non produce en Dereito internacional obrigacións por si mesma, pero moitas veces –e este é, sen dúbida, o
presente caso– lembra, aos estados que a proclaman, as obrigas internacionais pre-existentes e de obrigado cumprimento, quedando
ditas obrigas reforzadas e, cabería dicir, renovadas. Na Declaración
de Nova York de 2016 os 193 membros da ONU reafirman e respectan plenamente:
– Os propósitos e principios da Carta de San Francisco
– A DUDH de 1948 e o resto dos tratados sobre Dereitos Humanos en vigor
– O Dereito internacional xeneral e particular
– O Dereito internacional dos dereitos humanos
– O Dereito internacional dos refuxiados e
– O Dereito internacional humanitario, cando fora de aplicación.
6 Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos, adoptado 16 de decembro de 1966,
Res. A.G. 2200 A (XXI), N.U., 21 Ses., Doc. Ou.N. A/6316 (1966), 999 S.T.N.U. 171 (entrada en vigor, 23 de marzo de 1976).
Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, adoptado 16 de decembro
de 1966, Res. A.G. 2200 A (XXI), N.U., 21 Ses., Doc. N.U. A/6316 (1966), 993 S.T.N.Ou
3 (entrada en vigor, 3 de xaneiro de 1976).
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De igual maneira, os 193 estados, recoñecen que: «Todas as
persoas que cruzan ou tratan de cruzar as fronteiras internacionais
teñen dereito ás garantías procesuais necesarias para avaliar a súa
condición xurídica; así mesmo, teñen dereito a que se determine
se se lles permite a entrada e permanencia no país e a garantir o
seu dereito á non devolución ao país de persecución ou risco para
a súa vida ou integridade».
Ademais, e non menos importante, á Declaración de Nova
York de 2016 engádense dous anexos co fin de adoptar para 2018
cadanseus Pactos internacionais: un sobre migracións forzosas
(Anexo I da Declaración: concertar en 2018 un Pacto mundial
para os refuxiados) e outro sobre migracións voluntarias, fundamentalmente económicas (Anexo II da Declaración: concertar
en 2018 un Pacto mundial para a migración segura, ordenada e
regular).
Na miña opinión é practicamente imposible que devanditos
pactos se alcancen nun par de anos, pero quizá sexa un primeiro paso para, máis adiante, lograr unha xestión ordenada, xusta e
responsable das migracións tanto voluntarias como, sobre todo,
forzosas7.

3.- A UE: A resposta á crise de 2015. A reforma
do Sistema Europeo Común de Asilo
3.1 A resposta á crise de 2015
Tal e como se puxo de relevo no primeiro epígrafe, os datos
sobre os desprazamentos forzosos no ámbito mundial son estremecedores. Se achegamos o foco a Europa, habemos recalar, principalmente, nas consecuencias da actual guerra en Siria. Este país
contaba cunha poboación duns 20,6 millóns de habitantes cando
estalou a guerra en 20118. Na actualidade cinco millóns están re7 Non se nos escapa que os Pactos internacionais de 1966 (PIDCP e PIDESC) só se
alcanzaron a asinar dezaoito anos despois de adoptada a DUDH.
8 Dispoñible en http://countrymeters.info/es/syria, última consulta, 27 de setembro de
2016.
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partidos entre os estados veciños (Turquía, Líbano e Xordania);
ademais, outros case sete millóns son desprazados internos, moitos dos cales tentarán traspasar unha fronteira internacional9.
En canto á UE, a axencia Eurostat proporciona datos sobre o
ano 2015: este ano rexístranse ao redor de 1,25 millóns de solicitudes de protección internacional entre todos os seus Estados
membros10 e estes conceden protección internacional (estatuto de
refuxiado ou protección subsidiaria)11 a un total de 333.350 persoas, o que supón unha porcentaxe dun 72% máis ca en 201412.
Chama a atención a desigualdade do mapa de recoñecementos
durante 2015: entre Suecia e Alemaña concentran o 55% das concesións de protección internacional13. Suecia –con menos de 10
millóns de habitantes– concede protección a máis persoas ca Fran9 Syrian Observatory for Human Rights, About 2 millions and half killed and wounded
since the beginning of the Syrian Revolution, SOHR, 15 March 2016. Dispoñible en www.
syriahr.com/en/?p=45095 , última consulta 26 de setembro de 2016; Alto Comisionado das
Nacións Unidas para os Refuxiados, ACNUR, Emerxencia en Siria, marzo de 2016. Dispoñible en http://www.acnur.org/t3/que-fai/resposta-a-emerxencias/emerxencia-en-siria/,
última consulta 26 de setembro de 2016.
10 Organización Internacional para as Migracións (OIM), «Máis de 374 migradores
perderon a vida e máis de 68.000 entraron en Grecia en 2016», OIM, 5 de febreiro de
2016. Dispoñible en https://www.iom.int/es/news/mas-de-374-migrantes-perderon--a-vidae-mais-de-68000-entraron--en-grecia-en-2016 , última consulta 26 de setembro de 2016.
11 Na UE teñen dereito a protección internacional os perseguidos pola súa raza, relixión,
nacionalidade, pertenza a grupo social determinado ou polas súas opinións políticas (definición de refuxiado segundo a Convención de Nacións Unidas sobre o estatuto do refuxiado de
1951) e, ademais, como protección netamente europea (denominada protección subsidiaria),
teñen tamén dereito a protección internacional quen se atopa en risco de sufrir no seu país
de orixe (ou de residencia habitual se fosen apátridas): 1) a condena á pena de morte (ou a
súa execución); 2) a tortura ou o sometemento a tratos crueis, inhumanos ou degradantes;
3) ameazas graves contra a súa vida ou integridade pola violencia indiscriminada existente.
O primeiro dereito de todos eles (refuxiados e persoas con protección subsidiaria) consiste
en non ser devolto ao país de persecución ou risco. A regra de non-devolución (máis habitualmente denominada non-refoulement) na UE inclúe o non rexeitamento en fronteira
cando se provén do país de persecución ou dun terceiro país de tránsito que non asegure o
respecto aos dereitos humanos da persoa desprotexida e perseguida.
12 Eurostat, Decisions on asylum applications, Eurostat Statistics Explained, 2 de marzo
de 2016. Dispoñible en http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_
statistics , última consulta 26 de setembro de 2016.
13 Ide.
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cia e España xuntos, que suman entre os dous unha poboación de
máis de 110 millóns de persoas. España, o quinto país por tamaño
da UE, co 9,1% do total da poboación da Unión, só efectuou o
0,3% do total dos recoñecementos (tan só recoñeceu 1.030 estatutos de protección internacional, a maioría deles de protección
subsidiaria; un número que é, por exemplo, inferior ao de Malta,
que non alcanza o medio millón de habitantes)14. Ademais, España
é un dos poucos Estados membros da UE que efectuou menos
recoñecementos en 2015 que no ano 2014.
Con independencia do maior ou menor esforzo por recoñecer
estatutos de refuxiado ou de protección subsidiaria acumulados en
2015 en cada Estado membro, hai que mencionar tamén o escaso
número de persoas solicitantes de protección que foron recolocadas15 polos Estados membros da UE desde Grecia e Italia.
O 13 de maio de 2015, tras a morte de preto de 1.000 persoas
por afogamento na canle de Sicilia, a Comisión Europea aproba
Unha Axenda Europea de Migración16 e dúas semanas despois propón un sistema de cotas para recolocar aos solicitantes de protección que colapsan os sistemas de protección de Grecia e Italia. Así,
prepárase unha primeira Decisión para a repartición dunha cota de
40.000 persoas desde Grecia e Italia ao resto de Estados membros.
A cota de recolocación elabórase segundo os seguintes criterios de
repartición: a poboación e o PIB de cada Estado membro tómase
en conta nunha proporción de 80%, a taxa de desemprego nacio14 Ide.
15 Habemos diferenciar entre os recoñecementos a persoas que de maneira directa solicitaran protección nun país (por exemplo, en España) e que viron o seu estatuto recoñecido
en 2015 (1.030 persoas); do número de persoas que, ademais, cada Estado membro (por
exemplo, España) se compromete a recolocar desde Grecia e Italia para asumir unha cota
de responsabilidade aliviando o desbordamento sufrido polos devanditos dous estados membros durante a denominada crise de 2015.
16 European Commission (2015) Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions on A European Axenda on Migration. Brussels, 13.5.2015 COM (2015) 240
final (dispoñible en: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/europeanaxenda-migration/background information/docs/communication_on_the_european_axenda_on_migration_en.pdf, última consulta, 27 de setembro de 2016).
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nal e o número de asilados ou reasentados nese país no período
2010-2014 nun 20%17. Posteriormente, o 22 de setembro de 2015,
ante unha situación notablemente empeorada durante o verán, a
Comisión propón unha segunda Decisión para recolocar a 120.000
persoas máis18. Con iso o compromiso total de recolocacións desde Grecia e Italia queda en 160.000 persoas a ser recolocadas en
dous anos (desde setembro do 2015 até setembro de 2017).
O fracaso destas recolocacións é ben coñecido: a Organización
Internacional das Migracións (OIM) informa que, en setembro de
2016, cumprido o primeiro ano tras o compromiso de recolocar en
dous anos a 160.000 persoas, só foron recolocadas 4.954 persoas
desde Grecia e Italia a distintos Estados membros da UE19.
Por outra banda, durante 2015 e parte de 2016, a falta de dilixencia dos Estados membros da UE para aliviar o desbordamento
de solicitantes de protección en Grecia e Italia provoca, sobre todo
en Grecia, unha situación de estado de necesidade que deriva na
política de deixar pasar á que se suman os estados veciños da ruta
dos Balcáns occidentais. Os solicitantes de protección, sen identificación nin aplicación de normativa algunha, nas mans boas dun
número de voluntarios sen organizar e nas malas mans de redes de
traficantes; atravesan dita ruta co obxectivo de chegar a Alemaña e
a Suecia, como Estados membros favoritos polas promesas ou esperanzas de maiores oportunidades de emprego e integración nas
súas respectivas sociedades.
Como corolario do caos que se produce, até oito fronteiras internas doutros tantos Estados membros da UE péchanse, utilizando para iso excepcións habilitadas pola propia normativa do espazo
Schengen para supostos de alteración grave da orde e a seguridade
17 Ademais, proponse unha cota total de 22.000 reasentamentos desde os países de primeira acollida.
18 DECISIÓN (UE) 2015/1601 DO CONSELLO do 22 de setembro de 2015 pola que
se establecen medidas provisionais no ámbito da protección internacional en beneficio de
Italia e Grecia. DOUE L 248/80 do 24 de setembro de 2015.
19 OIM, 16 de setembro de 2016 (dispoñible en: www.iom.int ,última consulta, 27 de
setembro de 2016).
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públicas. Comézase a falar da morte de Schengen20. As institucións e os gobernos fanse eco da preocupación polas perdas que
para a UE supón a reposición de fronteiras internas, mentres as
organizacións sociais e da Igrexa, así como boa parte da sociedade
civil europea, se avergoñan das condicións nas que, os solicitantes
de protección se atopan dentro de chan europeo (fundamentalmente en Grecia, tras o peche da súa fronteira con Macedonia)
Este é o escenario no que, xa en 2016, se convoca o Consello
Europeo de 17 e 18 de marzo, o cal presenta o Acordo entre a UE e
Turquía21 e o seu denominado Plan un por un. Un plan que dispón
devolver a Turquía non só inmigrantes que entraron na UE irregularmente e non solicitan protección internacional senón, tamén,
solicitantes de protección internacional dos que as solicitudes poderán non ser admitidas a trámite por considerar que Turquía é,
para as devanditas persoas, un país seguro. Moitas son as opinións
que denuncian a ilegalidade de dito acordo, fundamentalmente,
polas poucas garantías que Turquía achega ao concepto de país
seguro (ou país que asegura o respecto aos dereitos humanos da
persoa desprotexida e perseguida)22.
20 COM (2016) 120 final Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello
Europeo e o Consello Restablecer Schengen, Bruxelas, 4.3.2016: «Restablecer o espazo Schengen, sen controis nas fronteiras interiores, é, por iso, de vital importancia para a Unión Europea
no seu conxunto (…) O libre intercambio de bens na UE representa actualmente máis de 2,8
billóns EUR en termos de valor e un volume de 1.700 millóns de toneladas. A repercusión máis
importante e inmediata dos controis nas fronteiras deixaríase sentir no sector do transporte de
mercadorías por estrada, cun importe adicional de 7.500 millóns EUR de custos directos cada
ano (…) Os controis fronteirizos custarían aos traballadores transfronteirizos e outros viaxeiros
entre 1.300 e 5.200 millóns EUR en termos de tempo perdido. A Comisión estima que poderían perderse polo menos 13 millóns de estancias nocturnas turísticas na UE como consecuencia da redución das viaxes turísticas causada pola complexidade dos controis nas fronteiras, cun
custo total de 1.200 millóns EUR para o sector do turismo. Se os controis fronteirizos tamén
supoñen unha fragmentación da política común de visados da UE, pode multiplicarse o impacto potencial para o sector turístico (entre 10.000 e 20.000 millóns EUR)».
21 Sobre a estraña natureza xurídica do devandito acordo, véxase: CORDEN, O. Accord
politique ou juridique : Quelle est a nature du «machin» conclu entre l’UE et a Turquie en
matière d’asile?, Jun 2016 http://eumigrationlawblog.eu/accord-politique-ou-juridique-quelle-est-a-nature-du-machin-conclu-entre-lue-et-a-turquie-en-matiere-dasile/ (páxina visitada
por última vez o 4 de novembro de 2016).
22 Inter alia, GORTÁZAR ROTAECHE, C. J. Sen que á bela. culta e civilizada Europa
altéreselle o xesto. O Diario.es, 16de marzo de 2016.
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3. 2 A reforma do Sistema Europeo Común de Asilo (SECA)
O 6 de abril de 2016 a Comisión presenta unha nova Comunicación denominada Cara a unha reforma do Sistema Europeo
Común de Asilo (SECA23) e como potenciar as vías legais cara a
Europa. A comunicación abre a discusión para un novo SECA
recoñecendo o fracaso do sistema común de asilo vixente. Ten
aspectos positivos (como o reforzo da Oficina Europea de Apoio
ao Asilo ou EASO, polas súas siglas en inglés), mais os dous eixos
que a vertebran son:
1) Alcanzar unha distribución equitativa das solicitudes de
protección internacional na UE para así evitar os movementos
secundarios de solicitantes de protección dentro da Unión Europea.
2) Reforzar a fronteira externa da Unión Europea respecto de
futuras entradas irregulares de nacionais de terceiros países.
A tales fins, tan só un mes despois da Comunicación do 6 de
abril de 2016, a Comisión propón a modificación do denominado
Sistema de Dublín24 para que, sempre que un sistema nacional de
asilo se vexa sobrecargado, se poña en marcha automaticamente
un mecanismo polo que os solicitantes de protección se redistribúan por toda a Unión Europea sobre a base de cotas preestablecidas. Ademais, segundo dita proposta de novo Regulamento de
23 O Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) é un conxunto de normas elaboradas na
UE desde 2001 até 2013 e que continúa en progresiva construción. O contido principal do
SECA está constituído polas normas sobre condicións mínimas comúns na UE para a acollida aos solicitantes de protección internacional (Directiva sobre condicións de acollida), as
normas comúns sobre os procedementos para aplicar no exame (así como as respectivas garantías e recursos; Directiva sobre procedementos) e as normas de harmonización do contido
dos dous estatutos de protección internacional existentes na UE (o estatuto de refuxiado
e o estatuto de protección subsidiaria; Directiva sobre requisitos de recoñecemento). As tres
Directivas aplícanse xunto ao denominado Sistema de Dublín (de repartición intra-europeo
da responsabilidade sobre os solicitantes).
24 Efectivamente, o SECA susténtase sobre un sistema para repartir a responsabilidade
do exame das solicitudes de protección ou Sistema de Dublín. Como é ben coñecido, este
sistema ten sobrecargado de maneira excesiva (mesmo até colapsar o sistema nacional de
asilo) aos Estados membros polas fronteiras dos que entran os solicitantes de protección
internacional na UE (fundamentalmente a Grecia).
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Dublín25 os Estados membros que non acollan a porcentaxe de solicitantes que lles corresponda, haberán de asumir cotas financeiras para axudar á dotación económica dos Estados membros que si
se responsabilicen da súa porcentaxe de refuxiados (a proposta de
Regulamento propón sancións financeiras de 250,000€ por solicitante non aceptado)26.
A proposta de Regulamento de Dublín mantén o criterio de país
primeira entrada como regra xeral para asumir a responsabilidade
do exame de cada solicitude e, só se un Estado membro recibe
máis do 150% da súa capacidade, a Comisión propón utilizar unha
chave de distribución dese exceso de solicitudes entre o resto dos
Estados membros que non alcanzasen o 100% da súa cota. A proposta de novo Regulamento basea a cota de cada Estado membro
no seu respectivo PIB e no tamaño da súa poboación.
A Exposición de Motivos da proposta insiste en que o criterio
de país de primeira entrada debe manterse como principal criterio
de responsabilidade para o exame das solicitudes de protección
internacional, así mesmo, rexeita atender ás preferencias dos solicitantes en canto ao Estado membro de destino. Os expertos,
por contraste, queren distinguir entre as meras preferencias de
cada solicitante (que non poderán ser atendidas) e as características obxectivas dos solicitantes (que deberían terse en conta); por
considerar que atendendo ás características do solicitante dáse
un paso importante na futura integración da devandita persoa na
sociedade de destino27. Certamente, a maioría dos movementos
secundarios motívanse pola intención das persoas refuxiadas de
25 Véxase a proposta de Dublín IV: Proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the
Member States by a third-country national or a stateless person (recast) Brussels, 4.5.2016
COM (2016) 270 final 2016/0133 (COD).
26 Véxase: HRUSCHKA, C. Dublin est mort, vive Dublin! A proposition de réforme du
4 mai 2016 da Commission européenne, May 2016. http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/
uploads/2016/05/COM-2016-270-Dublin-IV.pdf (última visita 4 de novembro de 2016).
27 DEI FILIPPO, M. Dublin ‘reloaded’ or estafe for ambitious pragmatism? October 2016.
http://eumigrationlawblog.eu/dublin-reloaded/ (última visita 5 de novembro de 2016)
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acudiren aos estados nos que teñen vínculos, conexións ou , por
diversos motivos, maiores posibilidades de integración.
Así, a pregunta máis compartida desde que se coñece a proposta
de reforma do Regulamento de Dublín é a seguinte, postos a utilizar unha chave de distribución para os casos nos que un determinado sistema nacional de asilo se colapse por exceso no número de
solicitudes: Por que utilizar unha chave cega? Seica non beneficia
aos solicitantes e aos estados levar a cabo unha distribución das
persoas que sexa compatible con maiores probabilidades dunha
futura integración?
En liña con evitar os movementos secundarios de solicitantes de
protección, o artigo 5 da proposta de Regulamento de Dublín contén obrigacións para os solicitantes de protección internacional na
UE. Algunhas delas son razoables: por exemplo, que o solicitante
presente a súa solicitude no primeiro Estado ao que acceda; que
proporcione toda a información con dilixencia para o bo desenvolvemento do procedemento e, por suposto, que se achande a
trasladarse ao Estado membro que o procedemento de Dublín lle
asigne. De acordo co artigo 6 da proposta de Regulamento, se o solicitante non cumprise coas súas obrigas privaríaselle dos dereitos
que lle corresponden de acordo coa normativa da UE sobre condicións mínimas obrigatorias de acollida a todo solicitante de asilo
(en concreto, dos dereitos recollidos na Directiva sobre condicións
de acollida, artigos 14 a 19, coa excepción da atención médica de
urxencia). Non tardaron as críticas á devandita privación de dereitos por considerala contraria ao dereito internacional e á propia
Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea28.

28 Esta limitación de dereitos sociais non resulta compatible co Convenio de Nacións
Unidas sobre o estatuto dos refuxiados de 1951, nin co Convenio Europeo de Dereitos
Humanos (CEDH), nin coa Convención de Nacións Unidas sobre os Dereitos do Neno: Así,
HRUSCHKA, C. Dublin est mort, vive Dublin.. Cit.
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4.- Valoración: Como xestionar as solicitudes de asilo en
Europa de maneira razoable e acorde a Dereito?
Pasaron xa vinte anos desde que o primeiro Convenio de Dublín
se puxo en práctica; a que agora se prepara será a súa cuarta modificación. O sistema de Dublín non funcionou ben nunca; os estados
membros meridionais foron castigados por este sistema para responsabilizarse do exame de solicitudes de asilo nunha proporción
moito maior que os seus outros socios. As reformas que agora se
propoñen son puntuais e non modifican a filosofía do sistema que,
desde a súa orixe, quixo e quere penalizar aos estados membros
meridionais por considerar que iso lles empuxará a vixiar mellor as
súas fronteiras (que son fronteiras externas da UE). Con todo, este
razoamento –que segue aparecendo na vixente proposta de modificación– parece esquecer que todos os estados membros da UE (por
tanto, tamén os do sur) están obrigados polo Dereito internacional
e polo Dereito da Unión Europea a non devolver a ninguén ao país
de persecución ou risco sen antes examinar se pode ser beneficiario
do seu dereito á condición de refuxiado ou á protección subsidiaria.
Non sería máis razoable romper co criterio de responsabilizar ao
Estado de primeira entrada e repartir a responsabilidade sobre os
solicitantes de acordo unicamente co criterio de solidariedade do
artigo 80 do tratado de Funcionamento da UE?
Ademais, a chave de distribución da responsabilidade de exame
das solicitudes de asilo por que ha ser cega? A quen beneficia? De
verdade cre a Comisión Europea que a través desa distribución sen
criterio van evitarse os chamados movementos secundarios de solicitantes de asilo? Entre outros, xa se citaron como criterios para
elaborar unha distribución xusta e intelixente: os lazos culturais ou
lingüísticos, os pasados estudos ou prácticas ou traballos anteriores e o patrocinio privado29.
Por outra banda, pouco se logrará modificando o sistema de Dublín se non se fan viables canles legais de acceso á UE para os
29 DEI FILIPPO, M. Dublin ‘reloaded’ …Cit.
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solicitantes de protección. Se é certo que queren evitarse as vías
ilegais, que provocaron a perda de tantas vidas humanas, como
non posibilitar alternativas? Noutras ocasións, a Comisión expuxo
a necesidade de abrir outras vías legais para posibilitar o tránsito
cara á UE das persoas que foxen de riscos graves para a súa vida ou
a súa integridade: os pasaportes ou visados para solicitar asilo; os
corredores humanitarios, etc. Ningunha destas ferramentas posibles aparece nas novas iniciativas da UE. Por tanto cabe preguntar:
Cal é o ben xurídico protexido do novo SECA que se prepara, tras o
fracaso comprobado do vixente? É un Sistema Europeo Común de
Asilo ou é un Sistema Europeo Común de rexeitamento?
A reforma do sistema de Dublín pretende repartir e recolocar
a quen logre entrar nos territorios dos Estados membros da UE.
Mais, como mencionaba supra, hai outro eixo que vertebra a reforma: as institucións da Unión e os gobernos o que teñen en
mente é que a situación de colapso (e a consecuente violación
dos dereitos humanos en chan europeo) non se volvan repetir.
A idea é que non volva suceder que os desprazados forzosos poidan acceder de maneira grupal e masiva ás fronteiras dos Estados
membros da UE.
Como impedilo? Pois a través da dimensión externa das políticas europeas de inmigración e asilo. É dicir, a estratexia da Unión
Europea consiste en frear as saídas desde os países de orixe cara
á UE e que os estados de orixe readmitan a nacionais e tamén estranxeiros que saísen desde ese país.
O plan xa está proposto: trátase dos novos Pactos a medida cos
países de orixe e tránsito das migracións irregulares. Estes pactos
inclúen, por primeira vez, os chamados incentivos negativos (negar –ou reducir– axudas aos países terceiros que non cooperen con
esta política). A proposta destes Pactos a medida é do 7 de xuño de
2016 e cando estas liñas se escriben xa hai resultados: en 4 meses
adoptáronse cinco marcos de asociación con Nixeria, Níxer, Senegal, Malí e Etiopía que orientan incentivos (comercio, investimentos, programas de educación, etc.) a un dobre só fin, o control das
saídas de persoas con destino á UE e a readmisión dos que logren
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acceder á mesma. Reiteradamente menciónase que o modelo para
este novo plan son os acordos que España realizou con determinados países de África Occidental (Plan África 2004-2005)
Naturalmente, as institucións da UE e os gobernos dos Estados membros adiantaranse a explicar que as condicións dos Pactos
a medida pretenden frear as migracións económicas, mais: Quen
nos asegura que deses terceiros países non saen persoas en migración forzosa? Quen nos vai convencer de que os países cos que se
pacta fano en condicións de igualdade e con liberdade na negociación e adopción dos pactos? Onde queda o dereito para emigrar
garantido pola DUDH? Son estes pactos a medida e o condicionamento á que someten a axuda ao desenvolvemento compatibles co
noso Estado de Dereito e co respecto dos dereitos fundamentais
da persoa humana?
Aínda estamos a tempo de que o SECA se modifique atendendo
a criterios razoables de responsabilidade e repartición equitativa
sen desatender as posibilidades de integración das persoas á hora
de repartir a responsabilidade sobre os solicitantes. Tamén estamos
a tempo de rectificar no condicionamento da axuda ao desenvolvemento. Todo iso sen esquecer que estamos ante unha situación,
a das migracións forzosas, que como deixan claro os datos achegados ao comezo deste escrito, non é conxuntural senón verdadeiramente estrutural. Traballemos para que Europa responda de forma
digna e responsable aos retos e oportunidades que dita migración
forzosa leva e que outras rexións do mundo fagan o propio.
Cristina J. Gortázar Rotaeche
Cátedra Jean Monnet en Dereito de Inmigración e Asilo
Universidade Pontificia Comillas
Traduciu Chema Felpeto
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Achega

Celebración Interrelixiosa pola paz
Santiago González Avión
Ramón Cao Martínez

Antes de comezar esta celebración interrelixiosa pola paz, dúas
sinxelas palabras de presentación de estas persoas que veñen
compartir con nós as súas pregarias e coas que imos compartir as
nosas. Palabras tamén de gratitude pola súa dispoñibilidade para
acompañarnos nesta tarde de sábado, deixando outros quefaceres,
descansos ou praceres.
Grazas, de corazón, a todas e cada unha das persoas que vou
nomear:
María José Calviño Ferreiro –que vive e traballa en Santiago–,
desde o ano 2000 segue o camiño budista na súa versión tibetana. Recoñece con gratitude o estímulo e a inspiración que para
ela foron e son tanto o Lama Neldjorpa Antonio, primeiro lama
galego, como o Lama Geshela. Este último confioulle para a súa
recitación aquí a versión castelá dunha oración de Shantideva,
monxe e sabio mestre da Universidade de Nalanda (India), no
século VIII.
A Comunidade Bnei Israel Galicia, pese aos intentos feitos, non
puido enviar a ningún representante. Na súa ausencia, Santiago
González Avión vai recitar unha pregaria do Rabí Nahmán de Breslau, un dos grandes Mestres do jasidismo que viviu a cabalo dos
séculos XXVIII e XIX.
Mons. Santiago Agrelo, arcebispo de Tanxer –a quen tivemos o
pracer de escoitar esta mañá– vai ser a voz cristiá, cunha oración
preparada por el.
M. Refaat Shalaby, musulmán de orixe exipcia, residente en Pontevedra e casado cunha galega, por causas alleas á súa vontade
non pode estar presente. A pregaria que preparou vai ser lida polo
senegalés Djemba, que acaba de participar na mesa redonda sobre
redes de acollida.
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O iraniano Behnan Latifi –exiliado do seu país por motivos relixiosos– e a lucense Belén Sánchez Otero van recitar en parsi e cantar
en galego unha pregaria da fe bahai, que ambos os dous viven.
Grazas, en fin, a Toñito de Poi, quen co seu acompañamento musical vai axudar a crear unha atmosfera de recollemento e concentración para a nosa oración.

1.- Monición de entrada.
Ao longo do día de hoxe compartimos a nosa preocupación por
unha grande traxedia do noso tempo. Milleiros de persoas vense
expulsadas dos seus fogares e da súa terra pola violencia xeneralizada, as violacións de dereitos humanos, a persecución, a fame, a
pobreza. Vivimos nun mundo marcado por conflitos violentos, por
guerras que se entrecruzan, se solapan, se potencian. A guerra,
nacida sempre dalgunha forma de inxustiza, é unha das principais
causas desas masivas migracións. Esas guerras que empurran a
mulleres e homes, a nenos é anciáns a arriscar a súa vida, e a perdela, xusto cando tentan salvala.
Como irmáns en humanidade sentímonos responsables da súa
desdicha e do seu sufrimento. E hoxe como nunca sentimos a urxencia, a necesidade, o vivo desexo dunha paz xenuína, verdadeira,
que só é posible se se asenta na xustiza. Pero á vez somos conscientes das dificultades para conseguila. Sentímonos limitados e,
ás veces, impotentes.
Como seguidores do movemento iniciado por Xesús de Nazaret,
os aquí convocados queremos sentirnos unidos a todas as mulleres
e homes de boa vontade, que desde diferentes tradicións relixiosas
e espirituais, comparten esa fonda aspiración pola paz. Se algo nos
une -máis aló de crenzas, formulacións e ritos diverxentes, máis
aló de friccións e prexuízos- é a nosa saudade dunha humanidade reconciliada, capaz de vivir fraternalmente no seo desta casa
común, neste mundo que a pesar de todo non deixou de ser bo e
fermoso. E se a algo nos empurran as nosas conviccións, e a converternos nuns laboriosos artesáns da paz.
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Por iso nesta tarde –con atención, reverencia e confianza–,
colocámonos ante o Misterio Último, ante a Realidade Absoluta,
ante a Entraña definitiva dos seres, ante a Fonte da que todo mana,
ante a Atmosfera na que vivimos , movémonos e existimos e á que
nas nosas diferentes tradicións chamamos con diferentes nomes.
Cada unha, cada un dos representantes das diferentes tradicións
aquí presentes vai dar forma, nunha pregaria no espírito da súa
propia tradición, á nosa necesidade e desexo de paz, e ao noso
compromiso de traballar a prol dela.
Que todas e todos compartamos estas pregarias –budista, xudía,
cristiá, musulmá, bahaí– é un signo desa concordia e un modesto
anticipo dela. Oremos.

2.- Oración budista
Poidan os seres en calquera lugar,
atormentados polos sufrimentos do corpo e da mente,
obter un océano de felicidade e gozo
pola virtude dos meus méritos.
Que ningunha criatura vivinte sufra,
cometa negatividade algunha ou enferme.
Que ninguén caia preso do medo ou se subestime
por mentes apesaradas pola depresión.
Que os cegos poidan percibir as formas,
e os xordos, os sons,
e aqueles cuxos corpos estean extenuados polas penalidades
se recuperen e atopen sosego.
Que o indixente ache abrigo,
e o famento, comida.
Poida o sedento acadar a auga
e deliciosas bebidas.
Que o pobre encontre riqueza,
e aqueles derrubados pola pena obteñan a ledicia.
Os desamparados, esperanza,
felicidade e prosperidade duradeiras.
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Que se precipiten chuvias axeitadas
e abunden as colleitas.
Poida toda medicina fornecer o seu resultado,
e as oracións virtuosas soster os seus froitos.
Que todo enfermo
se libere pronto da súa doenza.
Que calquera enfermidade que haxa no mundo,
non se manifeste de novo.
Que os amedrentados se afasten do medo,
e aquelas persoas que se ven reprimidas sexan liberadas.
Que os desvalidos poidan achar forzas,
e que todas as xentes alberguen o sentimento de axudarse
entre elas.
(Shantideva, 687-763)
Mestre budista, Univ. Nalanda, India, s. VIII

3.- Oración xudía
Señor da Paz,
Soberano divino, a quen a paz pertence!
Creador da Paz,
Creador das cousas todas!
Que sexa a túa vontade poñer fin á guerra
e á efusión de sangue no mundo,
para estender unha grande e marabillosa paz por todo o mundo,
para que unha nación non levante a espada contra outra nación,
nin aprendan máis a guerra.
Axúdanos e sálvanos a nós todos.
Fai que merezamos estar firmemente aferrados á virtude da paz.
Haxa unha paz verdadeira e perfecta
entre cada persoa e o seu próximo,
e entre marido e muller,
e que non haxa división entre a xente nin sequera no corazón.
Fai que cada quen ame a paz e vaia tras dela sempre,
en verdade e integridade.
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Que non caiamos na división,
nin sequera cando se trata de persoas que non están de acordo
con nós.
Que nunca avergoñemos a ningunha persoa na terra, grande
ou pequena.
Que poidamos manter verdadeiramente o mandamento
«Ama o teu próximo como a ti mesmo»,
con todo o corazón, corpo, alma e posesións.
E deixemos que o que está escrito se cumpra en nós:
«Vou conceder a paz na terra,
e repousaredes, e ninguén terá medo.
Tirarei os animais perigosos da terra,
e ningunha espada atravesará a vosa terra».
Deus, que é a paz, nos bendiga coa paz!
Rabí Nachman de Breslau (1772-1810)
Mestre do movemento hasídico.

4.- Oración cristiá
Nos camiños da emigración móvese sempre un mundo de vítimas.
Alí están, Señor, espidos, moídos a paus, os «medio mortos» que
o mal deixou abandonados: os que desbotamos como se desbota o
lixo, os que crucificamos fóra da nosa cidade, os sinalados como
responsables do destino que lles asignamos…
Alí están, invisibles pero reais, os bandidos que deixaron medio
morto ao camiñante: os que oprimen e se chaman benfeitores, os
que se lucran da necesidade dos pobres, os epulóns que banquetean na mesa do benestar, mentres os malpocados morren de soidade e de fame ás portas do seu banquete.
Alí son da casa os ideólogos do odio, os pedagogos da indiferenza, os racionalizadores da violencia, os apoloxistas da barbarie…
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Por alí pasan tamén quen terían que asumir a responsabilidade
de arrebatarlle ao mal as súas vítimas; pero levitas e sacerdotes,
viandantes e turistas, ideólogos dunha inverosímil Europa cristiá,
soñadores de purezas raciais, culturais, relixiosas, aínda que viron
ás vítimas, «deron un rodeo e pasaron de largo».
Tampouco eles saben, Señor, que o mal apoderouse das súas
vidas, seduciunos, enganounos miserablemente e equipounos de
razóns para deixar sen evanxeo aos pobres.
Ven, Señor, a ese mundo de vítimas.
Pode que homes e mulleres desa noite escura soñen cunha nova
legalidade, unha nova orde, unha maior racionalidade, un novo
sentido. Pero nada diso será dabondo para sandar as feridas que
neles deixou a violencia do mal. Todos necesitamos ser reconstruídos, recreados, rexenerados, transformados, transfigurados…
todos necesitamos de ti, Deus, creador e salvador noso. Ven, acende en nós o lume do teu amor, e fai de cada un de nós unha boa
noticia para os pobres.
Mons. Santiago Agrelo Martínez OFM

5.- Oración musulmá
No nome de Alá o Bo, o Misericordioso, Loado sexa o Señor
do universo que nos creou e nos formou repartíndonos en tribos
e nacións.
Que nos coñezamos e non nos desprecemos!
Se o inimigo está disposto a facer a paz, dispoñámonos tamén
nós a buscala.
E confía en Deus, porque Alá, o Señor, é o único que escoita e
sabe todas as cousas.
Servos de Deus, cheos de graza son aqueles que camiñan na
terra con humildade e saúdan aos seus semellantes dicindo «PAZ».
M. Refaat Shalaby, Ph.D.
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6.- Oración Ba hai (Unidade)
Oh, meu Deus; oh, meu Deus! De verdade eu invócote e suplico
ante o teu limiar, rogando que todas as túas mercés descendan sobre estas almas. Prepáraas para o teu favor e a túa verdade.
Oh Señor! Une e enlaza os corazóns, une todas as almas en
harmonía e enche de gozo os espíritos por medio dos signos da
túa santidade e unidade. Oh Señor! Fai radiantes estes rostros mediante a luz da túa unidade. Fortalece as costas dos teus servos no
servizo do teu reino.
Oh Señor, Ti, posuidor de infinda misericordia! Oh Señor de
clemencia e perdón! Absolve os nosos pecados, perdoa as nosas
faltas e fai que nos volvamos cara ao reino da túa misericordia,
invocando o reino do poder e da forza, humildes ante o teu altar e
submisos ante a gloria das túas probas.
Oh Señor, Deus! Fainos como as ondas do mar, como as flores
do teu xardín, unidos, harmonizados polos dons do teu amor. Oh
Señor! Dilata os peitos mediante os signos da túa unidade e fai a
toda a humanidade como estrelas que brillan desde a mesma altura
de gloria, como froitos perfectos que medran na túa árbore de vida.
De verdade Ti es o Todopoderoso, Quen subsiste por Si mesmo,
o Doador, o Misericordioso, o Perdoador, o Omnisciente, o Único
Creador
‘Abdu’l-Bahá

7.- Canto Final
Camiñan o meu rente moitos homes,
non os coñezo. Sonme estranos.
Pero ti que te alcontras alá lonxe,
máis alá dos desertos e dos lagos,
mais alá das sabanas e das illas,
coma un irmáu che falo.
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Si é túa a miña noite,
si choran os meus ollos o teu pranto,
si os nosos soños son igoales,
coma un irmáu che falo.
Anque as nosas palabras sexan distintas
e ti negro i eu branco,
e tendo semellantes as feridas,
coma un irmáu che falo.
Por enriba de tódalas fronteiras,
por enriba de muros e valados,
si os nosos berros son igoales,
coma un irmáu che falo.
Común témo-la patria,
común a loita ambos,
a miña mau che dou,
coma un irmáu che falo.
Celso Emilio Ferreiro

NOTA:
— Esta celebración pódese ver en vídeo na páx web de Encrucillada:
www.encrucillada.gal, no apartado dedicado ao Foro.
— Tamén se pode ver na mesma páxina Web a mesa redonda sobre
redes de acollida.
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Ecumenismo e diálogo interrelixioso,
unha contribución necesaria para
a paz en Colombia
Victorino Pérez Prieto

Matar un home non é defender unha doutrina, é matar un home»
(Sebastián Castellio1)
Temos que colaborar coas outras confesións cristiás e con tódolos
homes de boa vontade que estean empeñados nunha paz auténtica, enraizada na xustiza e o amor» (Episcopado Latinoamericano
en Medellín2)
As igrexas teñen na súa propia misión os elementos e principios que
poden converterse en eixos dunha acción pola xustiza e pola paz
(Foro «Construcción de la Paz en América Latina»3)

Segundo unha investigación recente, Colombia é, xunto co
Perú, o país máis relixioso de Latinoamérica4, e é, en particular, un
país maioritariamente católico. Non é unha novidade; sempre o foi
desde a «conquista» ata hoxe, antes e despois da independencia. É
máis, seguramente este país sexa o único no mundo que ten unha
declaración clara cristiá no seu himno nacional. Sen embargo, foi
ao longo da súa historia un país profundamente marcado pola violencia. E, o que é peor, unha violencia na que ten estado presente
dun xeito ou doutro a relixión cristiá. Así o recoñece un teólogo
colombiano:
1

Castellio, S., De haerectis an sint persequendi.

2 II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, «Mensaje a los pueblos de
América Latina».
3 Ruiz, M. (ed.), CINEP, Memorias del Foro «Construcción de la paz» en América Latina,
nuestro reto, Melgar 1995.
4 Enquisa desenvolvida pola firma WIN/Gallup International en 65 países, publicada pola
BBC o ano 2015 no seu artigo «¿Cales son os países máis e menos relixiosos do planeta?».
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La nación colombiana siempre ha vivido en situación de conflicto
desde el comienzo mismo de la colonia. Y no siempre se han resuelto
los conflictos de manera pacífica, sino que generalmente se ha recurrido a la guerra… Dentro de ésta, el aspecto religioso jugó un papel
importante… No se puede decir que la religión era la única causa
de los conflictos, pero sí es fundamental entender el papel de los
símbolos religiosos para motivar, enardecer y autoexplicar casi todas
las guerras del siglo XIX5.

Este será o obxecto da primeira parte do meu traballo: como
violencia e relixión, desventuradamente unidos na historia da humanidade, estiveron particularmente unidos neste fermoso país,
que ardentemente busca hoxe a paz. Na segunda parte verase a
importancia e mesmo a necesidade do diálogo interrelixioso como
unha contribución para a paz e o posconflito; xa que este país,
aínda que segue a ser maiormente católico, amosa cada día unha
pluralidade relixiosa máis importante. Este diálogo en Colombia é
máis urxente desde a súa dimensión ecuménica, por pertencer a
maioría dos colombianos á Igrexa Católica ou a calquera das seis
mil igrexas cristiás. Así o recoñece outro teólogo colombiano:
La complejidad del conflicto que vive Colombia pone en evidencia
la creciente demanda de espacios más amplios de diálogo, orientación y educación para la paz desde el trabajo interreligioso, que
pueda dar un aporte a la reconstrucción de un país que se encuentra
sumido en una guerra fratricida, en una rampante situación de injusticia y delincuencia…
Las comunidades confesionales, como actores sociales, pueden proponer alternativas nacionales para el cuidado de la vida que superen
los discursos de buena voluntad y comprometan a sus fieles en la
defensa de la dignidad humana y la promoción de una cultura de
paz… No existe un plan común que asocie esfuerzos económicos y
logísticos en un plan de desarrollo global que aúne las iniciativas de
las religiones6.
5 Arboleda Mora, C., Guerra y religión en Colombia, Ed. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín 2006, 5.
6 Salazar Guerrero, F., «Retos de la cooperación interreligiosa en Colombia en favor de
la paz», en Castilla Vázquez (coord.), El diálogo interreligioso. Iniciativas para la gestión de
la diversidad religiosa, Ed. Comares, Granada 2011, 111-112.
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I.- Violencia e relixión en Colombia,
unha chamada á paz
1.- Violencia e relixión: dos vellos sacrificios á aposta radical pola paz
1.1. A paz é o máis desexable e necesario para a humanidade actual, pero a cultura dominante e globalizada está estruturada arredor de opcións que son contrarias á paz, pola súa vontade de poder
e dominación duns pobos sobre outros e das elites dominantes
dentro dos seus propios pobos7. As mesmas relixións, que naceron
para a salvación, para a liberación, para a iluminación e para a paz,
tardaron séculos en comprender que, como dicía na cita inicial Sebastián Castellio, humanista e teólogo cristián francés seguidor da
Reforma: «Matar un home non é defender unha doutrina, é matar
un home». Dixo isto con ocasión da execución de Miguel Servet
polos calvinistas en Xenebra en 15538:
Cando os xenebrinos executaron a Servet, non defenderon unha
doutrina, mataron un ser humano; non se fai profesión de fe queimando un home, senón facéndose queimar por ela… Buscar e dicir a verdade, tal e como se pensa, non pode ser nunca un delito. A
ninguén se lle debe obrigar a crer. A conciencia é libre.

Castellio define os herexes simplemente como «aqueles que
non están de acordo coa nosa opinión». Dos cristiáns que xustifican a persecución relixiosa, di que son peores que calquera a quen
pretenden converter. E reclamou: «Que os xudeus ou os turcos
non condenan os cristiáns, e que tampouco os cristiáns condenen
7 Cf. Boff, L., Virtudes para otro mundo posible: comer y beber juntos, y vivir en paz, Sal
Terrae, Santander 2007. Tamén J. Galtung, Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización, Bilbao 2003; J.Ma Ridao, La paz sin excusa: sobre la legitimación de la
violencia, Barcelona 2004.; VVAA, Conflictos armados: interpretaciones y transformaciones,
Universidad de Medellín 2010.
8 Castellio, S., De haerectis an sint persequendi, publicado en1554 e traducida ao castelán por Casiodoro de Reina. O libro é un ataque frontal á tese segundo a que os herexes
deben ser executados; por iso a obra enfrontouno definitivamente con Calvino. De haerectis
presenta unha antoloxía de textos de Padres da Igrexa, como San Xoán Crisóstomo, Santo
Ambrosio e Santo Agostiño, contra a execución de herexes; engadindo opinións de Erasmo
e autores protestantes.
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os xudeus ou os turcos … e nós, que nos chamamos cristiáns, non
nos condenemos tampouco uns a outros» . Chega a dicir tamén:
«Canto mellor coñece un ser humano a verdade, menos inclinado
está a condenar».
Pero a historia das relixións deixou demasiados exemplos do
contrario; mesmo dentro da relixión cristiá, que quixo abolir os
sacrificios antigos, porque xa alguén «morreu por todos» (cf.1Pe
3,18). Tanto católicos como protestantes deron probas de que os
herexes, os seguidores doutras relixións e as mal chamadas bruxas, coma todos os disidentes, deben perecer polo ben da sociedade. Un místico como San Bernardo, para xustificar a violencia
contra os musulmáns na Segunda Cruzada, chegou a escribir «O
soldado de Cristo … é un servidor de Deus, e recibiu a espada
para castigo dos malfeitores e loanza do ben. Ao matar un infiel
non é un homicida, senón un malicida»9. Por iso, como escribín
noutro lugar,
En lugar de ser fuente de armonía, unión, concordia y paz entre
los humanos y con toda la creación… la religión ha sido muchas
veces fuente de separación, conflicto y violencia. Frente a un Dios
que es pura relación, pura comunión, Amor que ama apasionadamente a sus hijos e hijas y a toda la creación; que mantiene y vivifica constantemente esta comunión/unión profunda de amor, en la
historia humana, nos encontramos con una/s religión/es que ha/n
sido demasiadas veces fuente de enfrentamiento y de violencia;
fuente de opresión, ignorancia y alienación, en lugar de liberación… y, lo que es más grave, en lugar de dar vida, muchas veces
la ha quitado10.

A violencia non é propia da experiencia relixiosa; é, máis ben,
intrínseca ao ser humano, como autodefensa e supervivencia. Porén, na súa raíz, como dixo Paul Ricoeur, aquilo que xeralmente
se chama relixión ten que ver coa bondade: «Se a relixión, as relixións, teñen un sentido, é o de liberar o fondo de bondade dos se9

Clairvaux, Bernard de, Éloge de la nouvelle chevalerie, Cerf, Paris 1990, 56.

10 Pérez Prieto, V., La búsqueda de la armonía en la diversidad. El diálogo ecuménico e
interreligioso desde el Concilio Vaticano II, Ed. Verbo Divino, Estella 2015, 17.
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res humanos»11. Pero, demasiadas veces, as relixións foron infieis
aos seus principios e fixéronse demoníacas.
1.2. A fonte da violencia relixiosa non é outra que a intolerancia; unha intolerancia que, conforme se vai acentuando, tórnase un fanatismo poñendo a Deus ao seu servizo. «O fanático
necesita apropiarse da divindade, como medio de conxurar unha
diferenza vivenciada como ameaza intolerable», di Carlos Domínguez12.
René Girard di que a humanidade é filla da violencia e da relixión: «A violencia e o sagrado son inseparables»; aínda que precisa: «o relixioso tende sempre a acalar a violencia»13. Na súa
obra fundamental La violencia y lo sagrado conclúe Girard que
a violencia está na mesma orixe de tódalas culturas e relixións,
que se terían fraguado grazas ao mecanismo do chibo expiatorio,
ou mecanismo sacrificial. Cos seus ritos sacrificiais, as relixións
iluminan a natureza violenta da humanidade, como medio para
contela. Pero nesta unidade sacrificial de relixións e culturas hai
un progreso; desde Grecia e o mundo bíblico atopamos unha
paulatina renuncia ao universo relixioso do sacrifico ritual dos
primoxénitos (cfr. o sacrifico de Isaac, a fin dese procedemento).
A tradición xudeucristiá é para Girard o punto álxido do desvelamento da violencia sacrificial. A palabra evanxélica propón o
problema da violencia humana coa verdade da inocencia de Xesús. As relixións son conscientes da inxustiza que acompaña a
violencia; saben o que é o sacrificio e intentan prohibilo paulatinamente14.
Girard saca unhas consecuencias importantes: fronte á violencia relixiosa debe establecerse un diálogo interrelixioso no mes11 Ricoeur, P., Una conversación con Paul Ricœur. «Liberar el fondo de bondad», Web da
comunidade ecuménica de Taizé (Francia): http://www.taize.fr/es_article2355.html.
12 Domínguez, C., «La interpretación freudiana del hecho religioso», en Dominguez, C.
- Uriarte, J. Mª - Navarro, M. La fe ¿fuente de salud o de enfermedad?, Idatz, San Sebastián
2001, 47.
13

Cf. Girard, R., La violencia y lo sagrado, Anagrama, Barcelona, 26-28.

14

Cf. Girard, R., Los orígenes de la cultura, Trotta, Madrid 2004.
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mo terreo relixioso; pois a protección das vítimas e o interese por
denunciar as inxustizas son tema sensible a tódalas relixións. As
relixións non poden dar nunca máis cobertura ideolóxica á violencia –como teñen feito– pois o potencial destrutivo da violencia
humana pode aniquilarnos.

2.- Igrexa, violencia e paz en Colombia
2.1. Como dicía no comezo, Colombia tivo desde o seu inicio
un proceso sempre acompañada por conflitos, e conflitos armados;
neles, o aspecto relixioso desempeñou un papel importante. No
século XIX foi o recurso da guerra interna, e no século XX, a guerra contra a insurxencia guerrilleira. Este conflito no século XIX e,
en parte, no século XX, tivo como base «o enfrontamento de dúas
formas ideolóxicas, que son como dous paradigmas», en palabras
de Carlos Arboleda:
Una, la cultura de la cristiandad fundamentada en una filosofía
esencialista… una religión sólida y absoluta, y una moral heterónoma considerada universal, prescriptiva y totalizante. La otra,
la cultura de la modernidad, basada en una filosofía liberal, que
abogaba por un sujeto libre… con unos ideales de progreso y desarrollo de tipo secular, sin dependencias religiosas… autónoma en
su moral15.

Un dos estudos realizados na Universidade Bolivariana de Medellín, que deu orixe ao libro de Arboleda, leva o título expresivo
«La Constitución de Rionegro y el Syllabus: dos símbolos de nación y dos banderas de guerra». Ambos símbolos foron «como as
Biblias que guiaron a enfrontamento» –di–; «os xefes de ambos
bandos actuaron como bispos da súa propia relixión que había que
defender coa alma». Noutro estudo do mesmo libro («Dios, religión y política») conclúe o autor: «A metafísica forte na base de
cada unha delas impide o diálogo e favorece a destrución do outro
como inimigo, ao que non se poden facer concesións».
15 Arboleda, C., Guerra y religión en Colombia, 9-10.
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A Constitución de Rionegro (1863) e o Syllabus de Pío IX
(1864) son a formulación ideolóxica das dúas frontes colombianas; é nestes documentos «onde se expresa con meirande claridade o fundamento das diferenzas e a motivación das guerras»16.
Mentres a Constitución buscaba unha modernidade liberal, o Syllabus quería unha sociedade baixo a dirección da Igrexa. Por esta
razón, entre 1830 e 1902 déronse nove grandes guerras xerais en
Colombia, e catorce locais. A Constitución de Rionegro («Constitución dos Estados Unidos de Colombia») non tardou en tomar
medidas de desamortización dos bens eclesiásticos. E o Syllabus
(«Catálogo dos principais erros do noso tempo, censurados nas
alocucións, encíclicas e outras cartas apostólicas do Santo Padre
Papa Pio IX») levou á súa expresión máxima a oposición da Igrexa
ás tendencias liberais; dicindo que as opinións contrarias á doutrina oficial da Igrexa eran non só «impías» e «perniciosas para a
salvación das almas», senón «plans criminais» contra ela. Ademais
da ideoloxía de ambos os documentos, a rivalidade ten unha explicación histórica. No inicio da independencia de Colombia (1819),
a Igrexa (poderosa, rica, organizada e con prestixio popular) ten
máis peso que o mesmo Estado; os membros do clero forman en
gran parte o Senado e a Cámara de Deputados. Pero a partir de
1850 (expulsión dos xesuítas) apróbanse leis e decretos para reducir o poder da Igrexa (supresión dos dereitos de estola, aranceis e
dídimos) ata chegar ao «Decreto de tuición de cultos» –que prohibía aos relixiosos o exercicio das súas funcións sen a autorización
do goberno– e desamortización eclesiástica de Cipriano Mosquera
(1861-1863). Pero pouco máis de vinte anos máis tarde (1887)
asínase o Concordato Igrexa-Estado, que devolvería á Igrexa Católica os seus bens e privilexios.
Respecto das outras confesións cristiás, en Colombia, coma no
resto de América Latina, non entrou a Reforma protestante do s.
XVI polo férreo e violento control exercido pola Coroa española
sobre as novas correntes do luteranismo. A Reforma entraría logo,
lentamente, coa Ilustración (s. XVIII).
16 Ibid. 10.
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Nas loitas pola independencia de Colombia, realistas e patriotas
valíanse do uso dos símbolos relixiosos para animar as súas tropas
e ter a forza na batalla. Pero logo foron os conservadores os que
se apoderaron dos símbolos católicos: «Ao berro de ‘viva a relixión’
inflamáronse os ánimos … Tomábase o inimigo político como un
inimigo das tradicións relixiosas sacrosantas». Ata o punto de nomear a Xesús Nazareno «xeneralísimo dos exércitos lexitimistas» e
poñelo na procesión cargando coa cruz, pero con capa e charreteras de xeneral (!!)17. As tropas conservadoras asistían á Misa antes
do combate, e os curas colgábanlles escapularios do Sagrado Corazón, con oracións como: «Deus e Señor… caia ao golpe do voso
poder o furor dos que pretenden violar o voso santuario… saíde ao
combate, vencede»18. Isto levou a anticlericalismos e actos iconoclastas, e, o que é peor, á guerra.
Aínda que o conflito político en Colombia se remonta ao século
XIX coas rivalidades entre os partidos tradicionais, que se fixeron
máis fortes na Guerra dos Mil días, a contenda sanguenta que
chegou ata hoxe empeza na década dos 60 coa aparición das guerrillas; estas son froito da exclusión social e política, a distribución
desigual das terras e a inxustiza social. Entre 1958 e 1968 o conflito foi tanto, que se chama a «época da violencia». En 1958, o
poder distribuíuse entre os dous partidos tradicionais, Conservador e Liberal; os demais grupos de presión non puideron participar nos procesos políticos. Como consecuencia, nos anos sesenta
formáronse as dúas guerrillas máis importantes: as Forzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) e o Exército de Liberación
Nacional (ELN), que chegaron ao momento actual. Pola súa banda, as forzas políticas máis reaccionarias seguiron o slogan: «Matar
comunistas é o ben»19.
2.2. En abril de 2014, as Comunidades Construyendo Paz en los
Territorios (CONPAZ) coa Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
17 Arboleda, C., Guerra y religión en Colombia, 126-127.
18

Ibid. 129.

19 «Teología Paramilitar»; tomado da páxina da Comisión Intereclesial de Justicia y paz,
http://justiciaypazcolombia.com/Teologia-Paramilitar .
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lanzaron a súa proposta de Comisión de la Verdad. No apartado
de «Dereito á verdade» manifestan a necesidade de esclarecer a
responsabilidade da doutrina militar dos actores en confrontación:
os partidos políticos, empresarios, medios de información e Igrexa.
Falan do papel xogado pola institución eclesiástica na historia da
violencia do país, e o dano causado por ser unha instancia de alcance moral para o conxunto da sociedade. O texto inicia cun recoñecemento á Igrexa católica polo seu papel na protección dos
dereitos dos excluídos: «Foi protagonista de primeira orde na construción dunha orde social e política. O seu poder posibilitoulle
avogar ou defender, promover ou protexer intereses de sectores de
poder e de sectores excluídos». Pero algúns membros promoveron
e xustificaron a violencia desde a conquista e a colonización lexitimándoas20. Sobre a presenza da Igrexa na historia recente da
violencia en Colombia di:
Desde 1930, luego de la pérdida de la hegemonía conservadora,
la Iglesia se opuso a las reformas generando un clima de polarización política y social, aportando a la generación de un ambiente que desencadenó en un conflicto interpartidista dando origen
a la violencia. Para la resolución de este conflicto, en 1958 se
firmó un pacto; el del Frente Nacional… con la bendición de
la Iglesia Católica, que se benefició al consagrarse a Dios como
fuente suprema de toda autoridad con reconocimiento de los dos
partidos… En el desarrollo de la violencia desde 1960 hasta hoy,
se ha conocido la intervención de personas, sectores, y de una
interpretación de la doctrina católica que han instigado la violencia, poniéndose del lado de la doctrina conservadora, militar
y paramilitar, que alentó la persecución genocida de liberales,
comunistas, hasta de sectores progresistas de la misma iglesia católica y de otras iglesias.

O documento recoñece tamén o papel doutros curas, relixiosas
e relixiosos que optaron pola violencia como método para a transformación da sociedade, entrando nas guerrillas: «Outros poucos
sacerdotes, relixiosas e relixiosos, optaron, tamén, pola violencia,
20 Propuesta de CONPAZ. Comisión de la Verdad al presidente Juan Manuel Santos, a la
sociedad y a las guerrillas de las FARC, ELN y EPL, CONPAZ, Bogotá 2014.
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como vía para o cambio da sociedade, facendo parte de organizacións rebeldes»21.
A Proposta de CONPAZ chama a atención sobre as graves consecuencias, para a moral e a ética social, de que axentes ou documentos da Igrexa fosen promotores desa violencia contrarrevolucionaria: «Unha institución que ten a función de estimular os
valores fundamentais da convivencia social, ao verse involucrada
en crimes rexeitables en contra dos valores máis profundos da tradición evanxélica que a orixinou; impulsando cruzadas para exterminar fillos e fillas de Deus por pensar distinto, por aspirar a unha
orde social que respecte as liberdades das democracias modernas,
é necesario que sexa recoñecido pola Comisión da Verdade».
Finalmente, o documento volve recoñecer o importante papel
xogado pola Igrexa católica na construción da paz en Colombia,
na defensa das vítimas e na esixencia de respecto aos dereitos humanos: «A Comisión da Verdade non descoñece que en particular
desde 1986 a Igrexa participou en achegamentos con grupos alzados en armas, buscando mediar, facilitar acordos locais para a
liberación dos privados da liberdade, así como o innegable feito de
que máis de 67 integrantes institucionais da Igrexa católica foron
asasinados desde 2005 ata hoxe». Esta vontade de achegamento
da Igrexa á guerrilla para solucionar o conflito levou a que algún
bispo fose chamado «estafeta da guerrilla» (Mons. Gómez Serna)
e outros fosen acusados polo fiscal de «presunta colaboración cos
grupos guerrilleiros»22.

21 A este respecto é moi ilustrativo o libro de Dario Restrepo, La revolución de las sotanas.
Golconda 25 años, Planeta-Bogotá 1995, sobre o movemento Golconda nos anos 60/70.
Este foi un espazo de clérigos críticos coa situación colombiana, que contou co apoio eclesiástico do bispo Valencia Cano. Algúns destes curas acabaron ingresando na guerrilla do
ELN; entre eles Manuel Pérez (un español alcumado «el cura Pérez») chegou a comandante
e Domingo Laín, tamén español, que morreu, coma Camilo Torres, en combate.
22 Cf. o documentado traballo de L. Camila Ramírez, «Del altar a la mesa del diálogo. La
Iglesia católica en la resolución del conflito armado en Colombia (1994-2006)», en Diversidad y dinámicas del cristianismo en América latina. Memorias del II Congreso Internacional,
USB 2009, tm. I, 201-202.
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II.- O diálogo ecuménico e interrelixioso en
Colombia, presuposto importante para a paz
1.- Do monopolio católico á realidade multirrelixiosa.
Os conflitos católico-protestantes e a oposición da
guerrilla contra estes (o complot americano)
1.1. A conquista do que sería Colombia por parte da coroa española encheu o país de catolicismo; porque o dereito de conquista
levaba a esixencia de evanxelización, co apoio do papa, excluíndo a intervención doutras monarquías europeas. Pero quedaron
restos das relixións amerindias, as relixións africanas achegadas
polos escravos, e tamén o islam e o xudaísmo sefardí minoritarios,
que chegaron cos cristiáns novos vidos de España, e que non foron totalmente silenciados, a pesar dos esforzos da Inquisición23.
En España había voces que pedían a evanxelización protestante
das Indias; Casiodoro Reina e Cipriano de Valera tentaron levar as
súas traducións españolas da Biblia ás Américas; pero o Tribunal
da Inquisición de Cartagena fíxose cargo de que non fixesen o seu
traballo, vixiando os libros heréticos coas doutrinas luteranas que
podían traer os barcos. No s. XVII establecéronse nas illas de San
Andrés e Providencia os primeiros estranxeiros que trouxeron a fe
protestante; os ingleses puritanos forman a Sociedade de aventureiros de Westminster.
Desde 1559 houbo lexislación contra a «falsa e daniña seita de
Lutero e os seus secuaces»24. Durante as loitas da independencia
chámase «masóns e luteranos» aos revolucionarios do 1810; o arcebispo Mosquera chega a chamar «apóstolo de Satanás» a un dos
pastores. Pero os grupos protestantes seguen asentándose ao longo
do século XX. Respecto dos xudeus e musulmáns deuse unha gran
persecución desde os comezos da conquista, coincidindo coa súa
expulsión de España. Finalmente, o Concordato de 1887 entre a
23 Bidegani, Ana Mª, «La pluralidad del hecho religioso en Colombia», en Las religiones
en Colombia, Medellín 1994; citado por Arboleda, op. cit. en nota 416, p.186.
24 Arboleda, C., Guerra y religión en Colombia, 191.
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Igrexa Católica e o Estado Colombiano di no seu artigo 1: «A relixión de Colombia é a Católica Apostólica Romana». E o Concilio
Plenario de América Latina en 1899 expón a estratexia da Igrexa
para afrontar o protestantismo:
El protestantismo no está en la verdad. Por tanto yerran cuantos
afirman que el protestantismo no es más que una forma diversa de la
misma verdadera religión cristiana… Del protestantismo han emanado todos los erros político-sociales que perturban las naciones…
la soberanía popular y esa desenfrenada violencia que juzgan es únicamente libertad… De estas se pasó a las plagas del comunismo, el
socialismo y el nihilismo… sepulcros de la sociedad civil (Actas y
Decretos, 223).

A insurxencia dos anos 60 –no contexto da contestación universal do sistema capitalista, ao que se denominaba «imperialista»
e «dominador»– tomou os protestantes como a punta de lanza do
imperialismo norteamericano25. Na esquerda colombiana existía a
idea de que os norteamericanos estaban introducíndose en Colombia, para evitar a revolución socialista, a través das misións
económicas, o programa da Alianza para o Progreso e grupos relixiosos protestantes. A protestantización do país debíase, segundo
estes grupos, ao desexo de EEUU de impoñer o seu sistema (teoría
do complot americano), pois un país católico era máis resistente
á influencia capitalista. Despois da revolución de Maio de l968,
abordouse máis aínda a crítica do protestantismo como extensión
ideolóxica do imperialismo e estratexia de dominio americano. Sen
dúbida, unha xeneralización disto sería inxusta, aínda que houbese
algo de certo, como testemuñan algúns informes. Pero, en Colombia como en AL, podemos falar á vez dun protestantismo conservador recalcitrante e un protestantismo liberacionista comprometido
co pobo, do mesmo xeito que no catolicismo. Así, houbo protestantes comprometidos coa liberación; entre eles Richard Shaull
(autor de El cristianismo y la revolución social; que tivo unha curta,
25 Arboleda, C., en ibid. recolle moitos datos de como os evanxélicos foron duramente
golpeados pola guerrilla, cun cadro detallado de asasinatos e outros ataques ás súas comunidades; cf. 244ss.
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pero intensa misión en Barranquilla, ao norte do país, polos anos
50 e logo en Brasil) e outros teólogos máis coñecidos, verdadeiros
pioneiros da Teoloxía da Liberación, como Rubén Alves en Brasil
(Cristianismo ¿opio o liberación?) ou José Míguez Bonino en Arxentina (Teología de la liberación).
Pola súa banda, a Igrexa católica colombiana dicía que grazas
aos dólares estaríase protestantizando o país: «En 1944 descualifícase os protestantes non só por non teren a misión divina e
eclesiástica para ensinar a verdade, senón por atentaren contra a
unidade nacional e a súa base fundamental na Igrexa católica»26.
Isto leva á Igrexa a unha exclusión total dos evanxélicos, non só
no terreo relixioso, senón tamén no educativo, cultural e mesmo
médico. Desde finais dos anos 40 e ao longo dos 50, a Conferencia Episcopal pediu a formación de «comités antiprotestantes» e a
loita contra eles. A concepción do catolicismo como alma da nación («Primero católico que colombiano») fixo que fose imposible
abrir as portas a outras confesións e relixións. Nas igrexas e escolas cantábase: «Fuera, fuera protestantes/ fuera de nuestra nación/,
que queremos ser amantes/ del Sagrado Corazón». A partir de l957,
amainou o sentimento antiprotestante en canto a persecución directa (pedradas e queimas de igrexas), pero non así a actitude antiprotestante de moitos católicos27.
Todo isto supón unha chamada urxente a superar unha fonte
de conflitos aínda non ben solucionada en Colombia. Aínda que
as cousas cambiaron radicalmente nos últimos anos, para pasar a
unha realidade actual na que se multiplican os encontros ecuménicos e interrelixiosos, nos que tiven xa abundantes ocasións de
participar. Houbo que esperar aos documentos do Concilio Vaticano II no ámbito eclesial e á Constitución de l991 no ámbito legal,
para falar dunha nova posición sobre a liberdade relixiosa e o recoñecemento da liberdade de cultos. A Constitución de l991 xa non
26 Ibid. 230.
27 Cf. Rodríguez, S. A., «Dualidad víctima-victimario del rol protestante y católico en el
periodo de la violencia en Colombia», en Reflexiones sobre ecumenismo y diálogo interreligioso, USB, Bogotá 2013.
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coloca ningunha confesión como a oficial do país colombiano; dá
liberdade de relixión e de cultos e recoñece o seu estatuto xurídico.
Isto supuxo, ademais do crecemento das igrexas protestantes históricas e novas, que os musulmáns comecen a establecer centros
relixiosos nos anos 70 (Maicao, Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Cali, Bogotá) cunha boa aceptación da poboación
en xeral, pois xa estaban integrados económica e socialmente. E
que buddhistas e hinduístas inicien comunidades no país.
1.2. En Colombia non se teñen estatísticas oficiais sobre o
mapa relixioso do país, pero a realidade multiconfesional e multirrelixiosa non permite a redución católica, por máis que siga sendo
esta a relixión maioritaria dos colombianos (80%). Hai máis de seis
mil igrexas cristiás, entre as históricas (luteranos, anglicanos, presbiterianos, ortodoxos, bautistas, menonitas, etc.), novas (diversas
denominacións evanxélicas, sobre todo neopentecostais) e minorías non cristiás (islam, xudaísmo, buddhismo e hinduísmo, ba’hai,
relixións indíxenas, etc.), xunto coas espiritualidades emerxentes.
Respecto diso, é representativo un Decreto de 1998 que aproba
o Convenio entre o Estado Colombiano e algunhas entidades relixiosas cristiás non católicas. Dito convenio dáse con estas entidades
relixiosas cristiás28: Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia,
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Iglesia de Dios Pentecostal, Comunidad Cristiana Manantial de Vida Eterna, Iglesia Cruzada Cristiana, Iglesia Cristiana Cuadrangular, Iglesia Adventista
del Séptimo Día, Consejo Evangélico de Colombia, Iglesia Bautista
Colombiana, Asociación Distrital de ministros del Evangelio, etc.29.
Salienta o crecemento exponencial dos pentecostais entre os anos
60 e 80, ao que pertencen varias das denominacións apuntadas:
sete de cada dez protestantes colombianos son pentecostais30.
28 Cf. Beltrán, «Aproximación histórico-interpretativa al proceso de diversificación religiosa en Colombia», en Mirada pluridisciplinar al hecho religioso en Colombia, USB, Bogotá
2008, 153-192.
29

Cf. Arboleda, C., Guerra y religión en Colombia, con abundantes cadros.

30 Beltrán, art. cit. apartado «El crecimiento del movimiento pentecostal entre los años
60 y 80», 176-184.
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Posteriormente realizaríanse acordos con comunidades musulmás e xudías. O islam representa en Colombia os non cristiáns
máis numerosos; parece que superan actualmente os cen mil
fieis; a maioría son sunitas, que contan xa cunha gran mesquita
en Bogotá, pero tamén hai comunidades chiítas. A mesquita meirande en Latinoamérica é a Omar Ibn Al-Jattab, en Maicao-La
Guajira.

2.- O diálogo ecuménico e interrelixioso, unha chamada
urxente do Concilio Vaticano II a toda a Igrexa.
O Concilio Vaticano II foi «o concilio do diálogo», como o definiu Paulo VI. Fronte á postura de confrontación de Trento (Contrarreforma), o Vaticano II naceu nunha actitude de acollida; para
«abrir as xanelas» aos cristiáns doutras confesións e ao mundo,
co que estaba tan enfrontada a Igrexa. Por iso, o verdadeiro espírito do Concilio foi o achegamento ou reconciliación, seguindo
as directrices do seu artífice, o bo papa Xoán. Un dos temas máis
importantes foi o diálogo ecuménico e interrelixioso. Por primeira
vez na historia, a Igrexa recoñecía oficialmente que había verdade
e salvación noutras relixións, e que a través delas tamén se podía
alcanzar a Deus. Boa expresión deste espírito de diálogo foi a creación de tres secretariados para o diálogo na igrexa posconciliar: Secretariado para o diálogo ecuménico e promoción da unidade dos
cristiáns, Secretariado para o diálogo interrelixioso coas relixións
non-cristiás e Secretariado para o diálogo cos non-crentes.
Como teño escrito31, dous aspectos significativos marcan a eclesioloxía pos Vaticano II, respecto da relación coas outras igrexas e
relixións: a) Pasar da Igrexa como sociedade perfecta (desigual e
xerárquica) á Igrexa como misterio e igrexa de iguais, como pobo
de Deus en camiño. b) Pasar dos anatemas contra os cristiáns non
católicos, as relixións non cristiás e o secularismo do s. XX, ao diálogo sincero con eles.
31 Pérez Prieto, V., La búsqueda de la armonía en la diversidad, 38-41.
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O diálogo ecuménico manifestou que tódolos cristiáns formamos parte da única Igrexa de Xesús Cristo, como di no seu comezo
a Unitatis Redintegratio: «Promover a reconstrución da unidade
entre todos os cristiáns é un dos fins principais que se propuxo
o Concilio, posto que única é a Igrexa fundada por Cristo Señor,
aínda cando son moitas as Comuñóns cristiás que se presentan
aos homes como herdanza de Xesús Cristo». Deste xeito, o Vaticano II introduce formalmente a Igrexa católica no movemento
ecuménico, do que estaba ausente, e pon en marcha unha serie
de diálogos ecuménicos, que deron nestas décadas unha cantidade
impresionante de documentos ecuménicos que testemuñan o esforzo realizado.
Verbo do diálogo interrelixioso, a Nostra Aetate (Declaración sobre a relación da Igrexa coas relixións non cristiás) di nas primeiras
liñas: «Tódolos pobos forman unha comunidade … e teñen un fin
último, que é Deus, cuxa manifestación de bondade e designios de
salvación esténdense a todos» (NA 1); para engadir logo: «A Igrexa
católica non rexeita nada do que nestas relixións hai de santo e verdadeiro» (NA 2). Recoñecer «o verdadeiro e santo» que hai nos demais camiños relixiosos refírese tamén ao que obxectivamente lles
pertence. Estas teñen un valor salvífico en si mesmas: todas as relixións poden salvar. Nostra Aetate conclúe cunha clara chamada á
liberdade relixiosa, que logo desenvolverá máis Dignitatis Humanae.
Así, o Vaticano II representa unha postura fundamental que
cambia o rumbo da Igrexa: «Non podemos invocar en verdade a
Deus, Pai de todos, se rexeitamos portarnos fraternalmente con
algúns homes» (NA 5).

3.- O diálogo ecuménico e interrelixioso en Colombia
e América Latina, un camiño apenas iniciado.
No ano 2015 fun convidado por unha parroquia de Bogotá para
dar unha charla sobre ecumenismo. Ao final, no animado diálogo
cos e coas participantes, unha persoa preguntoume: «Vostede dixo
que o diálogo ecuménico é moi importante na Igrexa; pero, entón
Encrucillada 200, novembro-decembro 2016

61
533

Victorino Pérez Prieto

por que non nos fixeron antes propostas del, nin desde a xerarquía
eclesiástica do noso pobo nin desde os mesmos pastores que nos
atenden?». A pregunta non era va, e eu recoñecín que non era suficiente con falar dos distintos encontros ecuménico nos últimos
anos. A sensación era que, en primeiro lugar, a aposta dos pastores
non fora moi clara, ou polo menos moi rotunda… e, en segundo
lugar, que as propostas non chegaran á xente, á igrexa de base que
forman as parroquias.
3.1. O diálogo ecuménico e interrelixioso nas Conferencias do Episcopado Latinoamericano (1968-2007).
Unha intuición semellante manifesta o traballo do teólogo colombiano Alberto Echeverri, que subtitula expresivamente o seu
libro sobre ecumenismo en América Latina: Resistencia e submisión ao Vaticano II. Fala aquí da presenza do tema ecuménico e
interrelixioso na actividade dos bispos colombianos e latinoamericanos, e, sobre todo, a súa presenza nas conferencias do episcopado latinoamericano desde Medellín, Puebla e Santo Domingo, ata
Aparecida.
Con excepciones, para nuestros obispos su fidelidad personal a los
dictados de los dicasterios romanos y su oposición a las diversas formas de liberalismo y aún más al comunismo naciente, eran prioridades fundamentales… Los pastores de nuestras iglesias estaban
habituados a procurar la defensa de la fe católica, pero no al recio
debate teológico que impulsó y definió los frutos del Concilio para
toda la iglesia en el s. XX32.

As excepcións dalgúns bispos que participaron no Concilio
(Leónidas Proaño, Méndez Arceo, Helder Cámara, Eduardo Pironio…) eran… excepcións; aínda que tiveran logo un peso decisivo
no postconcilio latinoamericano. De todos xeitos, o peso que tiveron nestas conferencias temas coma os pobres ou a inculturación,
non o tivo o diálogo ecuménico e interrelixioso.
32 Echeverri, A., Ecumenismo en América Latina: resistencia y sumisión a Vaticano II, Ed.
Académica Española, Madrid 2015, 16.
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a) Medellín (1968). A II Conferencia Xeral do Episcopado Latinoamericano marcou e segue marcando un fito na historia da Igrexa
no continente. A Introdución do documento conclusivo recoñece
que se viviu «un auténtico Pentecostés» para a Igrexa en AL. Como
recolliamos nunha cita inicial, a súa «Mensaxe aos pobos de AL»
chamaba a «colaborar coas outras confesións cristiás e con tódolos
homes de boa vontade que estean empeñados nunha paz auténtica».
No texto, os bispos non se identifican nunca como católicos,
senón como cristiáns, e manifestan un explícito respecto polas
igrexas non católicas-romanas, sen unha soa palabra de crítica e
co desexo de mutua colaboración. Pero o tema ecuménico e interrelixioso non está tan presente coma no Concilio. Apenas algúns
breves textos en que se repiten as expresións «igrexas cristiás» ou
«confesións e comuñóns cristiás» (cap. I, 22b; cap. II, 26 e 30;
cap. III, 20?). No cap. de Educación dise que a escola católica
deberá «estar aberta ao diálogo ecuménico» (IV, 19); no de Xuventude fálase de «iniciativas de carácter ecuménico» (V, 19); en
Catequese dise que «fomentarase un san ecumenismo, evitando
toda polémica» e que «a formación de catequistas require un coñecemento básico e unha visión ampla das relixións primitivas»
(VIII, 11 y 14); no de Liturxia dise: «promóvanse as celebracións
ecuménicas» (IX, 14). Pero Medellín non fala da necesaria formación ecuménica nos seminarios e centros da Igrexa; cousa que se
nota nos sacerdotes e relixiosos aínda hoxe en día.
b) Puebla (1969). Na III Conferencia, o tema ecuménico está
aínda máis ausente, e non atopamos a clara aposta do Vaticano
II. Con todo, o cap. III fala da «actividade ecuménica» e o «camiño cara á unidade desexada» (108). No cap. IV atopamos o título
«Incrementar o diálogo ecuménico entre as relixións» (n. 1096 );
neste cap. fálase do interese polo ecumenismo desde o Vaticano II
e a «ignorancia ou desconfianza» dos cristiáns latinoamericanos
arredor del. Nin neste documento nin no anterior aparece referencia expresa ao protestantismo, ao anglicanismo, nin á ortodoxia;
aínda que no segundo si se critican as «seitas» cristiás e o seu proselitismo, que non aparecía en Medellín.
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c) Santo Domingo (1992). Celebrada no contexto do polémico
V Centenario do «Descubrimento», a Conferencia non cuestiona
a conquista, senón que fala só de cinco séculos de evanxelización
católica. Xoán Paulo II, na alocución previa á asemblea, fala da
«nova evanxelización» fronte ao «grave problema das seitas». No
Instrumento preparatorio, o ecumenismo ocupa un lugar marxinal, destacando as dificultades do diálogo ecuménico; dedicándolle moito espazo ás «seitas e movementos relixiosos».
O texto final apenas trata o tema. Lonxe dun recoñecemento de mutuas responsabilidades nos conflitos ecuménicos, fala o
documento do «seu agravamento a través da historia» (n. 133);
mesmo se insiste no desafortunado nome de «cristiáns separados»
para os protestantes. Afortunadamente, nas liñas pastorais finais
considérase o ecumenismo «unha prioridade pastoral da igrexa»,
comprometéndose a «consolidar o espírito e o traballo ecuménico»
e «intensificar o diálogo». Apunta cinco conclusións: afondar as relacións, promover a formación ecuménica nos seminarios, alentar
o estudo da Biblia, reforzar a cooperación e valorizar a sección de
ecumenismo do CELAM (n. 135).
d) Aparecida (2007). Ten pouca alusión ao tema ecuménico, aínda que significativa. Ao final da primeira parte parece poñer os bispos á defensiva: «Moitas veces non é doado o diálogo ecuménico cos
grupos cristiáns que atacan a Igrexa con insistencia»; pero recoñece
que «non é adecuado englobar tódolos cristiáns non-católicos nunha
soa categoría de análise» (n. 100). Na segunda parte, o diálogo ecuménico encabeza un subtítulo con varios parágrafos (n. 227-234):
Diálogo ecuménico para que o mundo crea e Diálogo ecuménico e
interrelixioso. O primeiro sorpréndenos con estas palabras inusitadas: «A comprensión e a práctica da eclesioloxía de comuñón condúcenos ao diálogo ecuménico» (227); máis aínda: «O ecumenismo
non se xustifica por unha existencia simplemente sociolóxica, senón
evanxélica, trinitaria e bautismal» (228) e esixe «conversión interior», como dicía o Vaticano II (UR, 7). Pero logo advirte de novo
contra o «falso irenismo» no diálogo ecuménico e interrelixioso
(234) e a necesidade de «rehabilitar a auténtica apoloxética» (229).
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3.2. O diálogo ecuménico e interrelixioso en Colombia, unha contribución á paz
Carlos Arboleda escribe en Guerra y religión en Colombia:
En Colombia no ha habido, ni hay, pluralismo religioso, pues hemos
avanzado en el campo legal, pero no en el campo socio-cultural. Se
presenta el hecho de la pluralidad, pero no la actitud de pluralismo.
Sin embargo, en el campo legal todavía carecemos de un debate
sólido sobre lo que es el pluralismo y la posición del estado ante
las creencias en su manifestación sociológica… Hay una religión
mayoritaria que se ha transmitido sociológicamente, que ha sido intolerante y dominadora, pero que puede aportar el diálogo, el sentido
comunitario y la construcción de la paz, bajo los parámetros de un
nuevo consenso social33.

Son palabras duras, posiblemente non de todo xustas, pero
que en parte me confírman a intuición apuntada na anécdota
persoal expresada anteriormente. Con todo, houbo nos últimos
anos numerosos espazos de encontro ecuménico e mesmo interrelixioso, promovidos desde instancias oficiais e particulares, sobre todo en Bogotá e Medellín: Semana de oración pola unidade
dos cristiáns, Semana bíblica ecuménica, Colectivos ecuménicos
en Bogotá e Medellín, Colectivo ecuménico de biblistas (CEDEBI), Rede ecuménica de igrexas e organizacións cristiás de
Colombia, etc. Eu mesmo participei en numerosos encontros na
miña estancia no país (cursos 2015-2016): encontros organizados por universidades católicas (San Buenaventura e o ODREC,
Javeriana, Santo Tomás, UNIMINUTO), orixinais convocatorias
como a «Cea de Abraham» coas relixións monoteístas (con participación de representantes do goberno e mesmo do exército)
e outros encontros de teólogos ecuménicos, de ecoteoloxía, de
mesas pola paz, etc.
33 Arboleda, C., Guerra y religión en Colombia, 180-182. Cf. tamén, Historia del pluralismo religioso en Colombia, Ed. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín 2006. A súa
última publicación ao respecto é: «El ecumenismo, prioridad de la iglesia colombiana», en
Conferencia Episcopal Colombiana, El ser y quehacer del movimiento ecuménico hoy en
Colombia, Bogotá 2005.
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Con todo, hai que recoñecer que é máis doado o encontro entre altos dirixentes; a nivel de comunidades e pequenos pastores,
mantense o medo constante a que se perda a identidade das súas
igrexas e se violenten as súas crenzas, ou que os seus membros
cambien de denominación. O encontro ecuménico –menos o interrelixioso– causa o temor de contaminarse polo contacto doutrinal;
e mesmo, para algunhas comunidades pequenas, o ecumenismo é
a última estratexia de dominación dos católicos, para acabar coas
diferenzas. Deste xeito, como comenta Fabián Salazar: «O receo e
a desconfianza mutua dalgunhas confesións fan imposibles os esforzos de achegamento». As iniciativas ecuménicas e interrelixiosas preséntanse moitas veces de maneira illada a cargo de iniciativas persoais». Máis aínda, engade: «É lamentable constatar como
algúns participantes móstranse cara a fóra como ecuménicos e ao
mesmo tempo afunden con comentarios, intrigas e envexas os seus
irmáns na fe» 34.
En todo caso, algúns diálogos e encontros interrelixiosos quédanse a nivel de líderes, pero non chegan ás bases, que permanecen á marxe do encontro real con membros doutras relixións,
como teño comprobado.
Non se poden esquecer os enfrontamentos, as discriminacións,
as loitas de poder e, sobre todo, os abusos políticos e económicos,
o escándalo de inxustizas por parte de xente que se considera «moi
católica», que obrigan a un sincero arrepentimento mutuo, persoal e colectivo. Resultan particularmente clamorosos casos coma
o dun coñecido presidente dun grupo de bancos do país, que manifesta gañar 21 billóns de pesos trimestralmente (!) e ten capela privada con sacerdote para dicirlle diariamente a Misa e poder recibir
cada día a comuñón… e por riba é condecorado polo goberno! San
Juan Crisóstomo diría sen ambigüidade que é un ladrón, e que non
pode participar da comuñón da Igrexa sen restituír o que lles está
roubando aos pobres. Non habería que dicirlle o mesmo hoxe? Son
casos de violencia social e grave escándalo por parte dunha persoa
34 Salazar, F., «Retos de la cooperación interreligiosa en Colombia en favor de la paz»,
118.
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que di pertencer á Igrexa, e que non axudan precisamente á paz
social. A paz non se pode construír sobre a impunidade e a complicidade ante a inxustiza. E a relixión debe manter unha postura
profética, de denuncia, ante a inxustiza.
Con todo, a colaboración interrelixiosa ao servizo da paz debe
recoñecer toda a achega que os diferentes grupos relixiosos fixeron
ao país e ao mundo. Como indica Fabián Guerreiro: «En Colombia
son moitos os homes e mulleres que en diferentes épocas achegaron un proxecto común de unir os esforzos das relixións. Estas
persoas deben ser lembradas e valoradas para que o seu esforzo
non sexa en balde»35.
Tratarase, por tanto, de afianzar esa herdanza de ecumenismo,
diálogo interrelixioso, reconciliación e paz que se foi dando, sobre
todo nos últimos anos, e integrala coas novas iniciativas; consolidando, en redes, experiencias pasadas e realidades xa existentes
cos desafíos das novas propostas. «Non que cada igrexa faga o seu
propio proceso, senón que xere formas e accións ecuménicas máis
proxectivas», como din desde o CINEP36.
Non existe aínda un plan común que asocie esforzos económicos e loxísticos nun desenvolvemento global que xunga as iniciativas das relixións. Pero para un auténtico establecemento da paz
na sociedade colombiana, será imprescindible a participación das
diferentes denominacións relixiosas na toma de decisións públicas,
en conxunto con outros actores sociais que traballan pola paz en
espazos educativos, políticos e económicos.
Victorino Pérez Prieto
Teólogo

35

Ibid. 121.

36 Ruiz, M., (ed.), CINEP, Memorias del Foro «Construcción de la paz» en América Latina, 88.
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Os xudeus en Galicia
José Luís Álvarez

Non é fácil determinar a orixe da presenza xudía en Galicia. Hai
quen sostén que se remonta á caída do primeiro templo e quen a
data na época do Rei Salomón, mais os historiadores máis reputados prefiren vincular a chegada dos xudeus á Península á entrada
dos romanos en Hispania.
A influencia –cultural, económica e mesmo artística– do pobo
xudeu en España alcanzou as súas máis altas cotas durante a ocupación árabe e tras a reconquista cristiá, cando os xudeus xogaron
un importante papel no desenvolvemento e na modernización dos
antigos reinos hispanos.
Galicia non foi unha excepción e a cultura xudía floreceu con
prósperas comunidades en Ribadavia, Allariz, A Coruña, Monforte, Tui, Betanzos…
Grazas á iniciativa xudía, Galicia –A Coruña en concreto– pode
presumir de ser o escenario no que se escribiu a Biblia de Kennicott, a máis prezada xoia da ilustración medieval que hoxe en día
se custodia en Oxford (Inglaterra).
Pouco despois, en 1492, os sefardís –en hebreo España dise
Sefarad– foron expulsados de España por un decreto dos Reis Católicos que aínda hoxe supón un dos máis claros exemplos de antisemitismo na historia da Humanidade.
Moitos xudeus abandonaron daquela España, aínda que outros
moitos optaron por converterse ao cristianismo e –a maior parte
deles– seguiron practicando a súa relixión en segredo.
Aínda que o decreto de expulsión dos Reis Católicos foi oficialmente derrogado en 1968, moito antes –durante o Goberno de Pri68
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mo de Rivera– España permitiu aos xudeus regresar a España, aínda
que é certo que con moitas limitacións, polo que poucos o fixeron.
Hoxe, 500 anos despois da súa expulsión, a presenza xudía en
Galicia volve ser visible grazas á comunidade Bnei Israel (Fillos de
Israel), fundada na Coruña xa en pleno século XXI despois de varios
intentos frustrados de recuperar a vida comunitaria na nosa terra.
Apenas un centenar de xudeus residentes en Galicia participan
dun modo ou doutro das actividades da comunidade, aínda que
moitos residen temporal ou permanentemente en Galicia e probablemente poidan chegar a conectar connosco nun futuro próximo.
Bnei Israel forma parte da EUPJ (Unión Europea do Xudaísmo
Progresista), con sede en Londres, e ten entre os seus fins fomentar o espírito comunitario entre os xudeus galegos, combater o antisemitismo, difundir a cultura xudía e servir de nexo co Estado de
Israel, ademais de ofrecer o soporte que a nivel cultural e espiritual
necesiten os xudeus nesta parte de Sefarad.
A comunidade xudía de Galicia organiza a celebración de varias
festas xudías (Pesaj ou o Ano Novo) e mantén un estreito contacto
coa comunidade Beit Emunah (Casa de Fe), con sede en Asturias
e que rexenta a sinagoga máis próxima a Galicia.
É un firme obxectivo da comunidade contar cunha sinagoga
propia, unha infraestrutura coa que hai uns anos se chegou a contar na Coruña.
Esta carencia palíase, en parte, coa organización de servizos itinerantes nas diferentes cidades galegas nas que Bnei Israel aspira
a celebrar os venres a chegada do Shabbat, o máis prezado e santificado día que Deus deu ao seu pobo.
A difusión da cultura e a arte xudía en Galicia ocupa tamén un
espazo na axenda de traballo de Bnei Israel, que pretende chegar
á sociedade galega a través de convenios coas súas institucións,
charlas, coloquios e exposicións en diferentes localidades da comunidade autónoma, na convicción de que o coñecemento é a
principal vía para erradicar o odio e a xenofobia.
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O xudaísmo prohibe o proselitismo e, por tanto, os xudeus galegos non buscamos convencer a ninguén para que se converta ao
xudaísmo, aínda que obviamente a ninguén se lle pechan as portas
e calquera que chame a elas con boas intencións é ben recibido.
De feito, os conversos son, xunto con inmigrantes latinoamericanos, un dos máis importantes grupos integrantes da comunidade
xudía de Galicia.
José Luís Álvarez
Traduciu Chema Felpeto
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Achega

SEPT: 50 anos na inculturación
da Igrexa galega
X. Francisco Domínguez Martínez

O 15 de decembro de 1966 constituíase ante notario en Santiago de Compostela a Sociedade de Estudos Publicacións e Traballos, SEPT. 50 anos despois comprácenos facer esta achega conmemorativa na revista Encrucillada, coa que tantas coincidencias e
colaboracións temos desenvolvido neste obxectivo común de facer
máis galega a nosa Igrexa. Proba disto é que o que foi o primeiro
director de Encrucillada, hoxe presidente da asociación que sostén
a revista, o noso benquerido guieiro e recoñecido teólogo Andrés
Torres Queiruga participou nesta andaina como asesor dende os
primeiros tempos da aparición de SEPT. Moitos dos autores das
súas publicacións forman parte da nómina de impulsores e colaboradores da revista.
SEPT e Encrucillada están vencellados dende que se dan os
primeiros pasos para a posta en marcha da revista. SEPT participa
activamente na súa creación e presta o seu apoio na resolución
de certos atrancos administrativos para a súa aprobación. Entre
as esixencias administrativas estaba a de ter que dispoñer dun Director con carné autorizado, o que supuña un custo inabordábel.
Como SEPT era unha editora rexistrada oficialmente, como tal non
precisaba cumprir con tal requisito, e así nace Encrucillada como
revista que virtualmente era propiedade de SEPT. A min tocoume
preparar a documentación oficial para a súa aprobación. Andando
o tempo, no ano 1988, transfírese a propiedade á Asociación Irimia1 polo simbólico prezo de cen pesetas. Figura, pois, na relación
de méritos de SEPT este tan honroso e importante, prestado a esta
1 Andando o tempo, constituirase a Asociación Encrucillada, que se fará cargo da edición. Así pois, a edición de Encrucillada aparece baixo a rúbrica de SEPT, do nº 1 ao 50:
da Asociación Irimia, do nº 51 ao 150, e da Asociación Encrucillada a partir do nº 150 ata
hoxe. (Datos proporcionados por Engracia Vidal).
Encrucillada 200, novembro-decembro 2016

71
543

X. Francisco Domínguez Martínez

revista tan destacada non só no ámbito galego, senón tamén alén
das nosas fronteiras, que alimenta con puntualidade bimensual
as nosas vidas de cristiáns e cristiás galegas. Velaí polo que non
se podería atopar un medio máis axeitado para dar noticia da vida
de SEPT e das súas realizacións neste medio século de existencia.

1.- O nacemento de SEPT
SEPT foi unha das obras nacidas da capacidade creativa e do entusiasmo contaxioso de Xaime Isla Couto. Segundo o Bispo Miguel
Anxo Araúxo, de: «Xaime e o seu equipo de profetas do Vaticano II».
Xaime xunta un grupo de xentes de toda Galicia preocupados
polo divorcio existente entre a Igrexa galega e as realidades de nós,
que arredor do ano 1965 idean a creación da editorial SEPT para
sensibilizar os membros da Igrexa galega sobre a problemática e
das reivindicacións concretas da nosa terra en todos os sensos:
cultural, social, relixioso, económico, político…
En xullo de 1965, un ano antes da súa constitución formal2,
redáctase o programa fundacional de SEPT, que foi presentado ao
Cardeal Quiroga Palacios o 24 de xullo daquel ano e que na súa
introdución di o seguinte:
Conscientes dos deberes que, como cristiáns e galegos, esixe de
todos a hora actual e inspirados por un afán sincero, profundo
e decidido, de incorporar ás actividades editoriais, que serven de
canle fecunda ao renacemento cultural da nosa Terra, o espírito
eternamente renovador que vive hoxe a Igrexa, un grupo de homes de estudo e traballo, fillos fieis da Arquidiocese Compostelá,
facemos un chamamento a cantos se sintan identificados con tal
2 A constitución formal, como xa dixemos, ten lugar o 15 de decembro de 1966. Na
escritura de constitución figuran: Xaime Isla Couto, Enrique Giménez Bascoy, Xosé Luis
Fontenla Rodríguez, Francisco Cerviño González, Daniel Vilela García, Octavio San Martín
Domínguez, Xerardo Fernández Albor, Agustín Sixto Seco, Manuel Vidán Torreira, Manuel
Beiras García, Avelino Abuín González, Carlos Baliñas Fernández, Juan José Domínguez
Reboiras, Agustín Bueno Rodríguez, Camilo Nogueira Román, Domingo Fernández del Riego, Xosé Luis Fontenla Méndez, Isidoro Millán González-Pardo, Xosé Manteiga Pedrares e
Xesús Mosquera Sueiro.
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propósito, para a creación dunha Sociedade baixo a denominación
arriba expresada [Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos]
e cuxas finalidades concretas serán:
a) A edición, venda e difusión de libros, revistas e outras publicacións de carácter relixioso, social e económico.
b) A promoción de toda clase de traducións, estudos e traballos
complementarios ou auxiliares daquelas actividades.

Xaime Isla será o seu primeiro Presidente ata 1971; nunha segunda etapa seguiralle como presidente de transición Domingo
Fernández del Riego ata a incorporación de Alfonso Zulueta de
Haz no ano 1972 e neste ano 2016, por razóns de saúde de Zulueta, foime encargada a min a Presidencia3.
O Padre Xaime Seixas Subirá, que o 25 de xullo de 1965 dixo a
primeira misa oficial en galego en San Domingos de Bonaval, en
lembranza de Rosalía de Castro, será o asesor relixioso de SEPT co
beneplácito do Cardeal-Arcebispo de Santiago e a autorización do
P. Provincial da Compañía de Xesús.
Posteriormente, no ano 1969, incorporarase, como un dos seus
asesores, Andrés Torres Queiruga.

2.- SEPT na batalla pola aprobación oficial do galego na liturxia
Cando o Concilio Vaticano II abre as portas á utilización das
linguas vernáculas na liturxia, os bispos galegos esquecen totalmente a existencia do galego como lingua propia, optando a partir
do 1º de xaneiro de 1965 exclusivamente polo castelán. Unha das
primeiras accións de SEPT consiste na elaboración en marzo de
1965 dun escrito de recolleita de sinaturas, dirixido aos bispos de
Galicia, no que se pide a liturxia en galego, conseguindo que o 22
3 Tamén debemos deixar constancia das persoas que se ocuparon da xestión cunha entrega totalmente xenerosa e gratuíta. De 1965 a 1970: Enrique Giménez Bascoy, Manuel
Vidán Torreira e Agustín Sixto Seco; de 1971 ata hoxe: Xosé Luís Fontenla Rodríguez,
Francisco Domínguez Martínez, Silvestre Gómez Xurxo, Xosé María Pin, Constantino González Rei e Antón Vidal Andión. Na actualidade está en marcha un proceso de renovación e
incorporación de xente nova.
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de febreiro de 1967 o Cardeal Quiroga envíe a Roma a solicitude
ao Consilium para o emprego do galego na liturxia.
SEPT xogou un papel moi importante nas accións levadas a cabo
para a normalización do galego na Igrexa, tanto no ámbito das xestións oficiais como no da dinamización social e do clero de Galicia.
Publica O Misal galego, en setembro de 1968, que supuxo un
grande avance para as negociacións con Roma, xa que era necesario presentar textos en galego para que fosen examinados e aprobados. É nesa altura cando, o 27 de setembro de 1968, se despraza
a Oviedo unha ampla representación de SEPT para entrevistarse
co Cardeal Tarancón, daquela Presidente da Comisión de Liturxia
da Conferencia Episcopal Española4. Tamén move os fíos en Roma
por medio do xesuíta P. Manuel Santos na preparación das xestións que máis tarde remataría o Cardeal Quiroga. O Misal Galego
tomouse como referencia para os textos da misa, mentres a xerarquía non aprobaba outros textos, e a tal fin foi entregado por SEPT
en Madrid ao secretario da Comisión de Liturxia da Conferencia
Episcopal para comunicar a preceptiva aprobación a Roma.
En Roma, co Misal de SEPT aprobado pola Conferencia Episcopal Española, houbo que superar certos atrancos de última hora
que resultaron ser interferencias do Goberno Español.
O 7 de xaneiro de 1969 o Consilium aproba o galego como lingua oficial litúrxica de Galicia. O Misal Galego de SEPT quedará
autorizado con carácter provisional para ser empregado na liturxia.
O 8 de xaneiro de 1969, Xaime Isla, Presidente de SEPT dirixe un
telegrama ao Cardeal Quiroga:
Reciba fondo agradecemento desta sociedade pola decisiva intervención Vosa Eminencia presidindo episcopado galego pro reconocemento nosa lingua vernácula usos litúrxicos. Bican anelo pastoral. SEPT. Presidente5.
4 Alí viaxaron Xaime Isla, Xaime Seixas, Xosé Morente, Manuel Vidán, Domingo F. del
Riego e o daquela padre xesuíta Manuel Santos Santorum.
5 Texto difundido nunha circular de SEPT de xaneiro de 1969. Arquivo Fundación
Isla Couto.
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Ademais d’O Misal galego SEPT publica outro tipo de material
de apoio para a liturxia en galego:
– Fichas musicais de cantos litúrxicos en galego. Promovidos na
súa maioría polos Irmandiños (1968 a 1970) .
– A Palabra de Deus: Os Evanxeos. De Manuel Espiña e Xosé
Morente. 1965.
– Os Salmos. Versión de Isaac Alonso Estravís. 20 marzo 1967.
– Pacem in terris. (Versión galega) 1968.
– Populorum progressio. (Versión galega) 1968
– Odinario da Misa para os fieis. Editáronse milleiros de exemplares para facilitar as respostas dos fieis.

3.- Outras actuacións de apoio á liturxia en galego
Ademais de no recoñecemento do galego como lingua oficial litúrxica de Galicia, SEPT xogou un papel destacado na súa implantación, tal como se deu no apoio á Comunidade de Vida Cristiá, ao
Equipo de homilías en galego e a Badal.
3.1. Comunidade de Vida Cristiá (CVC):
En Vigo o P. Xaime Seixas empeñouse de cheo coa liturxia en
galego, apoiado pola xente de SEPT da zona, de maneira especial
por Xaime Isla e Domingo F. del Riego. Para as súas actuacións
puxo en marcha unha Comunidade de Vida Cristiá baixo a advocación da Nosa Señora da Guía e de Santiago Apóstolo, que se rexía
pola normativa dos xesuítas e que foi aprobada polo P. Arrupe o
día 15 de setembro de 1967. A Comunidade fíxose cargo da misa
das Trinitarias e máis tarde da dos Apóstolos, incorporando o Coro
Ondas do Mar de Vigo.
SEPT e a CVC atendían os gastos das actividades litúrxicas destas dúas misas, en especial os do Coro Ondas do Mar de Vigo. A
xestión estaba a cargo de leigos e os ingresos procedían das cotas
dos socios.
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Ademais, para evitar que O P. Seixas fose destinado fóra de Galicia polos seus superiores, SEPT mantívoo como asesor relixioso
cunha retribución mensual. A súa marcha tería significado un importante retroceso para a implantación da liturxia en galego.
3.2. O equipo de homilías en galego:
SEPT tamén participa na creación e mantemento dun equipo
de homilías en galego, elaboradas por un grupo de cregos e leigos.
Este equipo comezou as súas reunións en Vigo no ano 1972. As
homilías enviábanse por correo ás parroquias de toda Galicia. Os
gastos corrían a cargo da CVC e de SEPT6.
3.3. A folla litúrxica Badal:
Creada en Vigo para cubrir as necesidades prácticas da implantación do galego nas misas, comeza co seu primeiro número do 19
de abril de 1987 e remata co número 862, do 30 de decembro de
2001, contando cunha vida de máis de catorce anos.
SEPT participa na súa creación e sostemento xunto coa Comunidade de Vida Cristiá e tamén cun grupo de cregos e leigos preocupados por prestar este servizo a todas as parroquias de Galicia7.
Os contidos estaban estruturados en: Introdución, monicións
das lecturas, preces, recomendacións de cantos, suxestións para
a homilía, lecturas e salmo de domingos e festas. Tamén se publicaron folletos para orar polos defuntos e para celebración de exequias. A súa difusión en Galicia adquiriu unha certa importancia
e no ano 1991 contaba con preto de 600 subscritores. Arredor da
publicación movíase un equipo dunhas 20 persoas.
6 Estaba integrado polos cregos Xaime Seixas, Ramón Búa, Alfonso Magariños, Antonio
P. Bernárdez, Xesús Gago, Antón Gómez, Roberto Goitía (Pastor da Igrexa Pentecostal) e
polos leigos Xaime Isla , Xosé Sánchez, Margarita Vázquez e Xoán Bernárdez. (Gago Blanco,
Xesús. «Referencias ao Padre Xaime Seixas» en «O Padre Xaime Seixas Subirá. Pregoeiro da
irmandade. Homenaxe no Centenario do seu nacemento (1915-2015)». SEPT. Vigo. 2015)
7 Os asinantes da carta fundación foron Xaime Isla, Quico Domínguez, Antón Vidal Andión, Constantino González Rei, Xesús Gago, Xulio Andión, Ramón Araúxo, Bieito Santos,
Xosé Luís Rodríguez Suárez, Waldo García e Xoán Andión. Arquivo de Badal.
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4.- As publicacións de SEPT8
Ao longo dos seus cincuenta anos de vida a editorial SEPT
ten producido arredor de 65 publicacións agrupadas en varias
coleccións:
– 
As edicións do adro: liturxia, textos sagrados, encíclicas, pastoral, catequese… Destacamos, ademais dos indicados no
apartado anterior, A Biblia dos nenos, O Evanxelio dos nenos,
400 nomes galegos para homes e mulleres, Oracional galego,
Historia da Igrexa galega, A Biblia…
– Xeira nova: teoloxía e pensamento cristián. Salientamos A
Crise da conciencia relixiosa no mundo moderno, Recupera-la
Salvación, Relixión e libertade, Teoloxía e sociedade, Galegos
e cristiáns, O intelectual galego e Deus, Recupera-la creación.
Por unha relixión humanizadora…
– Testemuños: conversas con personalidades destacadas da sociedade galega, tales como Conversas do P. Seixas, Conversas
de Torrente Ballester.
– O home e a sociedade: exame. á luz do pensamento cristián,
dos problemas económicos, políticos, xurídicos, ambientais…
de Galicia: O aforro e a inversión en Galicia, A planificación
rexional de Galicia, Estudos do Dereito Civil de Galicia, Contaminación industrial e desenvolvemento, Os labregos na prensa galega.
É difícil encontrar outra editora tan prolífica en publicacións
cristiás en linguas vernáculas ibéricas, superando incluso a xa desaparecida editorial catalá Nova Terra.

8 Na nómina de autores e tradutores aparecen, entre outros, Manuel Espiña, Xosé Morente, Manuel Vidán Torreira, Isaac Alonso Estravís, o bispo Miguel A. Araúxo, o P. Xaime
Seixas, Manuel Regal, Andrés Torres Queiruga, Xosé Pérez Vilariño, Xosé Chao Rego, Xosé
Manuel Rodríguez Pampín, Manuel Caamaño, Victorino Pérez Prieto, Ramón Barral Andrade, María Luísa Brey, Vicente Risco, Silvestre G. Xurxo, Xosé Antón Miguélez, Xoán Carlos
Rodríguez Herránz, Xosé María Pin, Carlos Baliñas, Manuel Cabada, Pedro Castelao.
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5.- A Biblia en galego
A Biblia en galego, promovida e editada por SEPT en 1989, pode
considerarse a obra máis importante realizada pola editorial. Desde
a súa creación xa se tiña a intención de abordar esta publicación
tan importante no ámbito da relixión cristiá e tamén da cultura
universal. Aínda que existía a posibilidade de publicar algunha versión existente en galego, como a de Manuel Casado Nieto, tómase
a decisión, no ano 1973, de facer unha versión galega partindo das
linguas orixinais coa participación de especialistas e expertos biblistas galegos, para o que conta co apoio do arcebispo de Santiago de
Compostela. A coordinación estivo a cargo de Andrés Torres Queiruga e Xosé Fernández Lago. Na promoción, xestión e edición, que
durou dezaseis anos, implícáronse de maneira directa o Presidente
e o Director de SEPT, Alfonso Zulueta de Haz e Francisco Domínguez, quen hoxe escribe esta achega. Practicamente a totalidade
dos tradutores traballaron de maneira gratuíta. A editorial cubriu os
gastos de adquisición de textos de referencia, fotocopias, revisión e
outras tarefas de apoio. Para afrontar estes gastos creouse un grupo
de cotizantes que mensualmente atendían un recibo. A xenerosidade de todos os que se involucraron nesta tarefa resulta encomiable.
Rematados os traballos de tradución, a Xunta de Galicia financiou
a primeira edición no ano 1989, de 5.000 exemplares. A primeira
presentación fíxose na Romaxe do Ancoradoiro, na que me correspondeu a honra de facer o seu entronizamento a carón dos benqueridos Pepe Chao e Ramón Dosil. Non puido escollerse mellor
marco que aquela xuntanza de crentes «renacendo en galego». Máis
adiante fixéronse outras dúas edicións máis do mesmo número de
exemplares, téndose editado un total de 15.000 exemplares, hoxe
en día esgotados. Actualmente estase levando a cabo unha revisión
e actualización ortográficas para abordar unha cuarta edición.
A saída da primeira edición coincide coa visita do Papa Xoán Paulo II a Compostela e o Goberno galego, patrocinador da edición, decide agasallalo cun exemplar da primeira edición especialmente encadernado en pel branca. Unha representación de SEPT fai entrega
deste exemplar ao Presidente da Xunta, Fernando González Laxe.
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Esta versión galega d’A Biblia conseguiu o emprego dun galego
axeitado ao rigor científico da tradución e ao mesmo tempo asequible á xente no vocabulario e nas expresións. A aplicación pastoral así o esixía. Tamén se coidou moito a dignidade da edición en
papel biblia e con pastas simil-pel e letras douradas estampadas.
A dignificación da nosa lingua non pasaba por menos. Obtívose
unha edición que nada ten que envexar á de outras linguas. No ano
1990 recibiu o Premio Nacional de Tradución.
Os Bispos de Galicia solicitaron o emprego da tradución nos
leccionarios da palabra das misas, editados posteriormente.
O recoñecemento chega ao punto de que a Igrexa Evanxélica e
as Testemuñas de Xehová empregan esta biblia nas súas celebracións de culto en Galicia.

6.- A modo de peche
A mirada a estes 50 anos de labor por unha Igrexa máis en sintonía co pobo galego e cos seus valores, obríganos a reparar nos
resultados conseguidos. Seguramente un dos expoñentes máis significativos, o estado da liturxia en galego, non resulta moi alentador, tendo incluso sufrido retroceso con respecto a hai algúns
anos. Tanto a Igrexa como a sociedade galega seguen a ser espazos
de misión para facelas máis donas de si. Non podemos deixar de
traballar polo obxectivo de reafirmar a nosa identidade en todos os
ámbitos e manifestacións da vida relixiosa, coa certeza de que a
pesar dos atrancos a esperanza cristiá alenta o noso labor.
X. Francisco Domínguez Martínez
Presidente de SEPT
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A nosa luzada iluminaranos a todas.

20 anos da Asoc. Mulleres Cristiás Galegas Exeria

Marisa Vidal Collazo

Polo día de Santos e defuntos, o amigo Rubén escribíanos esta
reflexión:
Teño que confesar que non vou nunca ao cemiterio onda os «seres
queridos». Con todo gustei sempre desta data, mestura de outono,
bosques, regatos, fieitos, castañas, santos, defuntos... O outono
como etapa da vida... agardando sempre a pascua primaveral. Estes
días contemplei a tanta xente levando ramos e prendendo cirios:
Canta emoción recollen esas flores, esas velas, canto agarimo!
Hoxe, antes da misa de defuntos (unha delas), pensei: A misa ten
que ser un gran ramo de flores, fermosas, olorosas...cada un de
nós temos que ser unha flor e facer un cesto grande: a misa de
hoxe é ese gran cesto que toda a comunidade ofrecemos aos nosos
defuntos.

Eu tampouco vou ver nichos porque hai tempo que sei que
os meus seres queridos non están alí, dicíalle na miña resposta
a Rubén. E gustoume esa comparación que fixo coas flores, sobre todo porque a flor, fermosa como é, apenas é un anticipo do
froito. Non se pode deter o paso do tempo. A cor, o cheiro da flor
teñen que pasar, hai que deixalos ir. Non nos podemos embalsamar, porque se non deixamos ir a cor e o cheiro non poderemos
albiscar a chegada dos froitos. A beleza da flor é maior se te fas
consciente de que é o anticipo de algo moito mellor, que se saborea e alimenta.
O sábado 5 de novembro reunímonos no Auditorio Cersia de
Santiago unhas 80 mulleres para celebramos os 20 anos da Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria. Foi precioso convocar e
ver xuntas a tantas mulleres que, ao longo do tempo, pasaron pola
asociación. Moitas xa non están participando con nós, porque as
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súas vidas fóronas levando a outros lugares e outras loitas, pero
este sábado sentíronse convocadas e gozamos da festa con todas.
Na acción de grazas final, Fernanda agradecía todo o que Mulleres Cristiás Galegas lle aportara. Dixo que grazas a nós abrirá
os ollos a un xeito de ver e vivir a vida que xa sospeitara no seu
malestar ante a sociedade cando era unha nena, pero ao que ata
daquela non fora quen de poñer palabra. E outras asentían con
ela, dando sentido co seu silencio a todos estes anos de andaina
compartida.
En Mulleres Cristiás Galegas case todas temos 20 anos máis
que cando empezamos. Poucas mulleres hai agora na asociación
que non estiveran xa hai 15 anos, e moitas veces, nas nosas xuntanzas, cando nos deixamos levar polo pesimismo, se nos escapan
laios polos tempos mellores, cando tiñamos máis azos, cando chegabamos a todo, cando eramos máis novas. Ao ler a Rubén decateime de que eses laios en certo modo son lamentos polo tempo
en que eramos flores, coradas, olorosas, mulleres cheas de ilusión
que en marzo de 1996 se xuntaban por primeira vez no Mosteiro
de Armenteira con ganas de cambiar a Igrexa e o mundo.
Agora xa sabemos que as cambiadas somos nós, nas nosas vidas
e relacións, e caemos na conta de que é tempo de deixar de mirar
atrás, ás cores perdidas, e empezar a mirar con valentía para adiante, asumir as canas e seguir camiñando, esperando ver agromar os
froitos maila as secas que a veces nos desacougan.
O día iniciouse coa música de Loreena McKennit e a canción
Downbythe Sally Gardens que nós temos convertido na danza de
bendición. Doce mulleres portando doce candeas acesas avanzaban dende o fondo polo salón ao ritmo da música, ofreceron a luz a
todas as presentes e as deixaron nun candeeiro que presidiu o día.
Na mesa un cartel “A nosa luzada iluminaranos a todas” avisaba da
luz, símbolo do día.
A palabra de benvida e acollida dóunola Pilar Wirtz, que nos
chamou a facer memoria agradecida de todas as aprendizaxes que
estes 20 anos supuxeron para todas:
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Nomear e agradecer a nosa xenealoxía, a tantas mulleres feministas e tantas mulleres cristiás, que ao longo da historia fixeron posible que hoxe poidamos estar aquí, con dignidade, celebrándonos
como mulleres.
Agradecer tamén o noso presente, ese que entre todas nós fixemos posible ao longo destes anos. Celebrar os 20 anos dun grupo
de mulleres que conta como único soporte coa arte do coidado
nas relacións, ven sendo algo así coma un milagre. Un milagre
que non chove do ceo pero que, entre acertos e desacertos, fomos quen de o tecer na terra cos fíos de escoita, bo trato e amor/
humor.

A reflexión puxérona, na mañá, a teóloga Adelaide Baracco i
Colombo e a escritora e activista Susana Sánchez Aríns, da ONG
Implicadas no Desenvolvemento, única ONG galega con perspectiva de xénero.
Unha foi o contrapunto da outra. Adelaide convidaba á reflexión
retándonos a unha mística activa, recordándonos que a mística
non é fuga da realidade, senón acción no seu sentido máis fondo,
capacidade de incidir na realidade grazas á esperanza;mirándoa
non como escándalo, senón como sacramento da Presenza.Recordou para todas textos de Xuliana de Norwich, Etty Hillesumou
María Skobtsova, místicas activas dende a tradición católica, o agnosticismo ou a tradición ortodoxa.
Susana levantounos literalmente da comodidade das butacas
para descolocarnos con xogos que deron corporeidade ao discurso
feminista da de-construción da que antes falara Adelaide. E falounos tamén de novas maneiras de facer camiño desde o común,
por medio da nosa creatividade, tecendo redes, poñendo en xogo
os nosos talentos ao servizo da comunidade, traballando dende dinámicas de axuda mutua.
Despois da reflexión e o xantar compartido chegou a celebración, que se abría coa voz de Exeria recordándonos que o camiño
no que andamos é tamén o seu, que viaxamos coma ela e con ela
no ronsel da esperanza, sendo luz para as compañeiras.
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O agradecemento expresado por Pilar na acollida foi vivido por
todas cando chamamos a subir ao escenario a 12 mulleres en representación de todas as que desempeñaron tarefas de coordinación na Asociación. Puxémoslle a cada unha estola lila, símbolo de
recoñecemento ao seu labor de servizo e a súa autoridade feminina
no seo da nosa comunidade de mulleres e así as recoñecemos como
mulleres sabias no medio da asemblea, mulleres que, no moito e
no pouco, axudaron a facer camiño coas outras.
E daquela elas fixeron para todas o recordo da nosa historia,
confirmando en nós os talentos recibidos de man das nosas matriarcas. As imaxes traíannos o recordo dos momentos vividos na
asociación, e o relato foi debuxando en nós a identidade que aporta
Prisca, o crecemento que Lidia achegou á comunidade de Filipos,
a sabedoría da xuíz Déborah, o liderado da raíña Esther, o apoio
da diaconisa Febe, a verdade evanxélica que nos narra Marta, a
aceptación vivida por Isabel, a solicitude da nosa avoa Ana e o gozo
festeiro de Míriam.
E celebramos cada muller, madriña de cada aprendizaxe, de
cada momento vivido, coa luz e a pandeireta, repetindo o retrouso
de Leilía:
Miña irmá, miña irmá, miña amiga,
tan igual a min e tan distinta,
dáme a man e farémonos grandes,
temos xuntas a forza dos mares.
Dáme a man e farémonos grandes,
temos xuntas a forza dos mares

A nosa historia danos forza para avanzar. Son 20 anos construídos de moitas aprendizaxes que acadamos non sen esforzo e
dificultade, pero que hoxe sentimos que nos fan máis libres. Na
celebración fomos debullando algunhas:
Imos aprendendo a atopar o noso sentido, o noso lugar, a vivir
con naturalidade o ser unha Asociación aberta, sen contrato de
pertenza, que acolle e respecta o camiño de cada unha. E propoñemos a nosa identidade cristiá no mundo do feminismo, formando
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parte da Marcha Mundial de Mulleres, e na Igrexa, presentándonos nela como Asociación feminista e crente.
Aprendemos a organizarnos en espazos de encontro, en Asembleas e tamén en espazos de sabedoría, de formación e de creación
de pensamento como os Obradoiros. Neles aprendemos a atrevernos a crear un estilo propio, a recoñecernos como mulleres sabias,
portadoras de sabedoría.
Tamén imos aprendendo a liderar en circularidade, con flexibilidade e naturalidade, desenvolvendo un proceso fondo de apoio e
recoñecemento da autoridade ás nosas compañeiras, creando espazos abertos de formación teolóxica, o Espazo de Teoloxía Feminista, que ofrecemos a outras mulleres.
Aprendemos a vivir con certo equilibrio o coidado do propio grupo (mirando cara dentro) e a nosa proxección e compromiso cara
fóra, estando dispoñibles para os novos retos e desafíos dos feminismos, estando atentas aos latexos das mulleres que precisan de nós.
As Mulleres Cristiás Galegas estamos aprendendo a debater e
facer pensamento compartido no Pensando en Común, dicindo a
nosa verdade sobre o aborto, as mulleres na Igrexa ou a violencia
de xénero. A nosa revista Exeria tamén é un facho dende o que
contar a nosa historia, visibilizar ás mulleres que nos precederon,
mirar a nosa cultura con ollos violeta e promover espazos de denuncia e visibilización.
Tamén estamos a facer un continuo proceso de aceptación de
realidades, de límites, de tempos lentos de cambio, de cansazo….
e tamén de potencialidades e oportunidades de ser, mantendo a esperanza. Fomos aprendendo dos momentos de crise a ir resolvendo
conflitos, a refacer a comuñón. Camiñando cara o respecto ás opcións e decisións de cada unha, e acolléndoas como oportunidade
para seguir.
Na celebración tamén tivemos un recordo para as mulleres que
nos acompañaron neste camiño e agora nos seguen dende o alén e
trouxemos ao recordo a Asun Louzán Tomé, María Wirtz Molezún,
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Carme Monterde, Encarna Picoaga e Carme Rodríguez Currás,
que animaron a presenza de Mulleres Cristiás Galegas en Vigo,
Bazar, Pontevedra e Moaña.
E no centro de todas estas aprendizaxes, dándonos alma, as Mulleres Cristiás Galegas aprendemos a celebrarnos e celebrar moitos momentos de memoria, de gozo e de vida saboreados en boa
compañía, con danza e luz,unha luz que fai clarear o camiño,que
alumea a esperanza aportando transcendencia e nos fai vibrar desde o centro do noso ser.
Percorrida a nosa historia cantamos á Crista que nos alumea
mentres colocabamos as velas da celebración nunha torta. De
novo soou Downbythe Sally Gardens e danzamos arredor da torta
bendicindo a nosa terra, ás compañeiras que nos acompañan, ás
matriarcas que alumean esta nosa historia e a nós mesmas, no
centro do noso ser.
Leilía puxo de novo a canción final, a Deusa antiga, canción
na que recollemos e celebramos a Deusa que habita dentro de
cada unha de nós, na que nos movemos e existimos, que alentou a
Míriam, Déborah, Esther, Ana, Isabel, Marta, Febe, Prisca, Lidia,
e tamén a Exeria, e a Pilar, Engracia, Pía, Anxos, Rosa, Maite,
Tareixa, Bea, Maricarme, Isabel, Marisé, Eva, Cristina, Elvira, Marieta, Macamen, María Jesús, Rosina, Marisa,... e que somos quen
de recoñecer en cada muller que vive en sororidade coas outras,
facendo camiño para as que han de vir.
Lembraba as palabras de Exeria coas que iniciabamos a tarde:
Dende este lugar, miñas donas, luz da miña vida, mentres escribo
isto ás vosas caridades, teño en mente ir no nome de Cristo, o noso
Deus a Éfeso, en Asia, para orar no sepulcro do santo e benaventurado apóstolo Xoán. Se despois disto aínda estou viva, e se ademais
podo coñecer outros lugares, contaréivolo ás vosas caridades, ou
eu mesma presente, se Deus se digna concedermo, ou certamente
volo comunicarei por escrito, se outra cousa me ven ao Espírito.
No entanto, miñas señoras, luz da miña vida, acordádevos de min,
sexa que estea viva ou sexa que teña morto (Itinerario 23, 10).
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Soprando as velas da torta que logo compartimos eu non podía
menos de pensar neste ronsel de luz que imos deixando no camiño,
prendidas da memoria da benaventurada Exeria. Cando en Calcedonia, no ano 385, no remate do seu diario, se despedía das súas
compañeiras, estou certa que nos albiscaba no futuro como froito
madurado daquela flor que ela e as súas compañeiras eran. O alento de Exeria conectoume co noso, e alén do tempo e o espazo, co
de todas as mulleres que abren camiño para as outras, confiando
nos froitos. Que así sexa!!
Marisa Vidal Collazo
Asoc. Mulleres Cristiás Galegas Exeria
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Martínez, O.F.M. Arcebispo de Tánxer
Papa Francisco

A ti, Venerable Irmán, que no próximo mes de agosto has celebrar felizmente o quincuaxésimo ano do teu sacerdocio, enviamos
cordialmente esta carta, co fin de che expresarmos os sentimentos
gozosos do noso espírito, desexándoche toda sorte de prosperidade
e de ben.
E como sabemos ben que no exercicio do sagrado ministerio
obraches coa debida dilixencia, nesta ocasión que se nos presenta,
queremos congratularnos contigo polos labores cumpridos e lembrar os puntos máis importantes do teu apostolado.
Sendo novo, sentíndote chamado ao seguimento de Cristo, ingresaches na Orde dos Frades Menores e, despois de rematares
os estudos, no ano 1966 fuches ordenado sacerdote na provincia
relixiosa de Santiago de Compostela. Logo, durante bastantes anos,
tanto aquí en Roma coma despois no Instituto Teolóxico Compostelán, fuches profesor de Liturxia mentres, asemade, desempeñabas diversos cargos na túa Provincia.
No ano 2007, por mor das túas excelentes dotes de sensibilidade
e intelixencia, así como polo teu saber e experiencia nos asuntos
eclesiais, o Sumo Pontífice Bieito XVI, próximo antecesor noso,
nomeoute arcebispo de Tánxer, en Marrocos, onde aínda hoxe desempeñas dilixentemente os oficios de Pastor.
Pois ben sabemos que coidas dos pobres e necesitados e que
estás dotado tamén de calidades culturais, teolóxicas e homiléticas
que noutrora eran prezadas nas comunidades relixiosas, sobre todo
para os exercicios espirituais.
Ademais, prudente e sempre fiel á Igrexa e ao Romano Pontífice,
traballas solícito para que os fieis a ti encomendados, conscientes
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da súa vocación, crezan na fe, esperanza e caridade e asemade sigan
a Cristo, Mestre divino, e testemuñen, maiormente co exemplo,
o Evanxeo. Pois logo, Venerable Irmán, ao renovares o gratísimo
evento do teu sacerdocio, exulta en Deus con alegría espiritual,
pronunciando esta cantiga de loanza:
En ti, Señor, puxen a esperanza, non sexa defraudado eternamente
… Señor, miña esperanza desde a miña mocidade (Sal 71, 1.5).

Cristo, sumo e eterno Sacerdote, polos rogos de Santa María
Virxe e a intercesión de San Francisco de Asís, gárdete, benemérito
Pastor, coa súa graza, sostéñate e protéxate ao longo dos días.
Finalmente, sexa mensaxeira e mediadora dos dons celestes, así
como testemuña da nosa persoal caridade, a Bendición Apostólica
que desde esta Sé de San Pedro coa mente no Señor impartimos
a ti, Venerable Irmán, á túa ben querida comunidade e a todas as
persoas que che sexan queridas, pedíndomos as vosas oracións por
Nós e polo noso Ministerio Petrino.
Os dons do Espírito Paráclito permanezan sempre nos vosos corazóns, queridísimos Fillos!
Na Cidade do Vaticano, a 21 de xullo de 2016, ano do Xubileo
da Misericordia, cuarto no noso Pontificado.
Asinado á man: Franciscus
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Donald Trump non é un meteorito
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- «Eu non fun, nin sei quen foi»
Sendo neno eu na Terra de
Montes, cando aínda non se
inventara o «apoio psicolóxico»
como parte esencial da socialización estatal das desgrazas,
había unha linguaxe moi fatalista e estereotipada coa que
calquera veciño podía resolver coa máxima dignidade o
trámite frecuente de velorios
e enterros. Para iso había que
dar por suposto que, ademais
de existir Deus, que rexía meticulosamente todo o acontecer
do universo, incluída a caída
dos cabelos na madurez e a das
follas no outono, tamén había
unha certa fatalidade histórica,
tan forte e tan ubicua coma a
lei da gravidade, que eximía
a toda a xente das derradeiras
responsabilidades. O final, supoñíase, sempre estaba escrito,
e sobre esa praedestinatio esencial argumentaba a xente maior
a asunción da realidade. «Tíñaa
alí», dicían. «Estaba de Deus».
«Era a súa hora». «Foi no seu
tempo». «Todos teremos a nosa,

como el –ou ela– tivo a súa». E
eu sempre tiven a sensación de
que aquela frouma verbal, ritual
e predicible, facíalle moito ben
aos que sufrían, coma se nunca
tiveran escoitado pensamentos
tan sisudos e acaídos para un
chanzo tan difícil.
Pero polo que agora vexo,
aquela forma elemental de consolo psicolóxico dista moito de
ser aldeán e pretérito, xa que
son moitos os medios de comunicación das grandes metrópoles, ou as análises máis sofisticadas das mellores universidades e think tanks do mundo
nas que se explica a elección
de Trump, ou o auxe do populismo coa mesma ritualidade e
resignado fatalismo co que en
Forcarei explicabamos a morte:
«estaba de Deus». «Tiñámola
alí». E deste xeito instalámonos comodamente na idea de
que nada se pode facer para
evitalo, e de que nin pinga de
responsabilidade nos toca en
tan desacougante perspectiva.
O mundo pasa desacougante
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polas pantallas do televisor, e
ás sociedades desenvolvidas só
lles preocupa que se saiba que
«eu non fun, nin sei quen foi».

2.- Trump é un feito,
non un suceso
Aos cidadáns gústanos crer
que as desgrazas, as catástrofes e os males veñen de fóra,
ou derriba, sen gardar relación
de causalidade con nada do
que fixemos, porque todos estamos educados na idea –nomeadamente cristiá– de que a
culpa do mal é máis difícil de
asumir que o mal mesmo. Por
iso nos fascina tanto a narración do meteorito que se abateu sobre a Terra, extinguiu os
dinosauros, e creou o contexto
físico e biolóxico do tempo presente. Nin houbo quentamento
global, nin contaminación, nin
consumo excesivo de recursos
esgotables, nin maltrato do lixo
e da súa capacidade corruptora. O único que sucedeu foi que
unha enorme pedra chegada
dalgunha galaxia exterior, que
debía descompoñerse na atmosfera pero non se descompuxo,
e que puido caer no mar pero
bateu en terra firme, despregou
unha enerxía tan enorme como
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incontrolada que tapou o sol,
arrefriou a terra, e extinguiu
millóns de especies vexetais e
animais sen que ninguén teña
que asumir culpas nin dar explicacións.
Por esa mesma razón os habitantes de hoxe, que temos convertido a ciencia en relixión, e
somos capaces de artellar sobre
ela calquera explicación real ou
fantástica, preferimos pensar
que o mundo se vai acabar polo
esgotamento da enerxía solar,
ou por outro meteorito que esfarele o planeta ata convertelo
en area, antes que pensar que
a contaminación, as inxustizas
xurdidas do mal reparto dos
bens, ás enfermidades derivadas
da pobreza ou a extinción culpable da capa de ozono van a ser o
preámbulo evitable dunha parusía temperá que non quixemos
evitar. E esta mentalidade, preñada de explicacións psicolóxicas e biolóxicas, é a mesma que
se trasladou ao mundo político,
que, Aristóteles dixit, é o único
contexto no que a especie humana pode desenvolverse. Dentro da habitual distinción entre
feitos e sucesos –entendidos os
primeiros como resultado de
accións intelixentes e responsables, e relegados os segundos á
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categoría das cousas que acontecen sen ter responsable coñecido nin imputación posible–,
aos cidadáns desta orgullosa
modernidade na que vivimos
aínda nos gusta pensar que os
males e as catástrofes veñen de
fóra, ou do ceo, ou do inferno,
mentres nós só participamos na
causalidade do ben e nos resultados ventureiros.
Por iso hai tanta xente que,
dende os diarios máis prestixiosos, ou dende os institutos de
pensamento máis afamados, ou
dende as análises fraguadas na
universidades e nas empresas
de prospección máis afamados
do mundo, están presentando
a Donald Trump como un meteorito, que, lonxe de ser o perfecto e lóxico resultado de tres
décadas de pensamento gasoso,
ou de actitudes egocéntricas e
irresponsables das xeracións
–disque– «mellor formadas e
informadas da historia», ou de
derivas políticas abertamente
consentidas, é como un meteorito que se abateu sobre as
democracias avanzadas, poñendo en riscos os seus controis e
equilibrios (checks and balances) dos sistemas políticos máis
desenvolvidos. Os americanos,
que nunca desconfiaron da

calidade e das garantías democráticas do seu sistema político, teñen agora serias dúbidas
sobre o inmediato futuro. As
institucións que administran os
equilibrios armados do mundo,
que levan case tres décadas coqueteando coa guerra e converténdoa nun motor orgánico de
descompresión e neutralización
dos conflitos políticos e da violencia social, pensan agora no
risco de que un populista sen
control mande poñer na cabeceira do seu leito o maletín que
alberga o botón nuclear. E os
europeos, fachendosos sempre
de cultura e de moral, aos que
se nos coaron polas portas institucionais dos réximes democráticos os totalitarismos máis
militaristas, xenófobos e asasinos da historia, empezamos
a pensar outra vez que, agora
que o estabamos pasando tan
ben e tiñamos tantos recursos
para facer divertidas políticas de
corte nacionalista, populista e
antihistórico, chegou o famoso
Trump, impulsado por cidadáns
incultos, ultraliberais, dereitistas e creacionistas, para encher
de sombras os mesmos mundos
que deica agora estaban iluminados pola nosa madurez ética,
cultural e política.
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Quer dicirse que para case
todos –salvo para os poucos
que confesan ter votado por
convicción democrática e en
uso da súa liberdade–, Donald
Trump é un meteorito que pode
descompoñer e cambiar radicalmente o noso mundo sen que
case ninguén teña que asumir
responsabilidades no que a galaxia mediática trata como un
suceso desgraciado.

3.- Todo nace da Pos-verdade
No xusto intre en que empezaba a escribir esta crónica,
Casper Grathwohl, presidente
da división de dicionarios da
Oxford University Press, anunciaba que a verba inglesa do
ano 2016 –é dicir, a verba que
máis incrementou o seu uso, en
termos proporcionais, nas redes
sociais e na linguaxe corrente– é
«post-truth», a pos-verdade, coa
que quere significarse a capacidade que teñen as sociedades da
comunicación para impoñer as
construcións emocionais e convencionais da realidade sobre a
realidade mesma. Para os ingleses xa é unha evidencia que as
descricións que facemos da realidade no marco das sociedades
da comunicación determinan
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os nosos comportamentos en
maior medida que a realidade mesma, ata o punto de que
calquera sociedade moderna
–como España, por exemplo–
pode ter e facer omnipresente
un discurso político –de miserias, desigualdades, derrube dos
servizos públicos, confrontación
bipolar dentro do sistema e disolución do Estado na historia–
sen que os cidadáns a titulo
individual consigan identificar
ese mundo como o seu contexto político natural, e sen que a
título particular sintan apenas o
peso dramático que debería ter
sobre as súas vidas tan arrepiante panorama. As razóns técnicas
e culturais polas que nos transportamos do mundo da realidade sensible ao da realidade virtual son moitas e moi diversas,
e non poden ser abordadas aquí.
Pero o feito estendido no mundo máis desenvolvido é que boa
parte dos nosos comportamentos políticos e sociais empezan a
estar dirixidos por conviccións e
emocións que substitúen á realidade, e que fan moi difícil explicar racionalmente –e dándolle sentido– os comportamentos
e preferencias cos que, dende
supostos democráticos, diriximos o mundo.
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O problema non é novo, xa
que os mesmos estudosos do
dicionario de Oxford subliñan
que o primeiro uso rexistrado da
verba post-truth data de 1992.
O que podemos reputar como
novo e a resultante do choque e
fusión brutal entre a post-truth
xurdida da expansión mediática e tecnolóxico co discurso da
crise, que, ao contrario do que
sucedía en 1992, cando a realidade virtual era esencialmente
positiva e optimista, o discurso
que hoxe substitúe á realidade
e esencialmente negativo, desesperanzado e desafecto, e fica
case exclusivamente orientado
cara a desafección política, ou
cara a idea de que, mentres os
cidadáns seguen sendo «justos
y benéficos», de acordo co optimista mandato do artigo 6 da
Constitución de Cádiz, e sen
ningunha responsabilidade directa e colectiva sobre os resultados dos Gobernos e das políticas que eles mesmos avalaron,
os políticos, entendidos xa como
casta, e devecidos na súa condición de representantes da nación e dos poderes de gobernala, son vistos non só como fonte
e principio de tódolos males da
patria, senón tamén como inimigos do pobo, ou «da xente»,

e como responsables únicos do
incumprimento do tamén recordado artigo 13 da Constitución
de 1812, no que se dispoñía que
«El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que
el fin de toda sociedad política
no es otro que el bien estar de los
individuos que la componen».
Sobre tales supostos, cuxa
aparencia é tan humanista como
apodíctica, aséntase hoxe a perigosa idea de que a política –
considerada en si mesma– nos
ten fallado, que tódolos males
que padecemos –social e individualmente– son sistémicos, e
que temos dereito, ou mesmo
unha obriga moral, de afrontar
cambios tan radicais e tan rápidos que acaben funcionando
como auténticas revolucións. E
para iso fuximos dos eidos do
centro, onde aniñan –segundo
se di– o continuísmo e os intereses de casta, e procuramos o
cambio nos extremos, onde se
fabrica o populismo de esquerda
e de dereita que, nun perigosísimo exercicio do que Burdieu
chamou «demolatría», pero que
nós podemos chamar demagoxia
barata, pretende salvar a crise
mediante o goberno asembleario, o empoderamento da xente,
ou calquera outra andrómena na
Encrucillada 200, novembro-decembro 2016
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que se agache o devecer do poder
institucionalizado e o enxerguemento dos atallos que conducen
a felicidade universal, gratuíta e
igualitaria. E a ese río revolto van
pescar tódalas novas políticas: as
da indignación e os presupostos
inesgotables de Podemos, as das
dereitas nacionalistas e autoritarias da francesa Le Pen, a demagoxia plutocrática de Trump, as
da pureza identitaria e relixiosa
do húngaro Viktor Orbán, as da
insolidariedade e o «sálvese quen
poida» do Brexit, as do neoimperialismo de Putin, e as de moitos
líderes menores que pensan que
unha ola de nacionalismo e populismo daríalles a oportunidade de reformar os seus Estados
á medida da súa conveniencia.
Porque todos entenden a política
como o reino das oportunidades
electorais, e todos teñen aprendido e practicado que, cando
un pobo entra na indignación
obcecada, é moito máis fácil poñelos de acordo no que hai que
destruír que en calquera minucia
que implique construír.

4.- A licuación democrática
Unha explicación científica
deste fenómeno, que precedeu
á preocupante experiencia na
96
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que hoxe estamos inmersos,
douna –no contorno do cambio de Milenio– o sociólogo
Zygmun Bauman, que resumiu
no concepto de «modernidade
líquida» os procesos de individualización social e de alienación do interese o dos espazos
públicos nos que se fundamenta
a desafección actual das clases
medias e o complexo de marxinalidade dos máis desfavorecidos: «os conceptos licúanse, e
tódolos consensos son precarios, temporais e efémeros, válidos só ata o seguinte impacto».
Bauman coincide con Richard
Sennet en que as sociedades
modernas están perdendo o
senso esencial da comunidade,
que, se nos remontamos agora a
Aristóteles, é o mesmo que perder a capacidade de facer política. E por iso me estraña que
ambos, aducidos pola necesidade de dar explicacións obxectivas e racionais a este fenómeno,
non se decaten de que as relacións causais ás que recorren
–o aumento da desigualdade
nos procesos de globalización
poscapitalista, e a disfuncionalidade das institucións democráticas no marco das sociedades
interactivas e comunicativas–
son en realidade post-truths, ou

Donald Trump non é un meteorito

verdades virtuais de aceptación
dogmática e xeneralizada, que
se impoñen con invencible vantaxe ás experiencias persoais e
ao xuízo individualizado sobre a
realidade social.
Por dicilo agora dun xeito
máis doado, é coma se ao poñernos unhas gafas de sol chegaramos a pensar que a realidade cambiou de cor e o día perdeu intensidade, e coma se, en
vez de programar a nosa vida e
as nosas actividades en función
da realidade obxectiva, empezásemos a crer que os alumeados
públicos son insuficientes, que
as árbores van tirar as follas
coma se estivesen no outono, e
que tódalas formas de vida que
ata entón reputabamos como
naturais tivesen que ser alteradas á medida dos cristais escuros das nosas gafas. E aí pode
estar a explicación de que as
xeracións actuais, fachendosamente descritas como as mellor formadas e informadas da
historia, e as que dispoñen das
mellores tecnoloxías para interactuar socialmente a tódolos
niveis e cos máis diversos obxectivos, teña chegado á simplista
convicción de que a realidade
social está desconectada da visión individual, e que a reacción

sexa a de declararlle unha guerra ao mundo, ou ao que en política chamariamos «sistemas»,
para tratar de que todo se conforme e case coa cor dos cristais
das nosas gafas, que, para máis
inri, son á súa vez extraordinariamente diversas.

5.- O grave perigo dos
paus de cego
O perigo de vivir na posverdade é a tendencia que están
amosando as sociedades avanzadas a arranxar o mundo a base
de paus de cego, arreando fungueirazos en tódalas direccións,
e dando por suposto que a base
de remexer e remexer, sen tino
nin proxecto, acabará saíndo,
antes ou despois, un cadro de
Velázquez. E por iso, vendo que
o racional medo que suscitan
nos individuos os populismos,
os demagogos, os antisistema e
os reformadores compulsivos, se
transforma en esperanza de xustiza e igualdade baixo perspectiva post-truth dos electorados
máis ricos e avanzados, as gafas
de sol das masas aducidas pola
posverdade; rematarei esta crónica de ceos anubrados e brétemas humedecidas lembrando
–con Bauman outra vez– as tres
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quebras esenciais da revolución
política da posverdade: Que os
liderados líquidos non poden
xerar movementos estables nin
solucións permanentes. Que
fronte a ruptura dunha cosmovisión determinada non adianta nada cambiar de partido ou
de sistema, porque a única
saída posible só pode atoparse
na rexeneración do sistema ou
na construción lenta e incerta
dunha cosmovisión alternativa.
E que, na medida en que siga
progresando a fragmentación
de espazos e identidades, progresarán tamén as caóticas invocacións ao «que se salve quen
poida».
Fronte aos efectos demoledores que ten o renunciar á
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experiencia persoal en nome
da posverdade, hai que insistir
unha e outra vez en que existen
remedios moi doados e gratuítos. Aínda que todo apunta a
que, como sempre sucedeu, a
humanidade non pode aprender en cabeza allea –porque
tal cabeza non existe–, e que o
freo á dispersión política, social
e moral só poderá vir dunha reacción intelectual e moral de
grandes proporcións e asentados liderados, ou dunha catarse dolorosa e prolongada cuxos
precedentes arrepían. E de
nada vale dicir que tal hipótese
é remota, porque ese consolo só
se cimenta nunha líquida posverdade.
Xosé Luís Barreiro Rivas

O Codex da
Ambrosianus
D52
Crónica
cultura

O Codex Ambrosianus D52
Xoán Bernárdez Vilar

Para un axeitado coñecemento do pasado, a historia, ou relación cun lugar, territorio, cultura ou país, é necesario contar
co maior número posible de
datos acerca, cando menos, da
súa arqueoloxía, costumes, tradicións, numismática, epigrafía,
textos, ou antropoloxía. No que
á nosa terra se refire, tampouco
se pode esquecer o destacado
traballo que, sobre a fachada
atlántica europea, efectuou o
procónsul romano Rufio Festo
Avieno, con base a datos tirados
de autores, tanto gregos coma
cartaxineses, dos séculos VI a
IV a. C., moitos deles aínda claramente anteriores a ese tempo.
A obra á que vimos de aludir
é un poema xeográfico, de 713
versos, titulado Ora Maritima,
dado á imprenta en Venecia no
ano 1488. Lamentablemente o
manuscrito do que foi tomada
perdeuse. Temos a sorte, sen
embargo, de que se conservan
aínda varios exemplares desa
edición. Así mesmo desapareceron tamén outras reproducións

da Ora Maritima posteriores,
de cuxa existencia sabemos por
comentarios daquel tempo. Fica
nada máis que unha colación,
ou cotexo, efectuada sobre a do
cartógrafo flamengo Abraham
Ortelius (1527-1598), no MS.
Burm. Q. 13 gardado na Universidade de Leiden, nos Países
Baixos.
E existe, ademais, o denominado Codex Ambrosianus
D52, un manuscrito de finais
do século XV, que contén obras
de comezos da Era, entre elas,
segundo algunhas opinións, os
versos 52 a 163 da indicada Ora
Maritima.
En canto á publicación de
Venecia temos que dicir que, na
súa parte final, presenta a chata
da falta de algunhas palabras, e
mesmo de versos enteiros, así
como a parte que no orixinal do
que foi tomada debía de figurar
a partires do intre no que, antes
se ocupar do levante Mediterráneo, Avieno anuncia o seu propósito de dar a coñecer as denominacións que no seu tempo,
Encrucillada 200, novembro-decembro 2016

99
571

Xoán Bernárdez Vilar

–c. ano 400 d.C.–, se lle daba ás
que figuraban nos vellos textos
que utilizara coma fontes.
Coma consecuencia destas
eivas as discrepancias entre os
investigadores convertéronse en
irreconciliables, ata o punto de
que algúns atrevéronse a efectuar determinadas correccións
que, ao seu xuízo, aclaraban o
texto.
A maioría dos estudos sobre
este documento ata o día de
hoxe publicados non son difíciles de localizar. E tamén é
posible obter copias da edición
de 1488. Así mesmo, e con ela
na man, advírtese claramente
que, sen necesidade de efectuar
ningunha clase de correccións,
a Ora Maritima describe unha
navegación da que indica os
puntos máis afastados aos que
chegou a embarcación –ou embarcacións–, que efectuou, –ou
efectuaron–, tal viaxe, que sitúa
a sete, e cinco días de distancia das Columnas de Hércules,
o actual Estreito de Xibraltar.
E indica tamén un percorrido
de dúas singraduras dende o
segundo destes accidentes ata
o Cabo da Roca, nas proximidades de Lisboa, daquela o
Ophiussaeprominens,a unha ve100
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locidade duns 200 quilómetros
cada vintecatro horas.
–Cun par de retoques máis,
comentoume un amigo, ao repasar estas cuestións, podería
levarse o comezo da viaxe ata a
mesma Escandinavia.
–Non te preocupes por iso,
respondinlle, porque dende o
ano 1968 xa é un feito a teoría
que sitúa ese comezo no sur de
Suecia. Mais non é o mesmo o
que se quere que sexa, que o
que realmente é. Non vexo outra saída que a de se someter ao
que realmente di o poema.
Mais, o feito de que o Codex
Ambrosianus contivese unha
parte da Ora Maritima, a que
describe o inicio da viaxe, podería ser de suma importancia.
Porque, e se ese retallo ofrecera algunha lectura do relato
de Avieno, por cativa que fose,
distinta á da edición de Venecia,
que puidese xustificar algunha,
ou algunhas, das correccións
nela efectuadas por algúns investigadores?
Infortunadamente a Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, depositaria do documento,
esixiume tal cantidade de xustificantes para me facilitar unha
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copia do mesmo, que acabei
por renunciar a conseguila. Terían que pasar varios anos ata
que, no 2015, e para acalar os
remorsos que padecía, decidín
anotarme a unha viaxe organizada e visitar á cidade que os
celtas denominaran Médelhan,
os romanos Mediolaum, e hoxe
coñecemos coma Milano, ou
Milán. Antes de partir escribinlle á Biblioteca teimando na petición, e anunciándolle a miña
visita, así como o hotel e as datas nas que ía facer noite.
Milano, cos seus parques, a
arquitectura das súas igrexas,
basílicas, monumentos e comercios, os seus numerosos museos, os seus «navigli»
(unha rede de canles, canos e
leitos abertos a partir do século
XII para o transporte de mercadorías, e agora aproveitados
tanto para a navegación coma
para exhibicións de remolques
á sirga), a súa pintura da Última
Cea no cenobio de Santa María
delle Grazie, o seu mega Castelo Sforcesco, o Palazzo Reale, o
Teatro alla Scala, escoltado pola
figura de Leonardo da Vinci, ou
o himno á tecnoloxía que representa a espectacular Galleria de
Vittorio Emanuele II, poden colmar calquera expectativa. Mais

tampouco debo de calar que o
máis fastoso da cidade é o seu
Duomo, un cáseque incrible
edificio de estilo gótico radiante, afogado baixo contrafortes,
arbotantes, tracerías, columnas
e agullas de mármore branco
que tardara máis de catrocentos
anos en ser construído.
Orientándome por todos os
medios e informes posibles tratei tamén de localizar aquela
Veneranda Biblioteca Ambrosiana dos meus pecados, creada no
ano 1618, que contén máis de
450.000 libros e documentos.
E crin dar con ela o derradeiro
día, pouco antes de partir para
o aeroporto. Mais unha persoa
que se atopaba na porta limitouse a indicarme que estaba enganado, que aquel edificio non era
a Biblioteca Ambrosiana, senón
a Pinacoteca Ambrosiana.
Na viaxe de retorno matinei
xa no seguinte paso que debía
dar. Ao chegar ao meu domicilio
atopeime coa carta que enviara,
devolta por terme equivocado no
enderezo. Comuniqueime, pois,
de inmediato coa Biblioteca e,
uns días máis tarde, recibía dous
e-mail da mesma, nos que alguén, que respondía ao nome de
Don Federico Gallo, indicábaEncrucillada 200, novembro-decembro 2016
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me, no primeiro, unha relación
das obras que contiña aquel para
min fuxidío Codex, e no segundo, unha nova pescuda persoal
súa do mesmo coa indicación:
“non so come possano essere
stati indotti in errore gli studiosi” (non sei como poidan ter sido
inducidos a erro os estudiosos).,
posto que aqueles versos 52 ao
163, que eu lle demandara, non
correspondían á Ora Maritima,
como algúns chegaran a crer,
senón ás Aratea de Germánico
Iulio César (15 a. C. - 19 d. C.).
É dicir, que este texto, o único
que non conseguira consultar,
nunca poderá aportar probas en
contra da lectura da Edición de
Venecia de 1488. Podía ficar xa
tranquilo a este respecto.

dramaturgo andaluz Federico
García Lorca (Fuente Vaqueros,
1898, Alfacar, 1936), autor entre
a súa grande obra do inmortal legado de Seis poemas galegos.

Don Federico Gallo, o meu
máis cordial agradecemento.

O cinco de novembro o pleno da RAG elixiu académica
numeraria a Chus Pato Díaz
(Ourense, 1955), licenciada en
Xeografía e Historia, poetisa de
vangarda, e investigadora, ademais de profesora nun instituto
de Lalín. Chus Pato, que pasa a
ocupar a vacante de Xosé Fernández Ferreiro, falecido hai
once meses, ten unha gran parte da súa obra traducida tanto
ao castelán como ao inglés, o
portugués, o serbio, o polaco, o
alemá, o italiano e o árabe.

1.- As letras
No Salón Teatro de Compostela, e con intervencións do
hispanista Ian Gibson, (Dublín, 1939), o guitarrista clásico
Samuel Diz (Tui, 1986), e a rapsodo e comunicadora Carolina
Alba Castro Estévez, conmemorouse o pasado 26 de outubro
o centenario da primeira visita
a Galicia do poeta, prosista e
102
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Os Premios María Moliner
ao fomento da lectura, fallados
o 2 de novembro, recaeron nas
seguintes bibliotecas dos concellos galegos: Ares, Bergondo, Carballo, Culleredo, Miño,
Oleiros, Ortigueira, Rianxo e
Sada, na Coruña; O Saviñao,
Sober e Xermade, en Lugo; Pereiro de Aguiar e Verín, en Ourense; e O Grove, A Guarda,
Moaña, Mos, O Porriño, Redondela, Soutomaior e Vilagarcía da Arousa, na provincia de
Pontevedra.

O Codex Ambrosianus D52

Na mesma ocasión foi seleccionado como Académico Correspondente, Clodio González
Pérez (Cenlle, 1947), mestre
xubilado, etnógrafo, historiador,
arqueólogo e conferenciante,
con abondosa produción humanística, colaborador ademais
desta nosa revista, con máis de
trece premios literarios no seu
haber, e participante en numerosas obras colectivas.
No ano 1955 o daquela mestre de escola, Victoriano Taibo
García (Compostela, 1885 Vigo, 1966) escribiu una interesante obriña que titulou Contos
Pequenos. Vinculado ao longo
duns 20 anos á parroquia gondomareña de Morgadáns (19301950), militante das Irmandades da Fala e Académico da
Lingua, Taibo vira xa publicados
en vida varios dos seus traballos, e, de xeito póstumo outros
conseguiron chegar ao público.
Mesmo na actualidade existe un
premio literario coa súa denominación. Hoxe traémolo aquí
porque, entre os meses de outubro e novembro pasados, eses
seus Contos Pequenos, foron
publicados por vez primeira, e
presentados nunha edición especial tanto en Gondomar coma
na Casa das Campás en Ponte-

vedra, onde se ofreceu en facsímile.
O doutor en Filoloxía pola
USC, Xosé Ramón Pena (Betanzos, 1956), publicou o 8 de
novembro o terceiro tomo da
súa Historia da Literatura Galega. De1916 a1936, inicialmente saudada pola crítica coma «O
Pentateuco galego». O autor, na
actualidade profesor en Vigo, e
na Universidade a Distancia,
acadara no seu día os Premios
Xerais e Losada Diéguez polo
seu relato Para despois do Adeus.
O 15 do mesmo mes deuse
a coñecer, a través dos medios,
unha importante nova relacionada coas nosas letras. A RAG
presentou ese día a cuarta versión do seu Dicionario electrónico, coa novidade de permitir a
interacción. Con tales medidas
calquera usuario poderá acceder ao mesmo a través de www.
academia.gal e expor as dúbidas que lle poidan xurdir, propondo ao mesmo tempo as correccións que estime razoables
no Seminario de Lexicografía,
premendo o botón «axúdanos a
mellorar». Ata este intre, véñense contabilizando máis de un
millón de consultas mensuais a
este dicionario.
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No período que neste número recollemos, tanto a RAG,
coma case que todas as entidades culturais como no país existen, celebraron en numerosas
vilas e lugares, simposios, actos,
ciclos, ou publicacións antolóxicas, relacionados co Centenario das Irmandades da Fala, e
co poeta Manuel María, ao que
este ano se dedicou o día das
Letras Galegas.

2.- Audiovisual
Entre o 27 de outubro e a
mesma data de novembro, estivo aberta ao público na Casa
Galega da Cultura, en Vigo, a
exposición «Mapas e cartas de
Vigo e de Galicia, séculos XVII
ao XX». Nela ofrecéronse aos
visitantes as 80 mellores obras
sobre esta temática na actualidade existentes.
Dúas xornadas máis tarde, no
Centro da Arte Contemporánea
de Compostela, celebrouse o
XIII Encontro galego da Ilustración coa presenza dun bo
número dos nosos ilustradores.

3.- Banda Deseñada
Vilagarcía de Arousa ven de
gozar dun festival que pode104
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ríamos definir coma híbrido.
Entre o 7 de outubro e o 29
de novembro, desembarcaron
nela os máis afamados superheroes tanto do cómic coma
do cine, nun acto destinado a
reanimar o histórico festival
que, durante décadas, levara
mundo adiante o nome da cidade. Mais non consistiu tan só
nisto o acontecemento porque,
durante uns días foron tamén
amosadas importantes obras de
banda deseñada, especialmente
dos nosos autores, que enlazaron coas xornadas nas que se
exhibiron tanto curtas coma
longametraxes.

4.- Cine e Teatro
A curta Soy una tumba, ambientado en Cangas, terra do
seu director, Khris Cembe, conseguiu o 8 de outubro o premio
Proyecto Corto Movistar no festival de animación 3Dwire de
Segovia. No mesmo certame foi
tamén galardoado o filme Decorado, de Alberto Vázquez, do que
Cembe é director de animación.
Entre o 24 de outubro e o 4
de novembro tivo lugar o XXI
Festival Internacional de cine
Cidade de Ourense, con estes
resultados:
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– Mellor Película: Como me
da la gana, de Ignacio Aguedo.
– Mellor Director: Gustavo
Fontán, por El Limonero Real.
– Mellores Actores: Juan
Lugo e Luna Acosta, en Días
extraños, de Juan Sebastián
Quebrada.
– Mención especial: Herminia & Helena, de Matías Piñeiro.
– Mellor Opera Prima:
Boone, de Christopher Lamarca.
– Mención especial: Las calles, de María Aparicio.
– Ópera prima: The Dazzling
Lightofsunset, de Salomé Jashi.
– Mención especial: Notes
on Blindness, de Peter Middleton e James Dinney.

vencedor con anterioridade da
área xeográfica de Iberia. Latidos recolle, segundo opinión da
propia autora «determinadas
decisións, aparentemente de
escasa importancia, e cotiáns,
que poden contribuír a crear un
mundo máis sostible».
Foron fallados o día 16 de
novembro, en Compostela, os
premios de Teatro convocados
polo AGADIC, cos seguinte resultados:
– XXIII Premio Álvaro Cunqueiro, para o dramaturgo, actor e director Manuel Lourenzo
(Ferreira do Valadouro, 1943),
por Suite Artabria, sendo esta a
segunda vez que o acada.

Así mesmo o director galego
Oliver Laxe (París, 1982) foi
destacado co premio Cidade de
Ourense, recibindo tamén, por
esas mesmas datas, o da Crítica
no Festival de Cannes, polo seu
filme Mimosas.

– VIII Premio Barriga Verde
para textos de teatro de monicreques para adultos, Roi Vidal
Ponte (Compostela, 1982), filólogo, poeta, dramaturgo, crítico
e director de escena, con numerosa obra xa no seu haber, por
Marcha fúnebre para un monicreque.

O día 26 do mesmo mes rematou en Los Ángeles, California o festival de curtas Pincture
This, no que resultou gañador
o filme Latidos, presentado pola
pontevedresa Lucía Martínez,

– Teatro de Títeres en categoría infantil, Ignacio Vilariño,
(Lalín, 1974), filólogo, poeta, director de escena, e licenciado en
Belas Artes pola UVIGO, galardón que obtén por terceira vez.
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– IX Premio Manuel María
de Literatura Infantil para Carlos Labraña Cebrero (Cedeira,
1969), arquitecto técnico e dramaturgo, por O Valo, perceptor
xa de numerosos premios.
Así mesmo entre o 23 e o 25
de novembro tivo lugar en Vigo,
no antigo Teatro García Barbón,
hoxe Afundación, o XXVI Festival de Cine Submarino. Nel
rendeuse homenaxe aos mergulladores das grandes profundidades, de xeito especial ao instrutor de submarinismo vigués
Alexis Macía Martínez, morto
aos 44 anos de idade no pasado
mes de abril mentres inspeccionaba o pecio do Mar de Marín,
que se afundira entre as illas
Cíes e Baiona dous anos antes,
ao ser abordado polo cargueiro
Baltic Breeze.
Como remate temos que
significar que, ademais da habitual actividade teatral nas nosas grandes cidades, no período
que hoxe aquí recollemos, realizáronse representacións das
artes de Talía e de Melpómene
noutros moitos lugares. Citemos, por exemplo a Ponteareas
vila na que a Rede Galega de
Teatros e Auditorios representou O secuestro da bibliotecaria,
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Os divertidos espíritos do Samaín, As fillas bravas, Lazariño
de Tormes, Furancho e O mundo
máxico de Pinocho. Así mesmo
na mostra de Teatro de Malpica
de Bergantiños foron representadas outras 5 obras; no Barco
de Valdeorras, Tartufo, de Moliére; en Arteixo, a obra irlandesa O tolleito de Inishmaan, que
se repetiu en Oleiros; no Ferrol,
Edipo, de Sófocles, e en Cambados, Eroski Paraíso.

5.- Decesos
Nado hai tan só 31 anos en
Bora, Pontevedra, o poeta Francisco Cortegoso –FrankEuner–,
faleceu no seu pobo natal o día
5 de outubro, precisamente cando chegaba aos andeis das librarías Suicidas, a súa última obra.
Cortegoso, considerado coma
un excelente poeta, estudara
Filoloxía na USC, e en 2013
fixérase co Premio Pérez Parallé
de Fene con Memoria e Danza.
O 7 de outubro faleceu en
Madrid, aos 87 anos de idade,
Luís Caruncho Amat (A Coruña, 1929), pintor, escultor e
gravador, pioneiro da abstracción e o construtivismo, que
fora distinguido coa Medalla
Castelao no ano 1988.
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Nado en Beade, Ourense,
en 1933, aos 82 anos de idade, o 21 de outubro pasado
faleceu en Vigo, Manuel Seijo
Rodríguez. Ordenado sacerdote en Comillas foi destinado á
parroquia olívica de Santiago o
Maior en 1960, licenciándose
en Teoloxía pouco despois. Ao
longo da súa vida Manuel Seijo
desempeñou todos os cargos sacerdotais posibles, dende capelán da Cruz Roxa, director espiritual de distintas Confrarías,
consiliario, vogal do Consello
Diocesano, ou responsable
dos cursiños prematrimoniais,
ata o de Párroco Honorario,
a partir do ano 2012. No seu
haber figura tamén o feito de
ter oficiado o primeiro enlace
matrimonial que en galego tivo
lugar en Vigo, e talvez quizais
en Galicia, no chamativo santuario que coroa o promontorio
da Virxe da Guía.
No mesmo mes de outono,
no seu caso o día 29, faleceu en
Madrid o profesor de socioloxía
da Complutense Fermín Bouza Álvarez. Fillo do intelectual
Fermín Bouza-Brey, nacera en
Compostela en 1946 licenciándose tanto en Filoloxía coma
en Psicoloxía. Como autor traballou sempre na nosa fala, es-

pecialmente en poesía narrativa
e novela.
Xa no mes de novembro, o
día 15, foise tamén en Compostela o cantante e compositor
Francisco Xabier Pérez Vázquez
(Silleda, 1967), tamén coñecido
coma Narf. Compositor xenial,
capaz de facer rockafro-blues
en galego, Narf foi un dos catro
fundadores, en 1992, da desaparecida Sala Nasa, na que creou,
formando parte de Chévere,
un bo feixe de obras musicais.
Narf despediuse do seu público
nun concerto inesquecible no
Womex, o 22 de outubro.

6.- Etnografía
O 25 de setembro celebrouse
en Saínza, Ourense, unha nova
festa de mouros e cristiáns, celebración que completou así os
176 anos de existencia.

7.- Novas en xeral
De xeito accidental, segundo
se anunciou o 21 de outubro,
mentres se retiraban a terra e
o lixo que tapiaban unha sala
anexa ao Pórtico da Gloria, en
Compostela, foi atopada unha
escultura do tempo do Mestre
Mateo –c. 1200–, de case dous
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metros de altura. Esta talla é semellante ás sete que da fachada
medieval da Catedral se conservan, e da mesma aínda se conserva a columna que lle corresponde. Será presentada a partir
do 28 de novembro no Museo
do Prado, en Madrid, para volver despois ao da Catedral.

8.- Premios
O 28 de setembro fallouse
unha nova edición do Premio de
Narrativa Breve de Repsol, que
nesta ocasión recaeu no Compostelán de 46 anos, Daniel Asorey, polo seu traballo Nordeste.
Ao día seguinte foi decidido na Coruña o XI Certame de
Artesanía Antonio Fraguas. O
investigador Pablo Carpintero
fíxose co premio na súa categoría Tradicional pola súa reprodución dunha gaita de fol tirada
dunha Cantiga de Santa María,
mentres que no apartado de
Contemporáneo a elixida foi a
peza realizada por Lidia Nieves,
un anel cunha parte circular
plana e oscilante no que destaca
a imaxe dun navío.
A VII edición do Premio Meiga Moura de literatura infantil
e xuvenil, convocado pola Edi108
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torial Baía da Coruña, recaeu
o 11 de outubro en Héctor
Cajaraville Araújo (Compostela, 1974), xornalista e escritor,
autor xa doutras seis obras. O
traballo que o mereceu titúlase
Denébola, a Roxa, en alusión a
máis brillante estrela da constelación de Leo.
O portugués Raul Cerqueira
Coelho ven de gañar o II Premio Literario Nortear para a
mocidade escritora de Galicia
e do Norte de Portugal. A obra
pola que o conseguiu titúlase
Nós, arquipélago.
A organización Aldeas Infantís S.O.S. leva xa máis de setenta anos a traballar pola infancia ocupándose de millóns de
nenos no mundo. A Presidenta
de Aldeas Infantís Galicia, Rosa
Freire, leva corenta anos no
coidado dos moitos rapaces que
pasaron polo centro que este
organismo internacional ten
en Redondela, o segundo máis
antigo do Estado. O pasado 21
de outubro viviu o intre máis
importante da súa dedicación
ao recibir en Oviedo o premio
Princesa de Asturias á Concordia que, de seguro, a vai motivar aínda máis a continuar o seu
encomiable labor.
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En Segovia, o día 29 de outubro, o fotógrafo carballés
Marcos Rodríguez foi elixido
pola Federación Española de
Profesionais da Fotografía e da
Imaxe, o mellor Fotógrafo do
Ano en dúas disciplinas: Natureza e Reportaxe Gráfica.
O 1 de novembro o Colexio
Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación designou Enxeñeira do Ano a Cristina Álvarez
Álvarez (Vigo, 1969), Directora
de Desenvolvemento de servizos
e CIO da Telefónica, integrante
dos equipos directivos da mesma
entidade dende hai máis de dez
anos, e anteriormente gañadora
do premio Liderado Dixital na
categoría de Grande Empresa.
Un mestre e escritor, David
Daniel Vázquez Álvarez (Arcos,
Vilamartín de Valdeorras, 1953),
resultou o gañador, en Gres, Vila
de Cruces, o pasado 3 de novembro, do I Premio Xosé Neira
Vilas de novela curta para nenos.
A obra seleccionada leva o título
de Diario de Brian, o chinés.
A XXII edición dos Premios
San Clemente, organizada polo
Instituto compostelán Rosalía
de Castro, na que participaron
centros educativos de sete países distintos, foi fallada o 8 de

novembro. Nas súas distintas
categorías, os premios recaeron no francés Pierre Lemaitre,
pola súa obra, Irene, a española
Sara Mesa, por Cicatrize o galego Xabier Quiroga, por Izam
o da saca.
A escritora e xornalista Margarita Ledo Andión (Castro de
Rei, 1951), recolleu o 11 de novembro, en Láncara, o premio
Ramón Piñeiro, Facer País, convocado pola Asociación Cultural
Val de Láncara. Tamén académica da RAG, Margarita Ledo,
anteriormente Premio Nacional
de Cine e Audiovisual, estudou
na USC, fixo xornalismo en Barcelona e formou tamén parte do
claustro de profesores da Universidade do Porto.
A actual edición do Premio
Mondoñedo 10, correspondeulle catro días despois ao autor
Manuel Rivas Barrós (A Coruña, 1957), escritor, poeta,
ensaísta e xornalista, de ampla
traxectoria, pola súa obra Os libros arden mal.
O 16 do mesmo mes de novembro, a poetisa Mirian Ferradáns Ferradás (Bueu, 1982),
levou o premio Xosé Mª Pérez
Parallé, de Fene, co seu traballo Dos nomes do fume. A autora
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xa conseguira en 2012 o premio
do Certame Xuventude Crea
con Nove coma oito, no 2014 o
Rosalía Castro de Cornellá, con
Decibel e Ruído e no ano que
corre tamén o Francisco Añón
con Deshabitar unha casa.
A XXXIX edición dos Premios
da Crítica de Galicia fixo a entrega dos mesmos o pasado 19
de novembro no Pazo dos Escudos de Vigo, baixo o lema «En
Irmandade», en lembranza do
centenario das Irmandades da
Fala. Ao acto asistiron unhas
350 persoas, entre elas diversas autoridades e os membros
do Xurado. Os galardóns foron
repartidos, por primeira vez, nas
oito disciplinas que a continuación indicamos:
– Creación Literaria, para o
poemario O deserto, da compostelá María do Cebreiro.
– Investigación, para Historia da Literatura Infantil, realizada por oito investigadoras
baixo a coordinación de Blanca
Roig Rechou (Portosín, 1949).
– Iniciativas Culturais e
Científicas, para o Observatorio
da Mariña pola Igualdade.
– Música, para a cantante
Uxía Domínguez Senlle (Sanguiñeda, Mos, 1962), tanto pola
110
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súa longa traxectoria coma polo
seu último disco con Fran Pérez,
Narf, falecido uns días antes.
– Artes Plásticas, para o foto-xornalista Gabriel Tizón (Ferrol, 1973).
– Artes Escénicas, á Compañía Teatro do Atlántico, fundada
en 1985.
– Cine e Artes Audiovisuais,
para Alberte Pagán (O Carballiño, 1965).
– Cultura Gastronómica, para
o colectivo Artesáns da Pesca.
Na mesma data, o alumnado
do quinto curso de Bacharelato
do Instituto Arxentino Galego
Santiago Apóstolo, concedeu o
Premio Rosa dos Ventos ao sociolingüista e profesor da USC,
Henrique Monteagudo Romero
(Esteiro, Muros, 1959), membro tanto da RAG coma do Consello da Cultura Galega, en base
á súa contribución á mesma, á
defensa e valoración do labor
desenvolvido naquel centro porteño e ao seu vínculo coa realidade da Galicia emigrada. O
Doutor Monteagudo, autor tamén de numerosas publicacións
sobre a nosa cultura, impartira,
así mesmo, clases nas universidades de Birmingham, Nova
York e Lisboa.
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9.- Varia
Recollemos agora dúas novas
directamente interrelacionadas.
A primeira é a do 8 de outubro,
data na que se lle concedeu ao
doutor Ignacio Ribas Marqués
(Palma de Mallorca, 1921 Compostela, 1996), o título de
Científico Galego 2016. O acto
tivo lugar na Aula Magna da
Facultade de Química da USC.
Ignacio Ribas, galego de adopción, licenciárase en Química
na Universidade de Valencia,
doutorándose despois na complutense de Madrid. Impartiu
clases en Salamanca, Valencia e
Santiago de Compostela, nesta
universidade dende 1942 ata a
súa xubilación. O homenaxeado
destacou polos seus traballos
sobre sustancias naturais, de
xeito especial, sobre os alcaloides minerais.
A segunda nova é a conmemoración do VII día da Ciencia
en Galego, tamén chamado, e
quizais con máis propiedade,
Día Internacional da Ciencia
en Galicia, celebrado o 4 de

novembro. Con tal motivo recoñecéronse, unha vez máis,
os méritos de Cruz Gallástegui
Unamuno (Vergara, 1891 - Pontevedra, 1960), veterinario e diplomado en xardinería e agricultura froiteira. Cruz Gallástegui
estudou en Francia, Alemaña e
os EE.UU, acadando o grao de
doutor polas universidades de
Harvard e Cornell. Este destacado investigador crearía máis
tarde, en Compostela, a Misión
Biolóxica de Galicia, a segunda
de Europa en traballos de hibridación de cereais, que trasladou
en 1927 a Pontevedra. A partir
desta, catro anos máis tarde,
creouse unha sucursal na finca
de Miraflores, en Vigo.
No auditorio do Museo do
Pobo Galego, en Compostela, a
RAG celebrou o 24 de novembro, sesión académica arredor
do finado Fernando Acuña Castroviejo, con intervencións de
numerosos persoeiros e o acompañamento musical de Mini e
Mero, e Castro da Graña.
Xoán Bernárdez Vilar

Encrucillada 200, novembro-decembro 2016

111
583

Crónica da Igrexa

Manuel Regal Ledo

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Como anda o mundo!
Benqueridas lectoras e lectores: as páxinas de Encrucillada
permítennos poñernos de novo
en contacto; permítenlle a quen
isto escribe introducirse na intimidade do voso pensamento e
dos vosos sentimentos presentando o que lle parece digno de
ser recollido e sopesado desde a
sensibilidade cristiá que é normal que nos caracterice, dado
que nos titulamos «revista galega
de pensamento cristián». Sei do
delicado que é o meu traballo,
e teño a conciencia de que non
sempre estou á altura do que
deste servizo de comunicación
se podería esperar. Pido perdón,
e con sumo respecto unha vez
máis abro as portas das vosas vivendas e humildemente vos ofrezo un ramalliño de cuestións que
coido merecen ser moi tidas en
conta, porque nelas está en xogo
algo de nós, homes e mulleres do
momento presente, algo da comunidade cristiá que é a Igrexa
e, polo tanto, algo de Deus tamén a través destas realidades.
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Comparto con todos vós, que
vos considero homes e mulleres
de ben, a miña preocupación
pola marcha das cousas. Como
anda o mundo! Adiviño que se
vos estará vindo á cabeza algún
nome concreto, que poñeriades
no centro das vosas desilusións.
Sempre nos resulta máis doado
sinalar a un chibo expiatorio,
precisamente polo extravagante
que nos parece, que non preguntarnos colectivamente polo
que todos e todas imos facendo
ou deixando de facer para que
logo pase o que pasa. Por iso
mesmo penso que non nos podemos permitir que o rebumbio
mediático causado por certos
nomes e acontecementos políticos recentes afogue a voz diaria de quen cremos debería estar na primeira liña da imaxe e
da palabra con toda a súa forza
de requirimento. Vistes o programa televisivo de Jordi Évole
sobre o problema do coltán e do
feminicidio en África? Seguramente si, porque se anunciou
moito, merecidamente. Lestes
a carta que polo Día Interna-
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cional da Paz, xa polo 21 de setembro pasado, Cáritas de Siria
dirixiu a Cáritas internacional
e a través dela a todos e cada
un dos cidadáns do mundo? Seguramente non, porque o tema
xa perdeu novidade. Recoméndolle ao lector que se faga con
ela, que a converta en obxecto
de contemplación e de acción;
nada de literatura superflua,
que non están para esas historias; pouco máis dun folio; chégalles para contarnos como esa
guerra que levan seis anos sufrindo e na que todos estamos
empeñados en meter baza, por
activa, pasiva ou perifrástica,
vai arrincando unha a unha as
follas da súa existencia, como
quen acaba coa fermosura da
mellor rosa arrincando un a un
os seus pétalos coloridos: sen
lugar, sen seguridade, sen educación, sen fogar, sen traballo,
sen luz, sen calor, sen medicamentos, sen compaña, sen pais
e nais, sen xente que lles faga
caso… E Cáritas aí no medio –e
non soamente Cáritas, grazas a
Deus–, canalizando servizos e
esperanzas. Á vista desas realidades, canta vacuidade nos nosos pensamentos, nas nosas ansiedades, nos nosos proxectos!

2.- Coa xente máis pobre
Neste contexto coido que cobran unha importancia excepcional determinados xestos e
palabras do Papa Francisco nestas últimas datas, que nos poden axudar a bater coa atinada
recepción que as «desgrazas» do
mundo poderían ter nos nosos
ánimos crentes. Entre os xestos,
a recepción fraternal, familiar
que no Vaticano se lles ofreceu
a seis mil persoas sen fogar o
pasado 11 de novembro. A aula
Paulo VI foi para eles e elas. E
tamén o corpo do Papa, que se
prestou a bicos e apertas; e as
emocións do Papa, e os silencios
e escoita do Papa e as palabras
do Papa, que lles recoñeceu a
súa dignidade, que os invitou
a seguir tendo paixón e soños,
dignidade, a pesar de todo, que
lles pediu perdón polas veces
que os cristiáns pasamos de
largo ao seu lado. Varios destes
pobres sen teito puideron facer
uso da palabra e compartir cos
asistentes as súas experiencias
de vida, as súas bágoas, a súa fe,
o seu agradecemento. E ao día
seguinte, na mesma aula Paulo VI Ennio Morricone ofreceu
unha seleccións das súas bandas sonoras máis famosas; entre
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o público, en primeira liña, por
expreso desexo do Papa, unha
vez máis varios centos de persoas sen teito.
Poderá parecer sentimentalismo fofo, pero non o é. Poderá parecer unha contradición
mesmo sarcástica –milleiros
de pobres acollidos en espazos
de tantísima riqueza!–, pero
pensamos que tampouco non
o é, polo menos de todo, porque o que anima estes actos e
encontros é un desexo sincero
de confraternizar co mundo da
fraxilidade e de se deixar cuestionar por el. Un primeiro paso,
en todo caso, unha sinxela boa
práctica solidaria que cada un,
cada grupo, parroquia, comunidade, ben poderiamos ensaiar,
a ver en que nos afecta e condiciona.

3.- Terceiro encontro
internacional de
Movementos Populares
E no campo das palabras, foron moi significativas as que o
Papa Francisco lles dirixiu aos
asistentes do terceiro encontro
internacional de Movementos
Populares que tivo lugar en
Roma, no Vaticano, os días 3-5
de novembro. Chama positiva114
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mente a atención que fose o
Papa Francisco quen promovese estes encontros, e que tanto
o primeiro coma este terceiro
se celebrasen nos espazos vaticanos e facilitados por organismos vaticanos. Non estaría ben
centrar a nosa atención nas palabras do Papa, porque o máis
importante non é o Papa nin as
palabras que lles dirixiu, senón
a existencia mesma dese movemento internacional que desde
sensibilidades distintas está empeñado na busca dunha convivencia nacional, internacional,
máis xusta e fraterna. Por iso o
mesmo Papa empezou o seu discurso agradecendo a presenza
dos delegados de 60 países, representantes de milleiros de homes e mulleres dedicadas a tan
preciosa tarefa, e a presenza de
bispos que os acompañaban, e a
de observadores e persoas independentes que quixeron asistir á
clausura deses actos.
Dito isto, as palabras do Papa
foron certamente proféticas.
Recomendamos, tamén aquí, a
lectura dese escrito e o seu espallamento nas nosas comunidades cristiás, e especialmente
entre aquelas persoas que se
sintan cunha vocación especial
de desenvolver algún servizo co-
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munitario, ao nivel que sexa. O
Papa unha vez máis recordou a
«necesidade dun cambio para
que a vida sexa digna, un cambio de estruturas e tamén de
como vostedes, os movementos
populares, son sementadores
dese cambio» (…) «Felicítoos,
acompáñoos, pídolles que sigan
abrindo camiños e loitando. Iso
dáme forza, dános forza». Unha
vez máis transmitiu o seu convencemento sobre a realidade
internacional: «Quen goberna
daquela? O diñeiro. Como goberna? Coa xostra do medo, da
inseguridade, da violencia económica, social, cultural e militar
que xera máis e máis violencia
nunha espiral descendente que
parece non acabar nunca (…)
Hai un terrorismo de base que
emana do control global do diñeiro sobre a terra e atenta contra a humanidade enteira. Dese
terrorismo básico aliméntanse
os terrorismos derivados como
o narcoterrorismo, o terrorismo
de estado e o que erroneamente algúns chaman terrorismo
étnico ou relixioso.» Palabras
que deron que falar e que oxalá
dean que pensar, como aqueloutras que din: «Que lle pasa
ao mundo de hoxe que, cando
se produce a bancarrota dun

banco de inmediato aparecen
sumas escandalosas para salvalo, pero cando se produce esta
bancarrota da humanidade non
hai case nin unha milésima parte para salvar a eses irmáns que
sofren tanto?» Ou cando afirma:
«A fenda entre os pobos e as
nosas formas actuais de democracia agrándase cada vez máis
como consecuencia do enorme
poder dos grupos económicos e
mediáticos que parecen dominalas» (…) «O futuro da humanidade non está unicamente nas
mans dos grandes dirixentes, as
grandes potencias e as elites.
Está fundamentalmente nas
mans dos pobos, na súa capacidade de organizarse e tamén
nas súas mans que regan con
humildade e convicción este
proceso de cambio.» E a este
pobo loitador advírteo tamén
de dous grandes riscos: deixarse
enfaixar (para vós, as políticas
sociais, pero deixádenos a nós
«os políticos» as grandes decisións políticas), e a corrupción
(quen teña gusto polo luxo en
calquera das súas formas, que
non se meta en ningún traballo
polo común, como afirmara o
ex-presidente Mújica, alí presente; e tampouco nos Seminarios, engade o Papa).
Encrucillada 200, novembro-decembro 2016
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En fin un discurso cheo dunha humanísima preocupación
pola sorte da xente máis desherdada, e polo tanto, iso pensamos, fondamente relixioso,
cristián.

4.- O ecumenismo da
solidariedade
E, aínda que corramos o risco de enfermar de cabalo (tortícolis) de tanto ollar para Roma,
non podemos deixar de acompañar ao Papa Francisco na súa
viaxe a Lund, Suecia os días 31
de outubro e 1 de novembro;
quixo celebrar alí, xuntamente
coa Igrexa luterana e os seus
responsables, homes e mulleres, non os 500 anos de ruptura
de Lutero coa Igrexa católica,
senón do traballo feito, sobre
todo nos últimos 50 anos, para
ir estiñando feridas e atopando
camiños comúns polos que poder camiñar xuntos ao lado da
sociedade coa que nos toca vivir.
Tamén aquí faríamos mal se
a nosa ollada se centrase única
e principalmente no Papa Francisco, aínda que hai que recoñecerlle clarividencia e forza
abonda para lanzarse a unha peregrinación que non a todos satisfacía, nin moito menos. Pero
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antes ca el estivo o Concilio Vaticano II co seu forte espertar
ecuménico, estiveron os Papas
Xoán Paulo II e Bieito XVI con
palabras e xestos memorables;
antes ca el estivo o traballo de
clarificación teolóxica ao redor
de cuestións tan substanciais
como foi a da xustificación; e,
canda o seu, estivo o esforzo
do cardeal Kurt Koch por parte
católica, o do presidente actual
da FLM (Federación Luterana
Mundial) Munib Younan e o
do secretario da mesma Martín
Junge.
Tempo para os encontros e
apertas e para a pregaria ecuménica, tempo tamén para unha
Eucaristía coa cativa comunidade católica sueca, e tempo para
a declaración conxunta que, por
máis que recoñece a falla dunha
comuñón completa, que se significaría coa posibilidade de celebrar conxuntamente a Cea do
Señor, avergóñase abertamente
dos errores pasados e aposta
con decisión polo ecumenismo
da solidariedade, un campo a
andar para o que non hai lindeiros. Cremos que é un acerto:
o ecumenismo da solidariedade
é o único capaz de poñer no
seu xusto lugar, que non é un
lugar central, outras cuestións
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nas que tanta paixón e mesmo
sangue temos gastado.
E, de volta en Roma, máis ca
en fixarnos nos delirios dogmáticos –supoñemos que ben intencionados– dos catro cardeais
díscolos (Burke, Brandmuller,
Cafarra e Meisner), que se empeñan en converter a Amoris
letitia nunha besta, nun ariete
contra os supostos erros doutrinais do Papa, máis ca nisto, fomos aconsellados a acompañar
aos mil presos, homes e mulleres, que de 12 países distintos
foron convocados en Roma para
celebraren co Papa o Xubileu da
xente Encarcerada. Foi o domingo, 6 de novembro. De España
había 25 presos, 18 homes e 7
mulleres, que asistiron coma os
demais na compaña das súas familias, voluntarios/as e persoal
funcionario. A xornada estivo
chea de humanidade, de sentido cristián, e non exenta dunha
palabra forte, dirixida ás persoas presas, urxíndoos a soñar
en algo distinto para si a partir
do recoñecemento dos propios
errores, e dirixida tamén ao
conxunto da sociedade, aos gobernos e ao mundo dos funcionarios de prisión, reivindicando as prisións como espazo de
rehabilitación, e demandando

condicións de vida dignas para
a xente encadeada. Non está de
máis que reparemos con agradecemento nos 137 capeláns e nos
3.000 voluntarios que nas cinco
prisións galegas e nas restantes
de España co seu servizo diario
lle dan continuidade viva a este
xubileu romano. Xaquín Campo
Freire invitounos a ler os relatos, experiencias e reflexións
ao redor deste acontecemento,
aparecidos no número 3.011.
Recoméndovolo tamén. Havos
gustar e alentar.

5.- O debido coidado
polas cinsas humanas
E xa que estamos en Roma,
aproveitamos para comentar
brevemente a instrución da
Congregación para a Doutrina
da Fe sobre o tema dos restos
humanos, da incineración en
concreto, a Ad resurgendum
cum Christo, firmada xa o 15
de agosto, pero promovida publicamente nas vésperas dos
días de defuntos. Parécenos
certamente unha declaración
menor, polo seu obxectivo e incluso pola escasa forza da súa
argumentación. Resaltaría a
urxencia de base de coidar con
respecto os restos dos nosos
Encrucillada 200, novembro-decembro 2016
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defuntos, polo que son e polo
que representan, sexamos crentes ou non. Dito isto, que en
Galicia en concreto temos moi
ben aprendido, non acabamos
de entender que a Igrexa teña
que ir máis aló do que son unhas normas civís comunmente aceptadas. É moi discutible
que o feito de que un teña na
casa as cinzas dos seus maiores
iso implique menos respecto e
consideración, menos fe, menos
agradecemento, menos amor. É
moi discutible tamén que non
se poida pedir cunha actitude
moi correcta que as propias
cinzas se esparexan no mar, na
terra, no aire; incluso se pode
facer disto unha lectura crente
ben sa e positiva. E, desde logo,
resulta emocionante visitar os
nosos cemiterios, como lugares
de memoria respectuosa, de comuñón envolvente, de contacto
co misterio da vida e da morte,
de pregaria en moitos casos: lugares fondamente humanizados
e humanizantes, aínda que neles máis dunha vez tamén poidamos ver e oír algunhas parvadas.
Pero isto non permite asegurar, como se veu facendo, que a
Igrexa lle vaia negar as exequias
a quen reteña na casa as cinsas
dos seus familiares. A este res118
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pecto a instrución afirma unicamente no seu número 8 que «no
caso de que o defunto dispuxese a cremación e a dispersión
das súas cinsas na natureza por
razóns contrarias á fe cristiá,
hánselle negar as exequias, de
acordo coas normas do dereito».
Que pasará con quen, a pesar
de todo, decida reter consigo na
casa as cinsas do familiar defunto ou esparexelas dalgunha
maneira? Supoñemos que nada.
En fin, sentidiño.
E postos a demandarlle á
Congregación para a Doutrina
da Fe algún apoio sobre estes
mesmos asuntos de vivos e mortos, veríamos de moita maior urxencia revisar a doutrina e práctica eclesial en relación con todo
o relativo ás exequias, velorios,
novenarios, misas gregorianas,
etc, que deixan ao descuberto,
iso pensamos, unhas maneiras
de entender a Deus dominadas
por un absurdo sentido comercial e unha forma de entender
a forza de salvación que se nos
ofrece en Cristo chea de mitos
sen significado para a xente normal do noso tempo; un segrar
hai poucos días comentábame
o abraiado que quedara ao ver
como nunha destas misas de
defuntos o cura argumentaba
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con paixón que a morte física
veu causada polo pecado; se
non pecaramos, seriamos eternos na terra.(!) Cousas así dicímolas sen pudor e escóitanse
moitas veces coma verdadeiros
escándalos, tropezos para a fe.
Gustaríanos ver unha Congregación para a Doutrina da Fe
máis dedicada a promover a
necesaria busca dunha urxente reformulación da fe, ca non
andar de puntilloso vixiante de
heterodoxias. Pero eles verán.

6. Celebrando memorias
agradecidas
Cadraron as cousas para que
nestas últimas datas poidamos
celebrar os aniversarios de diferentes persoas ou institucións
de especial significado para a
Igrexa galega e tamén para a
universal. Monseñor Agrelo,
Santiago Agrelo, arcebispo de
Tánxer (Marrocos), vén de celebrar os 50 anos da súa ordenación sacerdotal. É un galego natural de Rianxo, onde naceu un
20 de xuño do 1942. Profesou
no seu momento como frade
franciscano e como tal se dedicou á ensinanza e á animación
de comunidades cristiás. No
2007 foi nomeado Arcebispo de

Tánxer polo Papa Bieito XVI. Se
xa antes era persoa volta a Deus
e á xente, a partir dese momento a súa vida sufriu unha fonda
transformación, da que foron
axentes especiais os homes e
mulleres negras que, fuxindo da
miseria, se dirixían cara a Europa buscando un respiro, pero
que batían en Marrocos cunha
fronteira defendida con uñas e
dentes por tropas españolas e
marroquís, con valos e concertinas, con porras e metralletas e
cunha linguaxe demonizadora.
Monseñor Santiago Agrelo entendeu que eles e elas eran os
seus irmás e irmás, os seus fillos
e fillas, e fixo do seu coidado a
razón de ser diaria da súa existencia. E iso abriu o seu sacerdocio a unha experiencia nova,
vinculada, coma en Xesús, á
sorte desta xente negra mallada
pola vida e por quen llela quere
negar cada día. Emociona oílo
falar de todo isto. É coma unha
nai cando fala dos problemas e
traballos dos seus fillos. O Papa
Francisco dirixiulle unha carta
de felicitación e recoñecemento polo traballo que está a facer
como crego e arcebispo. Desde
estas páxinas, os nosos parabéns
por eses 50 anos de vida sacerdotal, a nosa admiración agraEncrucillada 200, novembro-decembro 2016
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decida, xuntamente co desexo
de entrar nese mesmo camiño
de conversión ao que soamente se accede, iso parece, polo
achegamento vital á xente máis
abandonada.

tencia, a súa reflexión teolóxica,
a súa vida entregada a facilitar o
encontro co Deus que o apaixona e marabilla especialmente
pola súa absoluta ofrenda de
amor incondicional.

Tamén este ano Andrés Torres Queiruga celebrou os 50
aos de vida sacerdotal, e con
el celebrárono gozosamente, a
máis de moita outra xente amiga, os veciños e veciñas de Aguiño, A Coruña, que o vira nacer
aquel 28 de maio do 1940. Todos coñecemos ben a Andrés,
filósofo e teólogo construtivo,
repensador da fe e da súa axeitada formulación para facela
significativa entre a xente de
hoxe, amante de Galicia, membro da Real Academia Galega,
escritor prolífico e profundo sobre todo, pero non so, de temas
de teoloxía, director durante
moitos anos desta nosa revista
Encrucillada. Andrés non sempre foi ben entendido e valorado
precisamente por aquelas persoas que, por seren responsables eclesiais, máis agradecidas
lle deberían estar polo precioso
servizo que nestes 50 anos de
sacerdocio lle ten prestado á
Igrexa en xeral e á Igrexa Galega
en particular. Congratulámonos
con el, agradecemos a súa exis-

E tamén no 2016 cúmprense
50 anos da restauración da vida
monástica cisterciense no mosteiro de Sobrado dos Monxes,
A Coruña. Consideramos unha
sorte, unha bendición de Deus
poder contemplar de cerca este
proceso de restauración, que se
iniciou o 25 de xullo do 1966
cun grupiño de monxes ilusionados, que na propia tradición
cisterciense, nas fondas dinámicas de renovación que brotaban do Concilio Vaticano II e
no particular don de Deus que
os acompañaba encontraron
referentes para ir construíndo
unha comunidade monástica
moi particular, caracterizada
pola fondura e a sinxeleza, por
variadas formas de fidelidade e
creatividade, por unha incardinación na cultura galega, incluíndo nisto unha apertura á
utilización da lingua galega nas
Eucaristías dominicais, apertura sobria, pero meritoria dado
o contexto de indiferenza que
a este respecto se observa no
conxunto da Igrexa galega. Dos
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mosteiros, da vida contemplativa que neles supostamente se
debe desenvolver, da simplicidade dunhas existencias absorbidas, ilusionadas, fascinadas por
Deus –e pola xente máis pobre
que Deus sempre leva da man–,
do seu silencio honesto, da súa
diminución ata o extremo para
que Deus simplemente sexa neles, de todo isto podemos esperar e esperamos unha austera
comunicación auténtica –palabra e vida– que nos remita ao
esencial e que nos axude a situarnos confiadamente ante o
esencial, dándolle nome de guía
certeiro e de compañeiro fiel.
Esta sensación é a que temos repetidamente cando en
Sobrado podemos compartir cos
monxes algo do seu espazo, da
súa pregaria, do seu afecto, do
seu espírito, algo do seu e noso
Deus. E por iso fomos moitos,
moitas as que lle quixemos mostrar o noso afecto e agradecemento asistindo en Sobrado o
15 de outubro a unha preciosa
tarde de fraternidade e convivencia, e foron moitos, moitas tamén as que en Santiago,
con eses mesmos sentimentos,
asistiron o 29 do mesmo mes
a unha xornada de encontro
e compartir ao redor da expe-

riencia monástica e do seu significado para o noso presente.
Que por moitos anos poidamos
seguir gozando da súa presenza,
do testemuño das súas vidas.
E, xa postos a compartir memorias e agradecementos, non
está nada de máis que reparemos en que o 1 de decembro
que vén cúmprense 100 anos da
morte de Carlos de Foucauld.
Foi nesa data do 1916 cando a
súa mansión de Tamanrasset,
no sur de Alxeria, foi asaltada
por membros de movementos
político-relixiosos islámicos que
aborrecían a presenza invasora
de tropas francesas no país e
conxuntamente a presenza do
relixioso Carlos entre os seus
veciños tuaregs. Asasinárono.
Era o punto final dunha vida
inqueda, sinalada primeiro por
un afán, algo aloucado ás veces, de viaxe e aventura e caracterizada despois da súa conversión por un afán desmedido
de achegamento á persoa e vida
de Xesús de Nazaret. Coincidimos coa valoración que del nos
ofrece X. M. Suescum: «Canto
lle debemos os cristiáns a este
home! El lémbranos a urxencia
da presenza amigable e gratuíta.
Inaugura unha nova maneira de
situarnos nunha sociedade laica
Encrucillada 200, novembro-decembro 2016
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e plural, en silencio, sen ruídos
nin adornos. A súa insistencia
na volta ao Evanxeo impúlsanos a volver constantemente
ás fontes das orixes da Igrexa.
Nunha sociedade onde todos
corremos por ser os primeiros,
el fainos reconsiderar a importancia dos segundos e terceiros
e a primacía dos últimos. Máis
alá das circunstancias concretas
nas que se desenvolveu o seu
estilo de vida cristián, as súas
intuicións marcarán, probablemente, o cristián e a Igrexa do
século XXI».
Por non poñer máis ca un par
de exemplos que avalan esta última valoración: o movemento
evanxelizador promovido desde
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hai anos por X.A. Pagola fundaméntase na volta a Xesús, como
preconizou Foucauld coa súa
vida e morte; e o mesmo se pode
dicir da asociación «Amigos do
Deserto», que tan boa acollida
está a ter, promovida por Pablo D´ors, quen reiteradamente
proclama a súa extrema admiración por este ermitán, do que se
sente fillo espiritual.
E máis nada por hoxe. Coidémonos entre nós sen límites
nin reparos de ningún tipo. Bo
e sentido Advento, e bo e sentido Nadal cando este chegue. No
nome da xente máis desasistida,
feliz e mellor ano 2017 para todo
o mundo. A pesar de Trump.
Manuel Regal Ledo

Barthes, filósofo
Recensión

Barthes, filósofo
SOTO, Luís G., Galaxia, Vigo 2015, 144 páx.,

O libro vén recomendado
polo Premio Ramón Piñeiro de
Ensaio 2014. Pero preséntase
con méritos sobradamente propios. Obra pequena en extensión, poucas veces se merece tan
ben aquilo do adaxio latino non
multa, sed multum: non moitas cousas, senón moito miolo,
moita achega ao tema proposto. Por un lado, é froito dunha
longa traxectoria de estudo, que
empezou coa tese defendida en
1986, co título Una lectura de
Barthes¸ e continuou con numerosos artigos que repasan a
ampla investigación dedicada a
Barthes nos distintos idiomas:
escrito en galego, pero atento
ao mundo. Por outro lado, deixa
percibir o esforzo pedagóxico do
profesor, pois, xunto co pensamento galego-portugués, a filosofía francesa representa unha
parte moi principal da súa docencia na Facultade de Filosofía
en Santiago.
Abonda unha ollada ao índice
para decatarse desa, non sempre corrente, conxunción de in-

formación exhaustiva, claridade
expositiva e rigor no tratamento, que constitúe sen dúbida a
principal marca desta síntese.
Estrutúrase en catro partes, de
tamaño desigual, en correspondencia co tema tratado.
A primeira abre o estudo, enmarcando o pensamento, nun
esencial percorrido biográfico:
«Unha vida». Segue a segunda
–«Obra completa»–, que constitúe o corpo central. Consta de
seis apartados: Ascese, Crítica,
Ciencia, Estética, Ética, Filosofía. Aquí non se trata, claro
está, de entrar en detalles (quen
teña curiosidade, pode ver a excelente síntese que M.ª Uxía
Rivas Monroy ofrece na revista
da nosa Facultade de Filosofía:
AGORA, 35/1, 2016, 243-248).
En todo caso, cómpre advertir
que non será fácil encontrar
outra obra que, en tan pouco
espazo, ofreza unha exposición
e clarificación dos difíciles problemas da Semiótica: esa «ciencia dos signos» á que Roland
Barthes dedicou a súa vida, busEncrucillada 200, novembro-decembro 2016
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cando estudala –e ampliala– en
todas as súas manifestacións:
da palabra á imaxe, da razón ao
mito e ao símbolo, da moda á
fotografía… A crítica literaria
ten a parte do león, pero tamén
a ética, atendendo sobre todo ao
tema do amor e aos problemas
do poder. A filosofía, máis ca
disciplina académica, constitúe
horizonte vital, de ensaios sempre reiniciados, como indica o
exergo que Luís García Soto
escolleu: «É difícil, para min,
soportar a vida sen filosofar».
Non quero deixar sen énfase o
acerto do autor buscar sempre
aclarar os temas tratados cunha selección de breves textos do
propio Barthes (que, se o espazo
o permitise, mesmo sería desexable en máis dunha ocasión ver
alongados e multiplicados).
A terceira e cuarta partes pechan o libro cun tratamento,
tan breve como denso, que resultará especialmente útil para
quen queira introducirse máis
extensamente no estudo do filósofo francés. A terceira, como
indica o seu título –»Fontes e
correntes»–, está dedicada a recoller a bibliografía de Barthes,
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completada coas publicacións
que representan as principais
interpretacións e correntes a
que deu lugar a obra. A cuarta
e última –«Anexo: glosario»–
pode pasar desapercibida e sería
pena, pois, pola súa precisión e
claridade, constitúe un rigoroso
exercicio de introducir claridade na difícil e mesta fraga da
terminoloxía semiolóxica.
En resume, unha monografía
que en poucas páxinas representa unha introdución literalmente excepcional a unha obra
difícil, pero que aclara aspectos
moi decisivos, e non sempre
debidamente visitados, da cultura actual. O profesor García
Soto, o amigo Luís, abre o seu
libro anunciando dous propósitos: «lembrar a Barthes, que en
2015 se cumpre o centenario do
seu nacemento» e «vindicar a filosofía, ameazada, hic et nunc,
como case sempre e por todas
partes». Creo que pode estar
seguro, sobre todo pensando no
segundo, se non de o ter conseguido, si de ter feita unha achega inestimable.
Andrés Torres Queiruga
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“Misioneiros” e “misioneiras” en
Galicia. 199, 60
Yebra Rovira, Carmen
Vellos textos para novos contextos. 198, 17
Ramón Díaz Raña

LIQUIDACIÓN DE LIBROS Ed. SEPT
CONVERSAS CON GONZALO TORRENTE BALLESTER (Ed. ampliada)
REMEXER ROMA CON SANTIAGO. O CAMIÑAR HISTORICO DA EXP. CRIST.
O INTELECTUAL GALEGO E DEUS
INFERNO E GLORIA
DA CECA A MECA: DIÑEIRO E PROFECÍA
AÍNDA E DE NOITE. LITERATURA GALEGA SEC. XIX E CRISTIANISMO
NA FRONTEIRA DO MISTERIO. CREDO PARA XENTE NON CRÉDULA
HISTORIA DA IGREXA GALEGA
O MISTERIO DO LUME
HOMES DE FOLE. CONVERSAS DE ÁNXEL
NOVA CONCIENCIA NA IGREXA GALEGA
GALEGOS E CRISTIÁNS
CHORIMAS
BENQUERIDOS AMIGOS (Ciclo B)
DO TERROR DE ISAAC O ABBA DE XESÚS
DIÁLOGO DAS RELIXIÓNS E AUTOCOMPRENSIÓN CRISTIÁ
CO EVANXEO POLA MAN (Ciclo A)
REPENSAR A RESURRECCIÓN
OS CANTARES DO CANTAR
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En Encrucillada dispoñemos destes títulos. Por 5€ cada libro, para financiar
gastos de envío, mandámosllos ao seu domicilio.
Pedidos: revista.encrucillada@gmail.com
Pagamento: ingreso na Conta (ABANCA) IBAN: ES07 2080 0500 5330 4004 3431

CONTAS DO FORO
INGRESOS:
Por matrículas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.340'00 €
GASTOS:
Desprazamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130'00 €
Relatores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600'00 €
Agasallos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140'00 €
Imprenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126'00 €
Xantar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200'00 €
Total gastos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.196'00 €
SALDO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144'00 €
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