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Guieiro
É un signo do noso tempo a apoteose do provisional, o enxalzamento do cambio, o eloxio do traslado e o movemento. O progreso é
concibido coma adaptación continua, mutación constante, actualización sempre aberta e sempre disposta a un novo comezo.
Pola contra, o estable, o permanente, o inmutable, o herdado
connota o desagradable recordo do rancio conservadorismo, o perigo de quedarse atrás, o medo de quedar superado polo propio tempo. E todo isto coma algo fondamente demodé do que cómpre fuxir
coma do demo.
O triunfo de Zara e Ikea serían imposibles se non imperasen na
nosas sociedades globalizadas os valores lowcost da celeridade, a
utilidade inmediata e a posibilidade de tirar novamente con todo
cando nos dea a gana. Esta é a clave: que nada nos ate, que nada
nos pese, que todo sexa portátil, que nada nos impida o cambio, a
transformación, o movemento, ese novo comezo do que sempre,
cada certo tempo, parecemos precisar.
Non será esta unha das razóns de que a nosas vidas teñan tantas
posibilidades de expansión e reincidencia horizontal e tan poucas
de profundidade vertical? A entronización do mudable impide a decisiva aposta pola permanencia, a autenticidade, a resistencia, calidades esas sen as cales non hai existencia humana digna de ser vivida. A parva admiración polo cambio mesmo posibilita o crecemento
de persoas e movementos con discursos camaleónicos cuxa divisa
se cifra na adaptación continua cristalizada en discursos oscilantes
que din a todos o que cada un quere ouvir. Non hai palabra. Non
hai pasado. Só unha leve e provisional instalación no presente que
está convencido de que sempre pode facer novo o que xa concibiu
fráxil e nunca perentorio.
E así temos existencias bonsáis. Podando ramas e coutando raíces vivimos vidas achicadas incapaces de atreverse a pensar a eternidade. E sen pregunta pola eternidade non hai presente radical,
non hai densidade vital que nos permita concibir a liberdade que
nós mesmos somos coma a nosa capacidade para o definitivo, para
o que xa non queremos someter novamente a ningunha nova negociación, para aquilo que asumimos como esencial e constitutivo na
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nosa existencia. Ulises atouse ao mastro do barco para resistir, para
permanecer, para afirmarse a si mesmo ante o engaiolante reclamo
dos cantos de serea. Ser libre é atarse á palabra definitiva e facerse
un con ela mantendo o propio discurso –feito vida– no balbordo
sempre oscilante e atractivo do ruído social.
Isto é o que significa personalizar a fe. Isto é o que nos ofrece o cristianismo: un proceso de configuración persoal no Espírito coa Palabra
eterna de Deus Pai. Disto trata este novo número de Encrucillada.
Andrés López Calvo estuda os procesos catecumenais de iniciación. Alfonso Novo os pasos dados no último Sínodo Diocesano
de Compostela ao respecto. E tanto Mencha Leirós coma Marisa
Vidal e Manolo Regal nos achegan espazos –coma a Escola de Espiritualidade, o Espazo de teoloxía feminista ou o ámbito comunitario máis próximo– onde é posible enraizarse nun camiño no que o
cambio implica repouso, asentamento, maduración e afondamento.
En liña con estes mesmos procesos está o artigo de Xavier Carro
sobre Carlos Casares, autor homenaxeado neste ano 2017 no día
das Letras Galegas. A dimensión relixiosa é busca continua do rostro de Deus. O prof. Carro, e a ilustración de Sole Pite, axudan ao
lector a percibir na vida e na obra do escritor ourensán eses invisibles sendeiros de transcendencia.
Na sección de documentos recollemos dúas cartas. Unha escríbea Christina Moreira e outra as Mulleres Cristiás Galegas. A primeira fala da vocación da autora ao sacerdocio. A segunda vai dirixida ao arcebispo de Compostela, logo de facer pública unha nota
sobre a cuestión do sacerdocio feminino a propósito da aparición
nos medios do ministerio de Christina.
No lugar para o recordo facemoslle sitio a unha muller cun periplo vital digno de coñecer –Mónica Homorodion– e a un músico
especial voceiro dunha cultura galega emerxente nas noites compostelás: Narf.
Pechamos o número coas habituais crónicas e cunha interesante
recensión.
Pedro Castelao
4
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Estudos

Integrar fe e vida nunha Igrexa
en saída
Andrés López Calvo

1.- Introdución
A ninguén se lle escapa que, para a pastoral de iniciación, estes son tempos de camiñar cara ao corazón da fe, de xeito que
sexamos quen de aviar –e non de vagar– procesos de conversión
e personalización da fe1. Tamén, a pouco que se reflicta sobre a
situación, axiña nos decatamos de que, na maioría dos membros
das nosas parroquias, prima unha fe individualista e para nada
comunitaria.
Abondan as orientacións pastorais que subliñan a unidade indisoluble que cómpre que exista entre personalización da fe e iniciación cristiá. Unha das máis logradas, segundo a nosa opinión, é a
suxestionada pola Conferencia Episcopal Italiana:
Experiencia fundamental da educación na vida de fe é a iniciación cristiá, que non é tanto unha actividade entre tantas da comunidade cristiá, senón a actividade que define o ser mesmo da
Igrexa enviada a xerar na fe e a realizarse a si mesma como nai.
Gradualmente asume unha inspiración catecumenal, que leva ás
persoas cara unha progresiva conciencia da fe, mediante itinerarios diferenciados de catequese e de experiencia de vida cristiá. A
celebración dos sacramentos da iniciación cristiá, seguida dunha
axeitada mistagoxía, representa a culminación deste camiño cara á
plena madurez cristiá2.
1 Cf. A. Chordi Miranda, Los jóvenes nos hacen mover ficha ¿Cómo impulsar la pastoral con
jóvenes hoy?, en: «Misión Joven», 46 (2006) 49-61.
2 Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti
pastorali dell’episcopato italiano per il decennio 2010-2020, 2010, n. 40.
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A iniciación cristiá é a porta de acceso á vivencia eclesial, dese
diálogo de salvación que, en canto resposta á proposta do Deus
Trindade, chamamos fe. Unha fe que, para os cristiáns, é a un
tempo don de Deus e decisión humana. De feito, na cerimonia
de ingreso no catecumenado de adultos pregúntaselles aos candidatos: «–Que lle pedides á Igrexa de Deus?», e estes responden:
«–A fe». E o mesmo é aplicable nos bautismos de nenos: «–Pais:
sabedes que ao pedir o Bautismo para os vosos fillos isto obrígavos
a educalos na fe?» Por desgraza, a resposta automática e afirmativa que adoitamos recibir os párrocos nas celebracións bautismais
chega –salvo heroicas excepcións– cun alto déficit de personalización das palabras do credo común3.

2.- A convivencia histórica de dous modelos
Así e todo, non nos deben estrañar estas eivas, pois a historia da
Igrexa ensínanos que a fe dos cristiáns, desde moi cedo, viviuse en
dous rexistros distintos: Dunha banda, un de talante preferentemente persoal e, doutra, un de carácter sociolóxico.
Efectivamente, logo dun catecumenado de ouro nos séculos II
ao IV, deseñado como estrutura pastoral, en etapas, con estilos didácticos incisivos, baseados en figuras bíblicas atraentes, chegou
no ano 313, (e mesmo xa con Galerio no 311) o coñecido «xiro
constantiniano», polo que o cristianismo se converte en relixión
privilexiada para trocar, no 380 co edicto De fide catholica de Teodosio, en relixión de Estado. Da inicio así o réxime de cristiandade,
no que era fácil ser anagraficamente catecúmeno e cristián, e que
motiva aos responsables das primeiras comunidades a optar por
un modelo de iniciación moi distinto dos tempos de persecución,
agromando os primeiros problemas pastorais de non doada solución, problemas que, aínda hoxe, seguen a percibirse: moitos os
catecúmenos, poucos os convertidos; abondan os sacramentados,
escasean os verdadeiramente iniciados. Santo Agostiño foi un dos
3 Cf. R. Calvo Pérez, No todas las prácticas pastorales llevan a la fe, en: «Misión Joven» 53
(2013) 432-433, 54.
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primeiros en reparar nesta situación: «Quen así se comporta desexa
non tanto facerse cristián, canto finxir selo»4; reivindicando unha
primeira definición de personalización da fe: «Non chega con ser
concibido, cómpre tamén nacer para acadar a vida eterna»5.
O exame das fontes do século V revelan que, aínda que os bispos
animaban a manter os principios da tradición eclesial que comportaban unha estreita unión entre fe, sacramento e vida cristiá,
comeza a época decadente do catecumenado e a celebración de
bautismos fáciles6. A catequese xa non era quen de suscitar a fe en
grao de favorecer o cambio e a mentalidade de vida. A entrada no
catecumenado perde o seu carácter de itinerario de fe, lastrando a
evanxelización. Decote, os catecúmenos só esperaban da Igrexa algunha vantaxe humana, non vían nela a comuñón á que só poden
acceder aqueles que teñen fe en Cristo. Esgotado de valor o ingreso no catecumenado, o significado da iniciación deixa de ser unha
elección, para ser entendida como un dereito. Mesmo o tempo de
tres anos preparatorio para recibir o bautismo prescrito na preconstantiniana Traditio Apostólica de Hipólito Romano, quedará
reducido a unha mesquiña coresma7. Dende esta segunda metade
do século V, até o século XIX, o catecumenado desaparecerá case
totalmente, extinción facilitada tamén por sustentarse e xeneralizarse a praxe do bautismo de nenos.
Entre os séculos V e VII, a maior parte da poboación do caído
Imperio está xa bautizada. O catecumenado xa non tiña sentido. A
4 Agostino, De catechizandibus rudibus, V, 9; cf. Sant’Agostino, Prima catechesi per i
non cristiani, Roma, Città Nuova, 1993. Tamén, O. Pasquato, «Agostino», en: J. Gevaert
(Dir.), Dizionario di Catechetica, Leumann-Torino, LDC, 1986, 23-25.
5 Agustinus, Quaest. ad simpl., 1, 2, 2: Patroloxía Latina XL, 11-112.
6 Por exemplo as catequeses de Cirilo de Xerusalén, Ambrosio de Milán e Xoán Crisóstomo.
Cf. Aa.Vv «Battesimo - Purificazione - Rinascita», en: Dizionario di Spiritualitá BíblicoPatrística, 6, Roma, Borla, 1993, 165-353. «Aínda que Simón o Mago foi quen de lavarse,
non foi nin bañado nin iluminado. Meteu o corpo na auga, mais non abriu a alma á luz do
Espírito», Cirilo de Xerusalén, Protocatechesi, 2. Cf. P. L. Glinka (Ed.), Las verdades de
fe en las ocho catequesis de San Cirilo de Jerusalén, Buenos Aires, Lumen,1987, 44-47.Aa.V
7 Cf. J. Danielou - R. Du Charlat, La catechesi nei primi secoli, Leumann-Torino, LDC,
1969, 161.
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familia será a educadora por excelencia dos cristiáns máis mozos,
e a liturxia dominical funcionará coma unha especie de catecumenado masivo. Mais a sobrevivencia e influencia do Evanxeo na
época medieval non se explica só nin polo catecumenado familiar,
nin polo catecumenado litúrxico masivo, nin mesmo pola acción
evanxelizadora dos monxes no ámbito rural. A Cristiandade medieval, esa estraña simbiose entre cidade celeste e cidade terrestre, será un dos factores decisivos da evanxelización. É o que se
podería chamar o xigantesco catecumenado social. Consecuencia
disto: a fe de moitas xentes medievais que ten unha verdadeira
calidade de fe persoal, de adhesión a Cristo e á súa Igrexa, ten que
convivir coa doutras moitas persoas da Cristiandade, de fe sociolóxica apoiada, non tanto nunha verdadeira conversión, canto no
clima relixioso social, no que se confesa o Credo, se practican os
sacramentos e se cumpren sen máis os mandamentos de Deus e
da Igrexa8.
A contrarreforma católica no século XVI, subliñou o aspecto intelectual da fe, a obxectividade dos seus contidos e a mediación
esencial do Maxisterio, dando pé á crítica da teoloxía protestante
verbo da teoloxía católica, que semellaba que equiparaba a aprendizaxe da doutrina como unha relación persoal co Misterio. Non
é esaxerada esta crítica se, por exemplo, lembramos a definición
de fe dalgúns famosos catecismos de Trento: «–Que é fe? –Crer o
que non vimos». Non é de estrañar, xa que logo, que na iconografía cristiá a representación da virtude da fe se identificase cunha
muller cunha venda nos ollos, tal como aparece no corpo superior
da fachada da Acibechería da catedral compostelá9.
A evanxelización misioneira de América Latina e a de Asia no
século XVI, fará retornar as formas de catecumenado que progresarán andando os séculos XVII e XVIII. Pola contra, as correntes
modernistas do século XIX presentaron a fe como algo sinxela8 Cf. V. Pedrosa Arés, «Personalización de la fe», en: V. Pedrosa - J. Sastre - R. Berzosa
(Dirs.), Diccionario de Pastoral y Evangelización, Burgos, Monte Carmelo, 2000, 901-907.
9 Cf. L. Cervera Vera, El arquitecto gallego Domingo Antonio Lois Monteagudo (17231786) y su «Libro de Barios adornos», A Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 1985.
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mente intuitivo, ausente de calquera rango de intelectualidade10.
Mais o verdadeiro relanzamento do catecumenado rexistrarase en
África no século XIX onde retornará a Europa coa renovación proposta polo Concilio Vaticano II11.
Por último, a posmodernidade agudizou a cortada entre as historias vinculantes do pasado e a posibilidade de asumir compromisos
de longo percorrido, polo que unha iniciación como a cristiá, semella algo imposible de acadar. Mais, xa se sabe, morto Deus, morre tamén a razón; e morta a razón, retorna o pensamento máxico
baixo formas regresivas: tarot, nigromancia, New age…12.
Cada día que pasa, somos máis conscientes de que os cambios
que vivimos deixan ás claras que estamos a pasar dun cristianismo
vivido como evidencia cultural e como relixión do pobo, cara a unha
relixiosidade pluralista e secularizada. Mais lonxe de ver nestes
cambios unha dificultade insalvable, temos que percibir a oportunidade para optar decididamente polos itinerarios de personalización
da propia fe, e para «saír, camiñar e sementar sempre de novo»13.

3.- Personalizar a fe significa integrar fe e vida
Entendemos personalizar a propia fe ao facerse discípulos do
Señor Xesús dentro da comunidade eclesial. E isto quere dicir tamén, que a pastoral de iniciación consiste en habilitar para unha
experiencia de vida cristiá. Personalizar a fe en Cristo Resucitado
significa asegurar un estable e constante nivel de integración entre
fe e vida. Integrar fe e vida significa reorganizar a personalidade en
torno a Xesús Cristo e a súa mensaxe, testemuñando na comunidade eclesial que El é o determinante práctico das opcións de vida.
10 Cf. J. L. Ruíz de la Peña, Crisis y apología de la fe. Evangelio y nuevo milenio, Santander,
Sal Terrae, 1995, 274-280.
11 Cf. Gruppo Europeo dei Catecumenati, Agli inizi della fede. Pastorale catecumenale
oggi in Europa. Torino, Paoline, 1991, 212.
12 «O prestixio da razón foi seriamente erosionado (…) O número de astrólogos, pitonisas
e arúspices varios non cesa de medrar, até o punto de triplicar en Occidente ao de físicos e
químicos». J. L. Ruíz de la Peña, O. c., Sal Terrae, 57.
13 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelium Gaudium, 2013, n. 27.
Encrucillada 202, marzo-abril 2017
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Mais, antes de facer propostas metodolóxicas, cómpre expor e
contestar a esta pregunta: se a personalización da fe atinxe ao
proceso por consolidar unha auténtica e madura fe cristiá na vida,
de que fe e de que vida estamos a falar? Só da resposta elaborada a esta dobre e primeira cuestión, deducirase unha coherente
proposta sobre o método, os referentes, os axentes e os posibles
itinerarios.
3.1. Cando falamos de fe entendemos…
A teoloxía contemporánea opta por unha definición bíblica, personalista e global do auto de fe. Basta con facer referencia á presentación da fe que fai a Dei Verbum: «A Deus, que revela, debe
prestárselle aquela obediencia de fe pola que o ser humano libremente se entrega totalmente a Deus, rendéndolle ao Deus relevante o pleno acatamento do seu entendemento e vontade e asentindo
voluntariamente á revelación por El feita»14.
Para comprender esta definición cómpre facer dúas sondaxes
pola etimoloxía. A primeira, reparando no significado hebraico de
fe (he’emin, de onde derivará a palabra emeth / amén) que indica:
sentirse seguro, fiarse de, recoñecer a propia limitación para confiar noutro… Crer en Deus significará daquela, recoñecer e fiarse
da súa emeth, poñer a miña debilidade na súa fidelidade, no seu
amén. A segunda cata, no significado grecolatino de obediencia,
(hyp - akoé / ob audire): escoitar poñéndose debaixo, capacidade
de escoitar a Palabra, que sempre é interpelante e demandante de
respostas15.
Á luz destas consideracións, decatámonos axiña da complexidade e densidade existencial da definición de fe que, lonxe de reducirse a un auto de simple aceptación relixiosa ou a unha fráxil
adhesión emotiva consiste, máis ben, nunha actitude persoal que
14 Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Sobre la Divina Revelación (Dei Verbum) 1965, n. 5.
15 Cf. X. Léon-Dufour, Diccionario del Nuevo Testamento, Bilbao, Desclée de Brouwer,
2002, 435.
10
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dá unha novidosa orientación á vida. E, nesta mesma óptica, a fe
non poderá separarse da esperanza e da caridade, pois a fe determina a vida cristiá como a resposta do ser humano á salvación
revelada por Deus16.
3.2. Cando falamos de vida entendemos…
Que define o cerne de calquera relixión? Paul Tillich respondeu que, en última instancia, o núcleo de toda relixión é a
procura apaixonada polo sentido da vida: «Ser relixioso significa interrogarse apaixonadamente polo sentido da vida e estar
aberto para aceptar as respostas, aínda que estas nos abatan
profundamente»17. Á relixión ou a Deus, non se os atopa mirando cara ao ceo, senón afondando nas nosas experiencias, especialmente as da responsabilidade ética. Descubrir e explorar os
grandes problemas da vida humana equivale ao descubrimento e
exploración da dimensión relixiosa.
Non somos cristiáns só porque facemos cousas boas dende o
punto de vista ético, asumimos iniciativas solidarias e observamos
uns mandamentos. O cristián éo verdadeiramente se na vida:
(…) experimenta o amor e a morte, o éxito e o desengano. E a
través de todo elo se deixa levar confiadamente cara a Deus, que
quixo este pluralismo incalculable do seu mundo, para que o
home a través del presinta que todo está abarcado polo misterio
eterno. Así o cristián se distingue do que non o é polo feito de que
non fai da súa existencia un sistema, senón que se deixa guiar
pola realidade plural, que é tamén escura, sombría e mesmo incomprensible18.
16 Cf. C. Bucciarelli, Nessuno é uguale, nessuno é diverso… e i cristiani?, Bologna, Edizione Dehoaniane, 2008, 201-208.
17 P. Tillich, «Die verlorene dimension», en: Gesammelte Werke, Stuttgart, 1959, Vol. V,
44. En castelán: La dimensión perdida: Indigencia y esperanza de nuestro tiempo, Bilbao,
Desclée de Brower, 1970, 107-122. Cf. tamén: Id., Teología Sistemática (Traducción de D.
Sánchez Bustamante), Salamanca, Sígueme, 1982, Vol. I, 266-267.
18 K. Rahner, Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo,
Barcelona, Herder, 19985, 468.
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4.- Por un itinerario de personalización e crecemento da fe
Agora ben, salvando a interioridade da conciencia, que só Deus
coñece, se ollamos á realidade con certa obxectividade, as manifestacións dunha relixiosidade inmatura non son poucas. A pouco que
revisemos –por exemplo- como se desenvolven os encontros con
pais e nais que piden bautismo ou primeira comuñón para os seus
fillos e as súas fillas, cos noivos que deciden casar nunha igrexa
e mesmo cos concorrentes aos nosos máis famosos e identitarios
santuarios, non será raro atoparse cunha relixiosidade que adoece
de máxica, animista e supersticiosa; cunha relixiosidade fundada
prevalentemente sobre o ritualismo cultural ou sobre un devocionalismo verbalista e utilitarista. E isto tamén retrata a aqueles que
asumimos e nos compete a responsabilidade da educación da fe,
pois aínda que a diagnose é clara, tampouco son moi exitosos os
esforzos por mellorar en autenticidade estas formas de relixiosidade inmatura. É máis, algúns ministros semella que optamos, consciente ou inconscientemente, polo seu espallamento e reforzo, coa
peregrina motivación de que, seica así, non perdemos fieis.
Polo tanto, cal é entón, o criterio educativo fundamental para
formar na madurez relixiosa segundo a mensaxe evanxélica? Sobre
que premisas poderíamos artellar un modelo de iniciación ou un
itinerario de personalización dunha fe madura?19. Onde e como
responder a Deus que nos fala?20.
É evidente que a fe, en canto don gratuíto de Deus, non é algo
educable, mais si que o é en canto resposta do ser humano. O que
se educa é a actitude para acoller e desenvolver ese don de Deus; a
dicir o propio amén de xeito consciente e responsable. A reflexión
teolóxica sobre o auto de fe veu sempre formulada dende unha
bipolaridade complementaria: a compoñente obxectiva (Fides quae
creditur) a mensaxe, os contidos, a verdade; e a subxectiva (Fides
19 Cf. «Redescubrir os contidos da fe, profesada, celebrada, vivida e rezada», en: Bieito
XVI, Motu proprio Porta fidei, 2011, n. 9.
20 Cf. J. L. Moral de la Parte, Pastoral sin Dios, pastoral con otros dioses, en: «Misión
Joven» 50 (2010) 407, 18.
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qua creditur) a adhesión persoal, a fiúza. De aquí a bipolaridade
entre fe existencial e fe doutrinal. Trátase de dúas compoñentes
esenciais do auto de fe, mais o aspecto primario é, sen dúbida, a
dimensión persoal, sen a que os contidos da fe quedarían baleiros
de sentido21.
Como saber por cal modelo cómpre optar? Primeiramente subliño que, para un axeitado discernimento, o cristianismo primitivo
segue a ser a maior fonte de inspiración para, inmediatamente,
referirme ás achegas do Sínodo de Bispos de 2012 sobre a Nova
Evanxelización, que viu característicos da unidade fe e vida estes
cinco trazos22, que logo se reflicten en moitas das propostas da
Evangelium Gaudium:
4.1. O encontro persoal con Xesús Cristo
na Igrexa e na Sagrada Escritura
No centro da persoa deberá estar Xesús Cristo, acollido e aceptado como o Salvador, como o «determinante» da propia existencia. Esta referencia a Xesús Cristo no sistema persoal de significados, non pode ser percibida como un estímulo máis, engadido
a outros nos que a persoa articula a súa propia identidade. Nin
tampouco como un valor máis, alternativo respecto doutros nos
que desenvolver a propia autonomía. A referencia a Xesús Cristo
na fórmula fe-vida ten que funcionar como experiencia central,
que reorganiza os procesos cognitivos, interpretativos e operativos
da persoa23.
21 Cf. Xoán Paulo II, Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae 1979, nn.20-21. Tamén:
R. Lázaro Recalde, De Catechesi Tradendae al Directorio General para la Catequesis, en:
«Actualidad Catequética» 44 (2004) 381-400.
22 Cf. XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos 7-28 de octubre de 2012.
Mensaje al Pueblo de Dios.
23 «A integración de fe e vida significa a reorganización da personalidade en torno a Xesús
Cristo e a súa mensaxe, testemuñada pola comunidade eclesial actual; reorganización realizada de tal xeito que Xesús Cristo sexa considerado o determinante no plano valorativo e
práctico», en: R. Tonelli, Per la vita e la speranza. Un progetto di pastorale giovanile, Roma,
LAS, 1996, 109; tamén: Id., Una espiritualidad para la vida diaria. Propuestas para un proyecto, Madrid, CCS, 1987, 28.
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Non se comeza a ser cristián por una decisión ética ou unha gran
idea, senón polo encontro cun acontecemento, cunha Persoa, que
dá un novo horizonte á vida, e con elo, unha orientación decisiva24.

Aceptando esta perspectiva, xustifícase o rexeite de toda relación
con Xesús Cristo desde esquemas redutivos e mesmo integristas.
Son integristas aqueles procesos ou itinerarios que defenden que
a Graza que se recibe ou o contido da fe xa son quen de substituír
a persoal e autónoma procura de valores de significado. Son redutivos aqueles procesos ou itinerarios que limitan a función e as
posibilidades que ten a educación da fe, ou a mesma relixión, para
organizar os valores polos que o individuo estrutura a súa personalidade. Xesús Cristo ten que ser proposto como un evento total: a
súa persoa, a súa mensaxe e a súa causa testemuñada no pobo que
o confesa como o Señor25, en definitiva: enunciar «eu creo» como
sinónimo de «eu confío en Ti»26.
Por esta centralidade de Xesús Cristo, a fe debe asumir unha
tripla dimensión: a persoal (fiarse de Deus que salva en Cristo); a
continuísta (que recordará a aceptación daquelo que di Deus en
Xesús Cristo, de canto fixo pola nosa salvación e de canto esixe
como resposta ao seu proxecto), e a eclesial (a fe dun cristián consiste sempre en crer dentro dunha comunidade de crentes na que
expresan e celebran as propias opcións de vida). O resultado da
harmónica e equilibrada tripla dimensión será unha personalidade
organizada nunha unidade existencial, cargada das súas responsabilidades, centrada sobre a procura de significados de vida, liberada
dos condicionamentos, colocada no interior dun pobo de crentes,
capaz de vivir con intensidade a súa fe e celebrala na súa vida cotiá.
«Non se trata de separar experiencia cristiá e calidade humana de
vida. Sería unha falsa alternativa non recoñecer a felicidade como
24 Bieito XVI, Encíclica Deus caritas est, 2005, n. 1.
25 Esta distinción atopámola xa en Santo Agostiño que escribe: «Aseguramos con absoluta
verdade, que a pegada da fe no corazón de cada un dos que cren (…) procede dunha única
doutrina, pero unha cousa é o que se cre (ea quae credentur), e outra cousa é a fe coa que
se cre (fides qua credentur)». De Trinitate, XIII, 2,5. Tamén cf. Porta fidei, n. 10.
26 Cf. J. L. Moral, A. c., 20.
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un dereito inalienable para o presente, e non só para a vida futura.
A alternativa é máis dramática: entre vivir unha vida madura e plena, nunha solidariedade que atravesa a aventura da humanidade
na historia de todos, ou renunciar para deixarse caer no desleixo
ou na desesperación. A quen fai escolla polo primeiro podemos
proporlle o encontro co Señor Xesús, único nome no que se pode
ser na vida. A tarefa de axudar a mozos e mozas a personalizar a súa
fe debe partir de aquí»27.

4.2. Evanxelizarnos a nós mesmos e á conversión
O crecemento da fe, como proceso iniciático e permanente, ten
como obxectivo fundamental a conversión (metanoia), é dicir unha
significativa transformación interior. Mais, precisamente por iso,
por ser un cambio do ser humano, cómpre dicir que tal transformación, para ser adxectivada como cristiá, non pode acontecer se
non vai consonte coa madurez humana.
No cristianismo actual, a conversión radical e decisiva consiste
sinxelamente en volver a Xesús para arraigar á Igrexa con máis
verdade e con máis fidelidade na súa persoa, a súa mensaxe e a
proxección humanizadora do seu reino28.

Sen unha actitude sincera de conversión paralela ao proceso de
madurez humana, o ideal dunha fe adulta esvaécese. Dende esta
premisa, o concepto de actitude ofrece á pastoral educativa indicacións útiles e operativas. En sé teolóxica cumprirá falar da progresiva interiorización de actitudes de fe, dos camiños que levan á
madurez da fe, da educación ás actitudes evanxélicas, dos dinamismos que orientan ao crente cara ao ideal dunha fe adulta. O que
algúns autores denominan como «catequese transformativa»29.
27 Cf. R. Tonneli, Organizzare una pastorale giovanile per la vita e la esperanza, en: «Note
di Pastorale Giovannile» (2013) 1, 6-20.
28 J. Martín Velasco, «Desafíos a la misión en Evangelii gaudium», en: J. L. Segovia
y otros (Eds.), Evangelii Gaudium y los desafíos pastorales para la Iglesia, Madrid, PPC,
2014, 144-145.
29 «Esta transformación produce cambios ben sexa nos seus pensamentos como tamén no
seu xeito de pensar; nos seus sentimentos e no seu xeito de sentir; nos seus comportamentos
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Isto obrigará a rexeitar modelos apoloxéticos de iniciación, que
teñen a obsesiva pretensión de demostrar o feito da revelación con
probas histórico-científicas.
A pastoral non debe contentarse cunha mera consideración obxectiva dos signos; o acceso á fe pide sempre un longo camiño persoal
de conversión. O mesmo Evanxeo amosa a persoas que chegan
á fe, como persoas en camiño e en busca (Zaqueo, Nicodemo, a
Samaritana, a Magdalena…). Cómpre suscitar a espontánea admiración que xorde diante da vida entregada de múltiples xeitos máis
aló do social e politicamente correcto ou razoable30.

Esta particular convición, aínda que semelle moi teórica, tamén
ten tradución no contexto da catequese actual. Cando debe dar
inicio ao proceso de iniciacións dos nenos e nenas? Sostemos solemnemente: cando os respectivos pais e nais fan o –así chamado–
cursiño pre-matrimonial. Se non reparamos polo miúdo sobre as
motivacións de pais e nais ao solicitaren a iniciación para fillos e
fillas, agoiramos un futuro pouco prometedor.
Cumprirá tamén camiñar cara ao cambio da concepción dos
grupos na catequese de preparación aos sacramentos de iniciación, estruturados dende o modelo dos niveis de escolarización,
pois aínda que a pastoral das comunidades se desenvolva por
grupos, non todos os grupos teñen o mesmo nivel de conversión
e madurez. Tamén no caso doutros sacramentos solicitados por
adultos ou mozos (Bautismo, Matrimonio, Catecumenado…),
tampouco será suficiente o criterio de número de persoas ou de
quórum. Decatámonos de que os cambios nunca están exentos
de dificultades, mais neste tipo de grupos, a súa formación e o
seu funcionamento deberán entenderse de xeito diferente ao de
agora31. «Invitamos a todos a ser afoutos e creativos nesta tarefa
e na forma de actuar; así como na forma de relacionarse cos demais; co mundo, coa Igrexa
e con Deus», M. López Varela, Hacia una catequesis transformativa y una catequesis con
dimensión transformativa, en: «Sinite» LVII (2016) 227-244.
30 R. Calvo Pérez, A. c., 56.
31 Cf. A Ginel Vielva, Formar grupos en catequesis, hoy, en: «Catequistas» 256-257 (15 de
diciembre de 2016 - 15 de enero de 2017) 11-14.
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de repensar os obxectivos, as estruturas, o estilo e os métodos
evanxelizadores nas propias comunidades»32.
4.3. Ser quen de descubrir no mundo as
oportunidades que temos para evanxelizar
Bieito XVI chegou a dicir que o relativismo é case a nova relixión europea33. Aquel ateísmo predicado por Marx ou Feuerbach
(cómpre matar a Deus para que por fin impere a razón, para que a
humanidade sexa quen de emanciparse), cedeu o paso ao ateísmo
da anguria predicado por Sartre, Camus ou Heidegger (a morte de
Deus implica que a vida carece de sentido), para desembocar no
actual indiferentismo ou relixión da non relixión: «Deus morreu,
as grandes finalidades esmoreceron, mais a ninguén lle importa:
esta é a alegre novidade»34.
Por veces, esta indiferenza relixiosa deixa de ser tal para adoitar
o perfil dunha franca hostilidade relixiosa, ou mesmo aversión cristiá, pois as demais relixións semellan protexidas polo imperativo da
multiculturalidade.
Na nosa sociedade actual, grazas a Deus, sanciónase a quen deshonra a fe de Israel, a súa imaxe de Deus, ou as súas grandes
figuras. Sancionan tamén a calquera que ofenda o Corán e as convicións do Islam. En troques, cando se trata de Cristo ou do que é
sagrado para os cristiáns, daquela a liberdade de opinión semella
como o ben supremo, e limitalo sería ameazar a tolerancia (…) e a
liberdade en xeral35.
32 Evangelium Gaudium, n. 33.
33 «Considérase a pluralidade de culturas como a proba da relatividade de todas elas. Contraponse a cultura da verdade. Este relativismo, que hoxe en día é o sentir fundamental do
home ilustrado e que penetra até na teoloxía, é o problema máis fondo do noso tempo», J.
Ratzinger (Bieito XVI), Fe, verdad y tolerancia: El cristianismo y las religiones del mundo,
Salamanca, Sígueme, 2006, 65.
34 G. Lipovetsky, La era del vacío: Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Barcelona, Anagrama, 1987, 36.
35 J. Ratzinger, «Europa: sus fundamentos espirituales ayer, hoy y mañana», en: M. Pera
- J. Ratzinger (Ed.), Sin raíces: Europa, relativismo, Cristianismo, Islam, Barcelona, Península, 2006, 75.
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Cómpre, xa que logo, estar atentos a dúas oportunidades para
recuperar a simpatía pola cultura católica: dunha banda acompañar e fortalecer a riqueza que xa existe loitando contra certas
debilidades: machismo, alcoholismo, violencia doméstica, supersticións… e, doutra, poñer ás comunidades cristiás en estado de
misión porque nós mesmos non estamos evanxelizados36.
4.4. O diálogo coa cultura e a experiencia
humana e coas outras relixións
O crente non pode ser individualista. Debe manifestar un espírito solidario e comunitario, capaz de vivir a propia fe cos outros,
particularmente cos máis necesitados, máis aló das súas diversidades culturais e relixiosas. De aí a necesidade que, nun mundo
pluralista como o noso, a fe sexa vivida con apertura e discernimento para o diálogo intercultural e interrelixioso: espírito para
coñecer, para un respecto leal e sincero. Isto, lonxe de percibirse
como unha ameaza de sincretismo, pode reforzar a identidade relixiosa e rexeitar a de conflito, nunha perspectiva de colaboración e
recíproco enriquecemento. O crente, deste xeito, será quen de testemuñar a mensaxe evanxélica transmitindo, non a imaxe de Igrexa
xuíza do mundo, senón a da Igrexa que se quere facer compañeira
da humanidade, segundo a utopía do reino de Deus37.
4.5. A contemplación e celebración do Misterio
A reforma litúrxica que realizou o Vaticano II non sempre se ve
reflectida no estilo das nosas celebracións, o que tamén semella
que canga a personalización da fe.
Os sacramentos están ordenados á santificación dos homes, á edificación do Corpo de Cristo e, en definitiva, a dar culto a Deus; mais
36 Cf. Evangelium Gaudium, n. 70.
37 Cf. G. Longo, Educazione alla convivenza civile. Il contributo dell’interdisciplinarità,
dell’intercultura e dell’apprendimento cooperativo, en: «Insegnare religione» 19 (2006) 4,
17-31. Tamén, M. Mantovani, Tre esempi di dialogo attuale tra credenti e non credenti in
Italia: Coda-Cacciari; Ratzinger-Odifreddi e Bergoglio-Scalfari, en: «Salesianum» LXXVIII
(2016) 2, 325-352.
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en canto signos, tamén teñen un fin pedagóxico. Non só supoñen a
fe, senón que, ao mesmo tempo aliméntana, robustécena e exprésana por medio de palabras e cousas; por isto se chaman sacramentos
da fe. Certamente confiren a graza, mais tamén a súa celebración
prepara perfectamente aos fieis para recibir proveitosamente esa
mesma graza, render culto a Deus e practicar a caridade. Por iso
os fieis deberán comprender facilmente os signos sacramentais38.

Reiteramos a convición de que, tamén nisto, o cristianismo primitivo ten que ser a fonte de inspiración, cando a participación do
pobo na liturxia eucarística dende a súa fe e pertenza eclesial era,
por regra xeral, activa e plena39.
Nos momentos en que se redactan estas liñas estase a presentar
a nova edición do Misal Romano. Verbo dela, xurdiu certa disputa pola modificación da fórmula da consagración «por moitos» en
lugar de «por todos». Como para mostra chega a dun botón, reproducimos o comentario que, deste cambio, fixo Dolores Aleixandre,
por se puidese entenderse por onde nos parece que tampouco deben ir as cousas:
Motivo do cambio: aplicar o principio da correspondencia literal.
Como a expresión (por moitos) sona a excluínte, recoméndase facer unha catequese para que os fieis nos deamos conta que, en arameo, multitude significa totalidade e, polo tanto, estase a expresar
de xeito inequívoco a universalidade da salvación. A ver se o entendín ben: cando escoitabamos «por todos», resultaba inequívoca esa
universalidade, mais como agora o de »por moitos» pode chegar a
ser equívoco, cómprenos unha explicación, non vai ser que entendamos o que non cómpre entender. Alguén pode explicarme esta
complicación?40.

Polo tanto, cremos que non axudan á personalización da fe, itinerarios e procesos onde o pobo non sexa quen de coñecer a linguaxe utilizada e entenda o que se di e o que se fai; onde a Euca38 Concilio Vaticano II, Constitución Sobre la Sagrada Liturgia (Sacrosanctum Concilium), 1963, n. 59.
39 Cf. R. Calvo Pérez, A. c., 58.
40 D. Aleixandre, Explicaciones, en: «Vida Nueva» 3011 (12-18-noviembre-2016) 7.
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ristía non sexa celebrada alí onde haxa presenza e participación da
comunidade; onde os presbíteros non teñamos ben claro que fomos ordenados para a presidencia e para o servizo da comunidade:
Cando o lector se achega ao ambón é Cristo quen nos fala. Cando
o predicador comenta a Palabra, dise a verdade, é Cristo quen nos
fala. Se Cristo gardara silencio, eu non podería dicirvos isto que
vos estou a dicir. Tampouco Cristo está silencioso no medio de
vós: cando cantades, non é Cristo por ventura quen canta pola
vosa voz?41.

Chegados a este punto, tampouco nos resistimos a reproducir o
que subliña a Evangelium Gaudium no seu número 166:
Outra característica da catequese, que se desenvolveu nestas últimas décadas é a dunha iniciación mistagóxica que, basicamente,
significa dúas cousas: a necesaria progresividade da experiencia
formativa onde intervén toda a comunidade, e unha renovada valoración dos signos litúrxicos da iniciación cristiá. Moitos manuais
e planificacións aínda non se deixaron interpelar pola necesidade
dunha renovación mistagóxica, que podería tomar formas moi diversas de acordo co discernimento de cada comunidade educativa.
O encontro catequístico é un anuncio da Palabra, e está centrado
nela, mais sempre necesita unha ambientación e unha atractiva
motivación, o uso de símbolos elocuentes, a súa inserción nun amplo proceso de crecemento e a integración de todas as dimensións
da persoa nun camiño comunitario de escoita e de resposta.

4.6. A proximidade dos pobres
É imposible presentar integralmente a fe bíblica sen falar explicitamente da caridade. Sexa para falar dos hebreos como dos
cristiáns, a práctica do Decálogo e da Lei sintetízase na caridade:
dunha banda da caridade de Deus e do ser humano cara a Deus, e
doutra, a caridade cara ao próximo pobre e indixente. A caridade é
unha inseparable dimensión da fe no Deus da Vida:
41 Santo Agostiño, «Sermón XVII», en: Obras de San Agustín VII, Sermones (1º), Madrid,
BAC, 1981, 283-284.
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A fe obríganos a unha inmersión na vida dos demais. Na vida,
un cristián non pretende unha mesa reservada e exclusiva, porque
gusta e busca a compañía con outros comensais. O cristián posúe
sensibilidade, intuicións, paixóns…, recoñece esixencias e advirte
urxencias. Cando todos escoran cara á desesperación, é quen de
ofrecer unha palabra de esperanza que permite nadar contracorrente. (…) Sabe falar de morte e de vida. Propón o confronto coa
morte para amar verdadeiramente a vida42.

Tamén aquí imos ser só meros divulgadores dos criterios do
compromiso por facer habitable a Casa Común que cómpre sexan
significativos nos modelos de pastoral da iniciación: a oferta de
valores particulares sumados a outros para, en comunidade, poder
sandar e transformar a realidade; a opción pola economía solidaria; a loita por acadar migrantes e refuxiados con Dereitos; e a
educación en hábitos e estilos de vida responsables e sustentables.
A humanidade necesita cambiar. Cómpre conciencia dunha orixe
común, dunha pertenza mutua e dun futuro compartido por todos.
Esta conciencia básica permitirá o desenvolvemento de novas convicións, actitudes e formas de vida43.

X. Andrés López Calvo
Cura de Mera (Oleiros - A Coruña)

42 Cf. R. Tonneli, Organizzare una pastorale giovanile…, a. c., 6-20. Tamén: Ibíd., Narrar
hoy a Jesús, en: «Misión Joven» LII (2012) 420-421, 29-54.
43 Francisco, Encíclica Laudato si, 2015, n. 202. Cf. Cáritas Española, Chamados a
ser comunidade. Materiais didácticos para a campaña institucional 2016-2017. Caderno de
Adultos.
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Estudos

Desenvolvemento e perspectivas
dun sínodo diocesano
Alfonso Novo Cid-Fuentes

A diocese compostelá acaba de celebrar un sínodo diocesano,
o primeiro desde hai máis dun século. O sínodo é unha reunión
convocada polo bispo para axudarlle no exercicio da súa función.
Ten, por tanto, un carácter consultivo, non decisivo, xa que o Dereito Canónico subliña que o bispo é o único lexislador, polo que
a el compete subscribir as declaracións e decretos sinodais. No
momento de escribir estas liñas, atopámonos precisamente nesa
fase: o bispo, á vista dos relatorios presentados ante o sínodo e
aprobados por el, asumirá, total ou parcialmente, ou modificará
segundo considere oportuno, aquilo que desexa que se converta en
norma ou orientación na diocese. Polo menos no dereito presente,
a sinodalidade, expresión da comuñón da Igrexa e da corresponsabilidade dos seus membros, só se exerce de modo consultivo,
prevalecendo na práctica o principio xerárquico. Que iso teña que
ser así pode ser discutible, mais, de momento, como se adoita dicir,
éche o que hai…
Con todo, nesta reflexión pretendo centrarme noutra cousa. A
algúns pareceulles moi lento que un sínodo convocado en 2012
rematase en 2017. Habería que preguntarse, e non sen razón, se
o resultado pagou a pena dun investimento tan longo de tempo. É
verdade que houbo algúns atrasos imprevistos, como pode habelos
en calquera proxecto, sobre todo se é un proxecto que envolve a
participación de varias persoas que xa teñen outras múltiples ocupacións. Mais eses atrasos, como moito, xustificarían a dilación
duns cantos meses. Por que, daquela, levou tanto tempo a realización do sínodo diocesano?
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1.- Historia do proceso sinodal
Desde o principio, desde a secretaría xeral tívose claro que, antes de reunirse o sínodo propiamente dito, había que consultar a
todo o pobo de Deus, a través fundamentalmente das parroquias,
mais tamén doutras comunidades, acerca das cuestións fundamentais sobre as que o bispo quería que versase o sínodo: identidade, comuñón e misión. Nunha carta publicada en xaneiro de
2013, o arcebispo Xulián Barrio explicaba por que eses tres temas:
«Identidade, porque habemos revivir, e no seu caso redescubrir,
que significa para nós mesmos ser discípulos e seguidores de Cristo. Comuñón, porque o seguimento de Cristo nunca foi un asunto
de individuos illados, senón que nos congrega na familia daqueles
que invocan a Deus como Pai e parten xuntos o pan da mesa familiar, que é Cristo mesmo. Misión, porque o tesouro da fe e o gozo
da comuñón non poden ser vividos con espírito sectario, senón
cunha aspiración á unidade de toda a familia humana.» Ao preparar os materiais de consulta ás parroquias e comunidades, tomouse a decisión de non illar os tres argumentos en tres documentos
separados, senón de utilizalos como liña xeral que inspirase todos
os documentos, aínda que é verdade que segundo que temas se
tratasen, o seu emprego sería irregular. Con esta idea, elaboráronse catro proxectos sobre «Identidade cristiá e transmisión da fe»,
«A Igrexa como comuñón», «A celebración da fe» e «A Igrexa na
sociedade», respectivamente. A medida que se preparaban os documentos, xurdiu unha cuestión crucial, que ao final cristalizaría nun quinto documento: até que medida son válidas as nosas
actuais estruturas pastorais, baseadas moitas veces nunha parroquia atomizada, para afrontar os retos que nos expón o anuncio do
Evanxeo e a vivencia da comuñón cristiá na nosa terra e no noso
tempo? Era imprescindible tocar tamén a renovación da pastoral,
e non só nas súas estruturas senón tamén nas actitudes.
Ao mesmo tempo que se ían elaborando os materiais, enviouse
a todas as parroquias e comunidades relixiosas instrucións para a
formación de grupos sinodais, de tal xeito que se puidese canalizar
adecuadamente o sentir de todo o pobo cristián. Xa daquela eraEncrucillada 202, marzo-abril 2017
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mos conscientes dos obstáculos que se nos ían presentar. Había
que contar coa colaboración dos sacerdotes, mais iso non sempre
ía ser fácil. Considerando a idade de moitos deles e a progresiva
acumulación de parroquias no coidado pastoral dun só presbítero
por falecemento ou xubilación dos compañeiros, en non poucos
casos ía resultar moi difícil, cando non imposible, que puidesen
dedicar tempo e esforzos para emprender unha tarefa nova de tal
envergadura. A iso había que engadir receos e desconfianzas, non
sempre infundados, xurdidos por diversos motivos. Nuns casos,
polo cansazo e a desilusión ante tantos plans pastorais e outro tipo
de iniciativas que parecían non chegar a ningún porto. Noutros,
unha mirada medorenta ante os cambios, non só ante aqueles que
puidesen sacarnos das nosas comodidades, senón mesmo das nosas incomodidades, pois a inercia nas nosas formas e maneiras é
capaz mesmo de ancorarnos naquilo que sabemos que non convén.
Cumpría unha campaña de concienciación e de estímulo que,
é preciso recoñecer, non sempre nin en todos os lugares se fixo do
modo adecuado. Iso trouxo consigo a consecuencia de que moitos
diocesanos quedaron sen a oportunidade de participar no proxecto
colectivo en que nos atopabamos embarcados. Mais, volvendo a
mirada cara ao positivo, alí onde se constituíron os grupos sinodais, houbo unha resposta en xeral entusiasta. Non só polas expectativas que podía espertar o propio sínodo, senón tamén, e en
moitos casos sobre todo, polo feito mesmo de poder falar, reunirse
e debater con liberdade sobre aspectos, ás veces conflitivos, da
vivencia cristiá dentro da Igrexa.
Este proceso durou tres anos, durante os cales podería dar a
impresión, desde fóra, de que o sínodo quedara arrecantado ou
definitivamente esquecido. Mais nas parroquias e outras comunidades onde se reunían os grupos sinodais, a actividade seguía en
plena ebulición.
Mentres tanto, as comisións redactoras dos materiais de traballo seguían coa súa actividade. A Comisión Xeral do Sínodo, entre
outras funcións da súa competencia, foi opinando sobre os proxectos que se lles presentaban. Insistiuse desde a comisión en que os
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cadernos que se enviasen ás parroquias non debían ser tratados
teolóxicos, canónicos ou pastorais, senón mais ben fichas manexables, tendo en conta a composición media dos grupos sinodais e
os tempos dispoñibles. Así, cada un dos cadernos estaba formado
por unha breve introdución seguida de catro ou cinco fichas que de
forma concisa e nunha linguaxe non especializada ían expoñendo
algúns dos aspectos do tema considerados máis importantes polas
respectivas comisións redactoras. Así, no caderno sobre identidade
cristiá e transmisión da fe, as fichas levaban os seguintes títulos: «A
identidade cristiá e a evanxelización», «A parroquia como ámbito
de transmisión e educación da fe», «A transmisión da fe na familia»
e «A relixión na escola». O caderno segundo, sobre a comuñón da
Igrexa, estaba formado polas fichas «Igrexa e fraternidade», «Igrexa
diocesana», «A parroquia», «A comuñón de bens» e «Finalidade e
uso dos bens eclesiásticos». O caderno sobre a celebración incluía
tres fichas sobre os sacramentos, unha cuarta especificamente sobre a eucaristía e o domingo e unha quinta sobre os aspectos sociais da liturxia. O cuarto caderno trataba sobre a Igrexa e a sociedade. Sendo un tema tan amplo e complexo, optouse por centrarse
nalgunhas cuestións que poden estar máis de actualidade, sobre
todo nos medios de comunicación e na opinión pública: cultura,
progreso, crise, ética social, bioética e familia. Por último, o caderno sobre a Renovación das estruturas pastorais tiña un esquema
distinto. Despois de falar sobre o novo modelo de evanxelización,
na liña sobre todo da Evangelii Gaudium de Francisco, había unha
ficha única concentrada na implantación de unidades pastorais.
En todos os cadernos, despois de cada ficha había unha serie de
cuestións que non tiñan a finalidade de establecer un ríxido cuestionario nin unha enquisa que debesen responderse. Só pretendían
ser orientacións para que os grupos sinodais analizasen a realidade
referente ao tema tratado na ficha. O que se pedía dos grupos era
que formulasen propostas e suxestións que puidesen ser útiles á
hora de preparar os textos que haberían ser discutidos na asemblea
sinodal. Desde a secretaría, aínda que se leu todo o que se recibiu
e se apreciaron todos os comentarios –algúns de moi alto nivel–, só
se procesou aquilo que chegou en forma de propostas e suxestións.
Encrucillada 202, marzo-abril 2017
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A medida que ían chegando as achegas dos grupos sinodais
cumpría recollelas de modo ordenado e manexable, o que non
sempre foi fácil. Aquí cómpre facer mención ao papel importantísimo de quen se ofreceu, con dedicación totalmente voluntaria
e gratuíta, para afrontar tan ardua tarefa. A recompilación das devanditas achegas foi enviada aos moderadores e aos secretarios dos
grupos sinodais e púxose a disposición tamén na web diocesana,
para que todos puidesen comprobar se as súas suxestións quedaran debidamente recollidas. Temos que dicir con satisfacción que,
agás algunha anotación menor, non houbo ningunha obxección ao
resultado dos respectivos resumos. Por certo, desde o principio a
Secretaría do Sínodo asumiu o compromiso de recoller todas as
achegas que chegasen dos grupos, sen excluír aquelas que tocasen
temas delicados ou mesmo que tocasen temas que sabiamos que
non poderían ser abordados polo sínodo, ao saír fóra da competencia dunha lexislación diocesana. E así se fixo, con agradecemento
de moitos e para perplexidade dalgúns.
Chegaba a hora de ir preparando os distintos relatorios que se
presentarían na asemblea sinodal. Por suposto, resultaba imposible recoller todas as achegas chegadas dos grupos. E non só as
xa mencionadas, que caían fóra das posibilidades do sínodo. Non
poucas veces desde distintos grupos chegaban propostas incompatibles entre si. Outras eran demasiado detalladas, chegando á
nimiedade, como para poder ser incluídas no material sinodal.
Algunhas aparecían claramente inviables ou, polo menos, pouco
realistas. Mais, na medida do posible, tentouse recoller o sentir
do pobo cristián consultado, sobre todo naqueles casos en que se
percibía como maioritario.
Por fin, en outubro de 2016 inaugúrase o sínodo, cunha celebración da eucaristía na catedral e a reunión da primeira sesión. A composición do sínodo está determinada en gran parte
polo Dereito Canónico, de tal modo que algúns (como vicarios,
cóengos,arciprestes e membros do consello presbiteral) son membros natos, outros son elixidos (un sacerdote representando a cada
arciprestado e laicos elixidos polo Consello Pastoral Diocesano) e
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uns cantos designados polo arcebispo. O Dereito actual considera
que o sínodo diocesano é unha asemblea de sacerdotes e outros
fieis, o que xa dá a entender a preponderancia da presenza clerical sobre a laical. Sen dúbida, moito se ten adiantado respecto
de modelos anteriores, en que os sínodos estaban exclusivamente
compostos por sacerdotes. Mais probablemente aínda queda moito
camiño por percorrer no recoñecemento da corresponsabilidade
común de todos os cristiáns, non só no económico –porque iso si
parece que o temos bastante asumido–, senón tamén no pastoral,
no celebrativo e no administrativo.

2.- Dúas dinámicas
Cando escribo estas liñas estamos en tempo de Coresma. Un
tempo que debe preparar á Pascua, non só liturxicamente, senón
tamén como disposición a aquilo que na Pascua se celebra, como
misterio dunha vida nova, dunha nova creación. A Coresma corre
o risco de centrarse na represión de actitudes negativas, dentro do
que poderiamos chamar unha dinámica da corrección: parchear os
odres vellos, mais mantendo as actitudes fundamentais. En realidade, é, simbolicamente, como o é toda a liturxia, unha invitación
cara á conversión: un replaneamento da nosa vida desde a perspectiva da motivación, que é a perspectiva da graza. Unha graza que
non move forzando as vontades, senón atraéndoas. Non tanto unha
loita contra o mal canto un entusiasmo motivado cara ao ben.
No sínodo, nas súas distintas etapas, tamén se notaron estas
dúas dinámicas. Para algúns, a función do sínodo, se algunha tiña,
era a de corrixir algúns erros, mellorar algunhas prácticas ou perfeccionar as estruturas, mais conservando basicamente as formulacións, tanto persoais como pastorais. Fronte a esta dinámica da
corrección, outros cremos que se trataba máis ben de movernos
dentro da dinámica da conversión. Iso non significa descualificar
sen máis o que xa existe, senón recoñecer que as nosas inercias,
por medo ou comodidade, póñennos sempre no esvaradoiro da indolencia e do inmobilismo. Igual ca na vida cristiá a conversión
nunca pode darse por descontada, precisamente por esas tentaEncrucillada 202, marzo-abril 2017
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cións que acabamos de apuntar, a nosa vivencia eclesial necesita
lembrar sempre que estamos no camiño dunha perpetua conversión. Ecclesia semper reformanda. A Igrexa necesita unha conversión perpetua: nos seus membros e nas súas estruturas, porque
o perigo de aceptar o xa sabido, de durmirnos no xa adquirido,
sempre está aí.
Na transmisión da fe, na súa celebración, na súa vivencia comunitaria, na súa presenza no mundo… en todo iso é necesario
manter unha dobre fidelidade: ao evanxeo e á humanidade real e
concreta do noso aquí e agora. Cando hai uns cincuenta anos se
puxo de moda a palabra «inculturación» moitos vírona coma unha
novidade, agradable para algúns e perigosa para outros. Mais a
inculturación non é un fenómeno do século XX. Forma parte de
toda a historia da Igrexa. A fe e a cultura nunca foron magnitudes
independentes que tivesen que atoparse artificialmente nun foro
aséptico. Para ben ou para mal, a fe viviu sempre nunha cultura,
e a cultura foi recibindo, a medida que o cristianismo se estendía,
o influxo da fe. Para ben ou para mal, porque se unhas veces ese
encontro –mellor habería que dicir inserción– entre fe e cultura serviu tanto para humanizar a sociedade como para dinamizar
á Igrexa, noutras supuxo unha claudicación dos cristiáns ante o
aceptable, sacrificando o necesario. A secularización do cristianismo non é un fenómeno novo, senón algo tan antigo, e tan necesario, como o propio evanxeo. Esa secularización axudou a desacralizar o poder, a recoñecer que Deus está no mundo, non no templo.
Mais tamén contribuíu a que os servidores da comunidade eclesial
asumisen as maneiras do poder secular. Neste sentido, podemos
dicir que a secularización (usando agora o termo na súa connotación negativa) da Igrexa non empezou cando un cura puxo gravata,
senón cando un bispo decidiu vestir coma un príncipe.
Non podemos, por tanto, conformarnos cunha dinámica correctiva, remendando algunha ca outra costura esfiañada do noso tecido eclesial. Habemos de asumir unha actitude de conversión, non
só para evitar o malo, senón para encamiñarnos cara á verdadeira
vivencia, aquí e agora, do evanxeo; para comprender que o evanxeo
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non é independente da súa forma de anuncialo. Se para anunciar o
evanxeo necesitamos recorrer á violencia, á explotación ou ao enriquecemento, o mensaxeiro mataría á mensaxe. Construiriamos
un acueduto, poida que fermoso e monumental, á conta de cegar
o manancial do que teriamos que sacar a auga.
Non cabe dúbida de que este proceso non é fácil. Lembrarásenos, e poida que non sen razón, que estas ideas son fermosas, mais
afastadas da realidade. Que a vida real, nas comunidades concretas, esixe atender a necesidades máis inmediatas. Como expresaba
o xenial Quino por boca de Mafalda: «O urxente non deixa tempo para o importante». A teoría pode illarnos nun mundo ficticio
no que os problemas reais da xente aparecen, como moito, como
anécdota insignificante. A praxe pode envolvernos nunha dinámica
na que os principios só son vagas ideas que nada teñen que ver coa
realidade. A capacidade de dedicarnos ao primeiro sen esquecer o
segundo esixe unha enerxía e unha sabedoría que poden non parecer deste mundo. Mais o reto do cristián é asumir, desde o paradoxo e o compromiso, que somos utópicos porque somos realistas,
e somos realistas porque somos utópicos.

3.- Perspectivas
Moitas das propostas e reflexións do sínodo poden parecer difíciles de alcanzar. Algunhas, mesmo, totalmente inasumibles. Como
fomentar os ministerios laicais cando nalgunhas comunidades nin
sequera se atopa un lector para a eucaristía? Como vivir a comuñón de bens cando todos sabemos que cada un tira para o seu?
Como fomentar a acción pastoral conxunta se parece que na nosa
terra cada fregués (e cada párroco) vive baixo a sombra do seu propio campanario? Parece unha tarefa de tolos. Aínda que, postos a
apostar por imposibles, quen pode reprochar esa utopía a aqueles
que seguen lendo, como texto orientativo e normativo, algo tan absurdo como o de: «Sede perfectos, como o voso Pai celestial é perfecto» (Mt 5, 48)? Probablemente nunca chegaremos a ser a Igrexa
que debería ser, o cristián que debería ser, a persoa que debería ser.
Este sínodo é a expresión, limitada e deficiente, nunca desanimaEncrucillada 202, marzo-abril 2017
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da, dunha conciencia, sempre imperfecta, mais de cando en vez
sacudida para non adormecerse, de que o imposible é posible.
Para concluír, vou permitirme transcribir as dúas mensaxes finais que lanzou o sínodo á comunidade cristiá e á sociedade que
vive no territorio da diocese compostelá. Neles exprésase, mellor
ca en calquera artigo, un programa e unha esperanza, que esperemos non defraude.
3.1. Mensaxe final do sínodo diocesano
Ao concluír o período de sesións, o Sínodo Diocesano volve inevitablemente a vista cara a atrás para lembrar os momentos vividos
desde o que xa parece afastado ano 2012, cando o noso Arcebispo,
Xulián Barrio Barrio, convocaba á diocese compostelá para que se
embarcase con ilusión decidida neste proxecto. A memoria tórnase
agradecemento cara ás parroquias e outras comunidades eclesiais
que se envorcaron na preparación do sínodo, sabendo que a Igrexa
é corresponsabilidade de todos, e en particular aos grupos sinodais
que periodicamente se reuniron para reflexionar sobre os temas
propostos e, a partir de tales reflexións, ofrecer suxestións e propostas concretas para a marcha do sínodo. Sería desexable que en
todas as parroquias da diocese se tivese canalizado a voz da comunidade crente para que estivese debidamente representada. Mais
hoxe debe primar a gratitude sobre a queixa.
O noso pastor sinalara, no momento de convocalo, tres eixes ao
redor dos cales debía xirar o sínodo: identidade, comuñón e misión. Deste xeito, daba a entender que o sínodo non podía limitarse
a unha operación cosmética que embelecese a aparencia da nosa
Igrexa polo simple procedemento de maquillar as súas deficiencias
máis visibles, senón que tería que chegar ás raíces do noso ser e do
noso actuar como crentes: que significa ser cristián na nosa sociedade de aquí e de agora, na Galicia do século XXI; como podemos
vivir e actuar en canto tales, dentro da Igrexa, e desde a Igrexa cara
á sociedade e cara ao mundo; que temos que ofrecer ás persoas do
noso tempo; como a nosa mensaxe pode seguir sendo anunciada
como boa noticia, en particular para os pobres… A todo iso ha30
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bía que engadir o reto de reorganizar as nosas estruturas pastorais
nunha sociedade na que a configuración demográfica non é a de
hai unhas décadas, e tendo en conta tamén –sen ser este o estímulo principal, mais sendo desde logo un factor que non pode ignorarse– o descenso no número de sacerdotes, o cal, sen ser unha boa
noticia, si pode ser un toque de atención para recuperar algo que é
propio da Igrexa, e non só dunha Igrexa en crise: que a diversidade
de ministerios obríganos a recoñecer o papel do laico dentro dela,
saíndo da clericalización excesiva a que estabamos afeitos.
Desde esta perspectiva, elaboráronse cadernos de reflexión para
os grupos sinodais agrupados en cinco temas: a transmisión da fe,
a Igrexa como comuñón, a celebración da fe, a Igrexa na sociedade
e a renovación das estruturas pastorais. As achegas dos grupos serviron para redactar os instrumentos de traballo que serían sometidos a revisión e a votación pola asemblea sinodal. Froito diso son
os cinco documentos aprobados, cada un dos cales consta dunha
introdución e unha serie de constitucións que indican liñas de actuación para a nosa diocese no futuro. Estes documentos preséntanse ao bispo para que, coas revisións que considere oportunas,
sexan aprobados por el e se convertan así en normativa diocesana.
Por suposto, o sínodo non pode entrar nos mínimos detalles, algo
que máis ben corresponderá facer aos directorios e estatutos que
se promulguen nos próximos tempos, mais si ofrece inspiracións
para orientar a nosa vida e pastoral diocesanas.
Por iso, despois de volver a mirada cara ao pasado, habemos de
facelo agora, de forma decidida, cara ao futuro. Non é pequena a
tarefa que se nos presenta ante os ollos, e non é a menor das tentacións a de caer no desánimo ou na frustración ao ver que as cousas non proceden ao ritmo desexado. Quizais algunhas, ou mesmo
poida que moitas, das disposicións propostas polo sínodo parezan
irrealizables, polo menos a curto prazo. Non se nos ocultan as dificultades, que poden proceder tanto das dificultades materiais,
como da escaseza de persoal ou –como habemos de recoñecer con
tristeza, mais tamén con realismo– das inercias e comodidades en
que podemos estar instalados. O sínodo será só papel mollado se
Encrucillada 202, marzo-abril 2017
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á renovación das estruturas non a acompaña unha conversión nos
corazóns. Pouco poderá facer a Igrexa para evanxelizar se os seus
membros non admiten nas súas vidas que o evanxeo é a boa nova
para a vida do mundo; se os seus ministros non se convencen de
que han vivir para o evanxeo; se non sentimos a urxencia de ser
testemuñas de Xesucristo para anunciar, coa forza do Espírito, o
amor de Deus Pai.
Neste sentido, habemos recoñecer que o sínodo non lograría o
seu obxectivo se só cambia unha estrutura por outra mais non consegue facernos sentir con maior intensidade a graza inmerecida
da que somos portadores, para facernos así tamén a nós gratuítos
cara a ese mundo ao que, como Igrexa, fomos enviados como testemuñas. Mais, e aquí habemos poñer a nosa esperanza, será un
éxito se, malia ás dificultades, malia a non poder poñer en práctica
inmediatamente todas as súas directivas, provoca no conxunto da
comunidade cristiá o desexo de ser cada vez máis fieis a esa vocación ao servizo á que fomos chamados.
Desde esta esperanza, que é desexo e confianza que nos veñen
de Deus, dirixímonos a todos os diocesanos para animalos a participar nesta etapa, que pode parecer a máis dura, mais que, coa
graza divina, será tamén a máis fecunda, na que as orientacións
sinodais deberán poñerse en práctica. De todos, sacerdotes, relixiosos e segrares, cada un desde a súa propia responsabilidade
eclesial, dependerá que todo isto non quede nun soño.
Facemos un chamamento ás familias cristiás, para que sexan
testemuño ante o mundo dun amor que transcenda o inmediato para mostrar a súa vocación de eternidade; para que, a través
das dificultades económicas e sociais, saiban mostrar a homes e a
mulleres do noso tempo a supervivencia dos valores de unidade,
diálogo, comprensión e solidariedade; para que cada vez con máis
entusiasmo asuman a responsabilidade na formación integral dos
fillos, e en particular para que saiban ser os seus primeiros evanxelizadores e catequistas.
Dirixímonos tamén aos sacerdotes, para que reaviven cada día
a vocación primeira, aquela que lles fixo lanzarse con entusiasmo
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ao seguimento de Xesús no servizo á súa Igrexa. Non esquezan,
sobre todo aqueles que teñen responsabilidades diocesanas ou parroquiais, que en gran medida o éxito ou o fracaso da aplicación
do sínodo dependerá deles. Aínda sabendo que as responsabilidades pastorais son cada vez maiores para un número máis reducido
de presbíteros, pedimos que non permitan que o desánimo ou o
cansazo freen o impulso renovador deste sínodo, senón que, ao
contrario, se convertan nos primeiros promotores da renovación
persoal e pastoral da diocese.
Aos membros dos institutos de vida consagrada, das sociedades
de vida apostólica e dos movementos eclesiais pedimos que sigan
ofrecendo con xenerosidade a súa espiritualidade e o seu carisma,
tan necesarios á Igrexa, en consonancia coas orientacións do sínodo diocesano, sabendo que o fin de toda a Igrexa é o mesmo para
todos: o anuncio da boa noticia de Xesús, o ser signo e instrumento
da unión da humanidade con Deus e da unidade de todo o xénero
humano, o levar a santificación do Espírito a todos os fillos de Deus.
A todos os fieis segrares,novos, adultos e maiores,en fin, pedímoslles que, na medida das súas posibilidades, dentro das actividades específicas da Igrexa como, sobre todo, na súa vida secular,
no traballo, na política, na economía e na convivencia civil, saiban
ser portadores na caridade da esperanza cristiá, da que este sínodo
só pretende ser un humilde testemuño.
Baixo a protección materna da Virxe María e coa protección de
Santiago, o Apóstolo Peregrino, pedimos sobre toda a nosa comunidade diocesana a bendición do Pai das grazas, do noso Señor
Xesucristo e do Espírito Santo Paracleto.
3.2. Comunicado final
Acaba de rematar o período de sesións do sínodo diocesano. Durante catro anos a Igrexa compostelá ten reflexionado sobre a súa
identidade e a súa actuación, buscando ser cada vez máis fiel ao
Evanxeo, sabendo que o Evanxeo ha ser boa nova para as xentes da
nosa terra e o noso tempo.
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Nas propostas formuladas polas parroquias e outras comunidades, falábasenos dunha Igrexa:
• menos clerical e máis corresponsable, aberta á voz e a participación de todos os seus membros;
• menos centrada en si mesma e nos seus problemas, para estar
máis aberta ao mundo e á súa misión;
• menos preocupada da súa honra e máis envorcada en honrar
ao Señor que sae ao seu encontro nos máis necesitados;
• que antes de ser mestra, saiba ser discípula, no seguimento da
palabra e no exemplo de Xesús;
• que antes de ofrecer respostas saiba escoitar as preguntas que
o mundo lle dirixe.
Froito dos traballos sinodais foron cinco documentos que buscan:
• Organizar a atención pastoral de forma máis adecuada aos
cambios demográficos, promovendo unidades pastorais que
agrupen varias parroquias.
• Mellorar o noso modo de vivir e transmitir a fe.
• Promover un maior sentido de corresponsabilidade entre todos os membros da nosa Igrexa, no pastoral, no administrativo
e no económico.
• Revisar as nosas celebracións, para que sexan cada vez máis
unha celebración viva dunha fe comprometida.
• Impulsar unha maior conciencia social na nosa diocese en
distintos ámbitos: cultural, educativo, político, económico,
comunicativo… cunha especial atención ás persoas social e
economicamente máis débiles.
Toca agora poñer en práctica estes proxectos, sabendo que non
sempre será fácil, mais contando coa esperanza que nos anima, co
Espírito que nos impulsa a manifestar ao mundo o amor misericordioso de Deus que se manifestou en Xesucristo.
Alfonso Novo Cid-Fuentes
Secretario xeral do sínodo diocesano
de Santiago de Compostela (2012-2017)
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1.- Cava fundo o coração para a lembrança (Daniel Faria)
Co gallo do Día das Letras Galegas do presente ano, dedicado
a Carlos Casares, vou escribir verbo daqueles días que vivimos en
Compostela, cando a literatura enchía as nosas vidas, eramos ricos
en soños e funámbulos na vertixe do tempo, arredor dunha mesa
de café, mentres viamos esvarar a chuvia polos cristais da memoria. A escrita non é máis que o rescate do pasado. Aliméntase dese
pasado e o meu propósito é contarvos algúns feitos, que vivimos
xuntos, á fin e ao cabo, sucesos que hoxe son unhas lembranzas
miñas, inéditas ou descoñecidas do noso benquerido Carlos.
Unha delas, dende a súa morte, adquiriu unha dimensión inxente ao vir ao meu pensamento con moita frecuencia. Era coma un
ritornello. Se fose un pagán, chegaría a pensar que Carlos foi un
escollido dos deuses e que pronto nos sería arrebatado aos humanos para alegrarlle os parladoiros olímpicos a aqueles deuses tan
insidiosos coma vingativos. O seu falecemento na madureza da
súa vida e na súa plenitude creadora foi tan inesperado que deixou
orfos e abatidos aos que fomos os seus amigos. Lémbrome ben daquela temperá hora matinal en que a miña muller entrou amodiño
no cuarto onde traballaba e preparoume para me dar a noticia que
escoitara na radio. Quedei petrificado e sumido nun carrusel de
sombras e relembros. Con bágoas nos ollos pensei no amigo que se
fora para sempre e, con el, un anaco de todos nós marchara tamén
pola embocadura da historia mínima, intransferible e persoal de
cada individuo. Viñéronme á cabeza aqueles versículos de que «os
días do home son coma feo, o seu florecer coma o da flor: aínda
non a roza o vento, xa se foi…».
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Naquela hora aciaga acordeime da teima que acedaba os seus
días estudantís.Vivía obsesionado con que padecía dunha severa
lesión cardíaca e ante toda escaleira, como medida precautoria,
subíaa paseniño. Cando viña á miña casa, ascendía os corenta e
catro banzos collido do pasamáns e cunha lentitude e demorada
parsimonia; talvez para que non se decatase o seu corazón do esforzo que estaba realizando. Paraba nos descansos, tomaba folgos
e logo continuaba con calma e sosego a subida. Despois de coroar
a ascensión, botaba a man ao peito, supoño que para se convencer
de que continuaba vivo porque o seu corazón seguía latexando.
Aquilo convertérase nun rito cotián para subir as escaleiras.
Unha tarde, acompañáronnos á casa dous amigos médicos que estaban traballando no hospital e foron testemuñas deste hábito de
Carlos á hora de enfrontar as escaleiras. Un deles, despois de observalo, preguntoulle que lle pasaba e Carlos manifestoulle os seus
temores. Paco, quen traballaba como cardiólogo, ofreceulle que
pasase polo departamento, onde lle farían un estudo de calquera
posible doenza, á cal poñerían remedio. Carlos aceptou despois
dunha conversa da cal recordo que lles preguntou se o día que lle
ían facer o electro e demais probas podería tomar algún relaxante.
E alá foi, unha mañá, ao hospital de Santa Isabel.
Como resultado daquel exhaustivo estudo, o informe médico
presentaba unhas constantes cardíacas normais e non indicaba
ningunha anomalía, razóns polas que Carlos estaría en disposición
de facer unha vida completamente normal. El estaba contento cos
resultados. Liberárase daquela tráxica aprehensión premonitoria
que o tiña tan preocupado. Días despois, o seu rostro amosaba que
sacara un peso de enriba. Cando me fun informando das circunstancias da súa morte, aquel episodio da mocidade cobrou na miña
lembranza un tráxico pesar. Para min, un escuro agoiro que fixo
niño nel ata que se converteu nun certo e fatal destino.
Antes, moito antes das datas –La Región en 1968 e 1989 en La
Voz de Galicia– que os historiadores e críticos sinalan respecto do
inicio das súas colaboracións nos xornais, Carlos xa dera os seus
primeiros pasos nese sentido, ben que dun xeito encuberto, en
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Compostela. Daquela aventura, penso que hoxe son o único que
a podo contar. Tíñame comentado con moita frecuencia que lle
atraía o periodismo e que incluso non descartaba exercelo nun
futuro. Gustáballe. Gustáballe ese mundo literaturizado da escritura, entre o ruído das linotipias, o son das teclas das vellas Underwood e mais o cheiro rancio do tabaco das salas de redacción
dos periódicos cos cinceiros a rebordar de ilusións. Neses anos
composteláns quedou constancia da súa inclinación a esa escritura do efémero, a conxelar o tempo na súa caducidade, do que
queda tan só a palabra coma testemuña da fugacidade.
Foi na cidade do Apóstolo e de xeito casual como xurdiu a primeira colaboración xornalística, aló pola primavera de 1966. Estabamos no noso faladoiro do café Gaiola, sentados na mesa con
vistas á rúa estreita e ao longo muro branco da farmacia de Bescansa, no tempo en que Fernández Ferreiro traballaba no Correo
Gallego e tamén era correspondente para o ABC, quen nos contou
que aquela mesma mañá o chamaran para que cubrise a información da selección española de fútbol, a cal estaba adestrándose na
nosa cidade antes de partir para Inglaterra co gallo da celebración
do campionato mundial.
O periodista de Nogueira de Ramuín estaba nun apuro insalvable. El non sabía nada de tal deporte, nin de neno xogara ao fútbol
e tampouco lle interesaban coñecer os máis elementais rudimentos do fútbol. Aquel cometido novo afundíao nun atranco e, ante
a dificultade en resolvelo coa profesionalidade debida, dubidaba
se deixar a correspondencia perante a incapacidade de cumprir
co encargo encomendado. Apesarado como estaba, pois nada se
lle ocorría para solucionar doutra forma o problema, confesounos
aquela situación embarazosa. Deseguida, Carlos ofreceuse espontaneamente a cubrir tal acontecemento deportivo. El encargaríase
de lle escribir as crónicas futbolísticas e cantas novidades acontecesen á selección durante a súa estadía en Compostela. Así,
Carlos asistía a algúns adestramentos e polas noites achegábase
ata o hotel onde estaba concentrado o equipo, que, por certo,
acolleu moi ben a súa compañía, incluso amigando cos xogadoEncrucillada 202, marzo-abril 2017
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res e co adestrador, con quen falaba de filosofía. E así foi como
Casares, dun xeito desprendido, axudou ao amigo que estaba en
dificultades.

2.- Dáme azos para comungar o corpo do
misterio humildemente (A. Tovar)
Volvo de novo afondar nas raíces cristiás, como alicerces sobre o
que se asentou o seu pensamento humanístico. Sobre esta mesma
cuestión, no pasado mes de febreiro, falabamos en Valencia Arcadio e mais eu, pois os dous foran amigos e compartiran cuarto na
pensión de Xelmírez. Arcadio confirmoume a fonda relixiosidade de
Carlos por aqueles días, feito que tamén eu puiden constatar. Do
tema que nos ocupa xa escribín con anterioridade e podo asegurar
que aínda que o noso autor conta cunha ampla bibliografía sobre a
súa obra, son escasos os traballos arredor desa cuestión que coido
relevante na formación do escritor, educado no seo dunha familia
fondamente cristiá e que estudou interno no seminario diocesano
de Ourense. Este interese meu vén de seguro das nosas conversas,
xurdidas moitas veces arredor da busca afanosa de calquera libro
ou dos encontros casuais doutros nos andeis da miña biblioteca,
pois alí refuxiabámonos despois do café. A propósito das súas raíces
cristiás xa elaborei unha análise d’ «O Galo de Antioquía», un conto
escrito en 1994 onde tanto a trama coma os símbolos manifestan
con claridade a presenza dese espírito cristián, espírito que tamén
atopamos espallado ao longo das súas columnas periodísticas.
É indubidable que Carlos non só tiña unha sólida formación
relixiosa, senón que era un crente inquedo, moi atento aos movementos renovadores que nacían dentro dos cristiáns europeos
así como da vangarda do pensamento teolóxico. Recordo velo ler
números soltos da revista francesa Témoignage chrétien. Por idade,
cando el chegou á universidade o existencialismo era xa residual. A
corrente filosófica estaba a dar as derradeiras rabexadas, pero aínda seguía o debate con relación ao pensamento de Albert Camus
fronte ao de Sartre. A recepción no noso país foi máis proclive á
obra do alxeriano, sobre todo despois da encarnizada persecución
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ideolóxica arredor do Papa Negro e de Simone de Beauvoir. Neses
días lemos con entusiasmo os volumes da obra Literatura del Siglo
XX y Cristianismo de Charles Moeller, publicados pola Editorial
Gredos. Auténtica guía para o coñecemento dos grandes escritores
contemporáneos, dos que nada se falaba nas aulas universitarias.
Na biblioteca da casa, Carlos descubriu obras de G. Marcel, J.
Maritain, Guardini, Jean Guiton e Bernanos, que me recomendara como lecturas o crego lucense Alvilares Moure, compañeiro de
facultade nos primeiros cursos e home dunha grande formación
humanística, froito da súa afección de lector de boa literatura.
Aquelas lecturas guiadas deron moito de si, pois levárannos a
un proveitoso intercambio de ideas e pareceres. Recordo que outro
libro que lle gustara fora o de Miguel Benzo, Teología para universitarios, editado por Guadarrama e que eu mercara nos meus
anos madrileños. O libro en cuestión foi moi lido nos ambientes
universitarios e mesmo tiven a oportunidade de coñecer o autor
durante a miña estadía no colexio maior. A carón das referencias
á Biblia e aos Padres da Igrexa, Benzo insería citas de Nietzsche,
Marx, Camus ou Sartre, enriquecendo un discurso teolóxico co
que buscaba unha resposta de esperanza para un home congoxoso.
Para nós, era impensable que nun libro de temática relixiosa coubesen nomes de pensadores ateos ou apartados da ortodoxia vixente
como a dos teólogos protestantes: Barth e Bultmann.
Carlos era devoto lector dos libros de Michel Quoist, autor francés para min descoñecido, moi de actualidade por aqueles días.
Eran libros dunha espiritualidade viva e próxima, lírica e transcendente, que procuraba un mundo luminoso onde o home non
perdese o seu propio misterio. Xa dixemos que era Casares era un
crente. Un cristián. Un home evanxélico á marxe do nacional catolicismo imperante no que fomos formados desde ben rapaciños.
A súa intelixencia levouno a se revolver fronte a unha relixiosidade
ritual, intransixente e condenatoria. El era un evanxélico que arelaba ese Cristo do que emana a alegría e que nos fai fondamente
humanos. Arelaba unha relixión do amor e do perdón. Non estaba
co fanatismo nin coa intolerancia.
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Carlos foi un cristián ecuménico, aberto a crentes sen igrexa,
un pouco por libre. Son consciente desta afirmación, xa que pode
ser interpretada como unha inconveniencia; pero serve para marcar distancias con aquela outra igrexa identificada cos poderes terreais. Sempre mostrou a súa grande admiración e entusiasmo pola
Comunidade cristiá de Taizé. Foi el quen me falou por primeira vez
da súa existencia, da que eu non tiña nin idea. Por aqueles tempos
soñaba con peregrinar algún día ata aquela casa de oración, aberta
a todas as xentes de boa vontade que degoraban un mundo novo e
solidario. Ignoro se chegou a ir. El que andou por case todo o mundo, non sei se algunha vez, canso de tanta viaxe, recalaría naquel
oasis de paz baixo as árbores rumorosas da contorna. Quedei coa
dúbida de se chegaría a ter tempo de pasar por alí.
Carlos foi un avanzado para o seu tempo. Estaba na vangarda, moi próximo aos movementos máis renovadores da Teoloxía. A
súa espiritualidade afondaba na conciencia social. Era un cristián
comprometido e o seu cristianismo pasaba por unha posición en
contra da inxustiza e das tiranías, sentíase a carón dos excluídos
e dos marxinados pola pobreza. A palabra de Xesús campaba no
seu corazón. Sabía que o Evanxeo era a Palabra en liberdade e
tamén un xeito de amar os outros, sen atrancos que impidan unha
irmandade fraterna. Casares coñecía o Novo Testamento en profundidade, lérao cos ollos ben abertos da conciencia e distinguía
o mandato espiritual que tiña que vivificar os crentes nun lume
redentor capaz de transformar o vello corazón do mundo. Vivía a
palabra salvadora de Xesús. E acreditaba en romper coa rutina e
as normas dunha igrexa que fora esquecendo a esencia dese mensaxe de amor e misericordia que predicou o Nazareno, por mor de
facerse máis poderosa e terreal.
Carlos abandona Compostela. A data non a podo determinar con
exactitude. Pasa aquel ano en Xinzo e nese longo retiro experimenta unha fascinación polo marxismo, acrecentada polo encontro co
crego catalán Totosaus, quen, en palabras do propio Carlos «chega
cunha rapaza mestra que era freguesa súa en Barcelona, que fora
alí como criada e a quen lle facilitou a formación ó traveso da
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parroquia ata que se fixo mestra. Viña coñecer a vila dela, que era
da Xironda. Eu vinme arrastrado e fomos todos pasar uns días alí,
nunhas xornadas extraordinarias, porque este home era cristián e
marxista. Tivemos grandes conversas naquela aldea, un lugar moi
propicio para abordar eses temas, un sitio de extrema pobreza. Aí
foi onde sentín unha grande curiosidade polo marxismo»1.
Supoño que as prédicas do crego aclararon, confortaron, e tranquilizaron as incertezas de Carlos verbo desa alianza posible cunha ideoloxía materialista. Aquel paso viuse fortalecido co descubrimento dun intelectual marxista, de nome Roger Garaudy, quen
polo ano 1964 inicia un diálogo e achegamento aos teólogos cristiáns. Home de sólidas conviccións comunistas, non foron estas
obstáculo para manifestar o seu humanismo e fonda inquietude relixiosa. E deixou escritas sentenzas que deberon impactar o escritor
da Limia: «A miña vida como home comeza cando me convertín en
militante revolucionario para realizar as esixencias da miña fe cristián». Frase esta que nos pode recordar aquela que pronuncia enfático e rotundo o don Gay Peregrino de Luces de Bohemia: «Hacer
la Revolución cristiana con todas las exageraciones del Evangelio»2.
Roger Garaudy foi un referente naqueles días para Carlos. O
intelectual francés mantivo ao longo da súa vida unha traxectoria
serpeante e de rupturas. Na súa etapa universitaria cursara Teoloxía con Karl Barth en Estrasburgo. Foi membro destacado do
partido comunista francés. Durante as décadas dos corenta e cincuenta do século pasado simpatizou co stalinismo, do cal había
de se ir distanciando a raíz da invasión de Hungría e do conflito
con Checoslovaquia. Na década dos sesenta abandona o partido
e convértese ao catolicismo. Máis adiante, remata o seu periplo
relixioso abrazando o Islam. A súa figura tivo ampla repercusión
nos medios progresistas. Daquela, Europa comezaba un período
de desxeo respecto dos comunistas e abríase un diálogo entre cristiáns e marxistas.
1

Calvo, Tucho, O conto da vida, A Coruña, Ed. La Voz de Galicia, 2003, p. 57.

2 Valle-Inclán, Ramón María del, Luces de Bohemia, Madrid, Clásicos Castellanos,
Espasa Calpe, 1973, p. 19.
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Casares sentiu unha fonda admiración por aquel santiño de
Xoán XXIII, quen sorprendeu primeiro a propia Igrexa Católica e
conmoveu o mundo pola súa valentía ao poñer en marcha un Concilio para un aggiornamento profundo con cambios eclesiásticos
importantes. Ese Papa que se presentou ante crentes e non crentes
con espírito evanxélico e ao tempo que procuraba impulsar a paz
e mais a fraternidade entre os homes. Casares vivía eses cambios
que afectaban a igrexa e un novo xeito de relacións políticas e sociais. Movíase algo, comeza a se gretar amodiño aquel monolítico
muro que nos arrodeaba. E o sucesor á morte de Xoán XXIII no
solio de San Pedro, o papa Montini, Paulo VI no seu pontificado
espertou sobre todo neste «curral nubrado» algúns receos nas altas esferas políticas e tamén certas esperanzas de cambio nos progresistas que agardaban que seguise pola senda do seu antecesor.
No seu labor exprésase con énfase e esfórzase na restauración da
unidade dos cristiáns mentres proclama a apertura dun diálogo
co mundo contemporáneo. Lembrémonos de que Carlos sempre
defendeu o espírito ecuménico. Fondamente relevante foi o xesto
do Papa pedindo perdón ás outras igrexas se os católicos foran responsables da separación. Cónstame que Casares seguía de cerca o
desenvolvemento do Concilio Vaticano II.
Aquel fervor marxiano entusiasma a un Carlos que pensa que a
solución dos problemas económicos e sociais pasa pola aplicación
revolucionaria do principios do materialismo dialéctico. En Xinzo
aproveita o tempo en ler canto libro cae nas súas mans sobre o
tema, incluído o do xesuíta J. Y. Calvez, valorado polos propios
comunistas como un dos mellores pola súa claridade expositiva
sobre o pensamento de Marx. Corría a lenda de que os propios comunistas o tiñan como libro de cabeceira, pero coas partes críticas
grampadas. «Para min, resultaba sorprendente, ver que alí estaba
o mundo explicado e a receita para arranxa-los problemas»3. Carlos
escribe a Piñeiro facéndoo partícipe da súa evolución ideolóxica e
para comentarlle como o marxismo podía ser a solución e remedio
para eliminar a explotación e mais as inxustizas que sofre parte
3

Calvo, Tucho, ob. cit., p. 50.
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da humanidade. Don Ramón contéstalle nunha carta na «que me
dicía que estaba equivocado, que a miña reacción era emotiva; ti
tes un espírito cristián e revélaste contra a inxustiza que ves aí no
campo e vas dar ós brazos do marxismo, pero o marxismo non libera nada, non resolve ningún problema».
A partir dese momento, ábrese un certo distanciamento entre
eles e Casares aproxímase a xentes que estaban preto da militancia comunista. Período de certo colaboracionismo clandestino,
en que se daba cobertura a operacións con fuxidos da PIDE portuguesa. Toma contacto con xentes do Felipe, pero endexamais
souben cal foi o seu grao de compromiso con ese grupo. Si sei
que, cando volve de novo a Santiago, estaba marcado pola súa
colaboración con ADE (Asociación Democrática de Estudiantes),
onde traballan xuntos mozos cristiáns e marxistas, «un pouco na
miña onda». O grupo da ADE será quen esperte os universitarios
composteláns pedindo unhas mínimas reivindicacións democráticas. Actos, foros, protestas e manifestacións foron o inicio da
loita estudantil en Compostela. As rúas de Santiago enchéronse
de voces e carreiras, no aire había unha alegría que se mesturaba
co tanxido das campás.
E Casares retorna a Xelmírez 15. Volve á mesa braseiro. Sobe
os catro pisos paseniño, lentamente. Atravesa tramos de suave escuridade e vai subindo cara a unha limpa e clara luz. A porta da
cordialidade aberta e as mans do mestre van tecendo no aire palabras que teñen o latexo e o afecto do amigo. Longas conversas,
sinxelas discusións e atónitos silencios planan na galería de tantas
esperas. «Todo aquilo semellábanlle aventuras disparatadas». «Foi
quen me convenceu pouco a pouco de que non me dedicase á política, porque dicía que non tiña boas condicións para iso: o que tes
é interese, sentido da responsabilidade cidadán pero para meterse
a político non abonda con iso e eu creo que ti tes máis condicións
de escritor que de político e non debes de sacrificar a túa vocación
literaria…»4. Tras aquelas conversacións «comecei a cuestionarme
moitas cousas». Pasa por unha fonda crise. «Saín do marxismo e
4
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volvín á posición de Piñeiro que era socialdemócrata non marxista
e que logo se consolidou coas miñas estancias en Suecia»5.
Os que pasamos moitas horas con Piñeiro podemos falar da súa
conciencia ética e podemos xurar que nunca nos meteu en ningún
asunto que puidese ter consecuencias desastrosas para as nosas vidas. Trataba de encamiñarnos pola actividade cultural, para erguer
a Galicia da súa prostración secular. Esa era a misión fundamental
que nos agardaba aos mozos.
A partir da publicación de Vento ferido, Carlos comeza unha etapa de intensa actividade creadora: escribe novela, conto e teatro
infantís, fai traducións e chegan premios e distincións honoríficas.
Tamén sabemos dos atrancos e prohibicións administrativas coas
que se tivo que enfrontar ás autoridades do réxime imperante. Podemos falar dunha auténtica persecución. E lémbrome do comportamento do gobernador civil de Ourense, quen ordenara a expulsión de Carlos dun colexio de Viana do Bolo e que ademais o puxo
en coñecemento do Reitor da Universidade de Santiago, quen lle
prohibiu o exercicio da docencia no distrito universitario, o cal viña
a ser toda Galicia. Ante tal barbaridade, non caben comentarios.
Forzado a procurar traballo fóra de Galicia, o noso amigo trasladaríase a Bilbao. Nunha viaxe de regreso desde aló, coñece no tren
a Cristina, quen será deseguida a súa muller. Non chegaba a dous
meses que se coñeceran cando decidiron casar ante o abraio e
pasmo dos amigos, posto que daquela apenas falaba Carlos inglés.
Camiño de Ourense, pasaran pola casa, onde Cristina se sentiu
moi a gusto e alegre. Durante o xantar o meu padriño, don Xesús
Carro, un velliño de máis de oitenta anos falara animadamente
con ela nun fluído e perfecto inglés.
O matrimonio contribuíu decisivamente á estabilidade emocional de Carlos. Viven en Ourense e posteriormente en Cangas. Sen
abandonar a creación, Casares centra a súa atención no estudo
crítico e biográfico dos grandes escritores ourensáns Vicente Risco
e Ramón Otero Pedrayo. Piñeiro albergaba sólidas expectativas de
5

Calvo, Tucho, ob. cit., p. 62.
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que Carlos fose o sucesor de Carballo Calero na cátedra universitaria, pero aquel proxecto frustrouse.
Son importantes os anos comprendidos entre 1968 e 1974 porque é entón cando inicia as súas primeiras colaboracións periodísticas en La Región de Ourense. Naqueles artigos encontramos xa
un pensamento cristián imbuído dunha clara conciencia social,
que de cando en vez estarán presentes. Neles fará unha defensa
en prol dun reparto máis equitativo da riqueza, da xustiza, da tolerancia e da liberdade. Son textos cheos de valentía e algúns non
exentos de ironía. Nestes artigos están xa –en palabras de Víctor
Freixanes– «as liñas básicas do seu pensamento que o acompañarán toda a vida»6. Os primeiros de 1968 ata 1973 foron escritos en
castelán de índole variada e logo do 1973-74, inaugura «Con esta
lupa», unha serie que consta dunha trintena de retratos en galego
e acompañados dunha caricatura de Siro López.
Tocante aos artigos da primeira etapa, imos subliñar como o
máis relevante «Carta aberta a Deus». O título xa é significativo de
seu, unha misiva dirixida á divindade, escrita nun ton de conversacional, sinxelo e amigable. Coméntalle que o seu estado emocional
é tristeiro, que espera impaciente contestación dos amigos ás súas
cartas e nese compás de espera, «escríboche a ti para escorrentar
esa morriña que me atorda». Toma como punto de arranque unhas
fermosas palabras do Papa Xoán III que fai súas para comezar o
seu detallado relato: Estamos aquí en la tierra no para custodiar
un museo, sino para cultivar un jardín floreciente de vida que tiene
reservado un glorioso porvenir.
Coidamos que Casares recorre a unha cita como argumento de
autoridade, ademais de que lle ha de servir de trampolín para desenvolver que os poderosos movidos pola cobiza non se afanan en
coidar ese fermoso edén. O talante optimista do escritor declina,
ensombrécese en canto repasa a situación dese verxel que sempre
por algunha parte comeza a murchar por mor da ruín acción do
6 Valcárcel, Marcos (coord.), Carlos Casares, punto de encontro, Ourense, Concello de
Ourense, 2003, p. 13.
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home. Ao escritor non lle trema o pulso á hora de facerlle relación
sucinta dos problemas derivados do atropelo dos dereitos básicos
dos negros, a pobreza, unha inmensa lousa que esmaga millóns
de seres humanos, e cóntalle tamén que polas terras de Brasil
queren matar o arcebispo Helder Cámara, otro hombre bueno que
está al lado de los pobres. ¿Por qué traerá tantos inconvenientes
ponerse del lado de los pobres? Según tengo entendido a tu Hijo lo
mataron por eso7.
Nada escapa á atención do escritor. Fai un balance dos graves
problemas que devastan ese xardín: a cobiza dos poderosos como
explotadores daqueles que non teñen voz, o pavoroso incendio das
guerras, que arrasa e sementa destrución e morte nas terras baldías onde só medran as sanguinolentas flores da dor. Non esquece
a guerra do Vietnam e, a maneira de confidencia, cóntalle acerca
do investimento monetario na carreira armamentística dos americanos para fabricar as terribles bombas, as «lazy dogs» e as terribles
«bolboretas metálicas» que cobreguean a un metro do chan buscando as súas vítimas. Pecha o catálogo de horrores coas noticias
de miles de nepaleses que subsisten comendo herba, mentres que
na Unión Soviética as autoridades meten na cadea a intelectuais
por reclamar liberdade. Pensaba acabar pidiéndote que vinieras a
darte una vuelta por acá, pero lo he pensado mejor y he llegado a la
conclusión de que será mejor que no vengas, porque, si vienes, vas
a ponerte del lado de los pobres y, a lo peor, te matan a ti también8.
O texto é definitorio de cal é a liña do seu pensamento. Casares
é un cristián de base, comprometido co Evanxeo e co seu tempo.
Casares, desde as súas raíces cristiás, sempre estivo ao lado dos
marxinados, dos débiles e dos pobres, daqueles que foran os preferidos de Xesús.
A construción da carta é impecable na súa factura, coa claridade
expositiva que caracteriza toda a escrita casariana e a meticulosi7 Valcárcel, Marcos (coord.), Carlos Casares, punto de encontro, Ourense, Concello de
Ourense, 2003, p. 20.
8 Valcárcel, Marcos (coord.), Carlos Casares, punto de encontro, Ourense, Concello de
Ourense, 2003, p. 20.
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dade no emprego da palabra. Carlos domina os recursos retóricos,
e sabe manexalos sen tensar a prosa.
Polo que fai á sección «Con esta lupa», o noso autor elabora
unha serie de retratos de personalidades da política na súa maioría, amais de escritores e celebridades do momento. Hai, tamén,
dous monseñores: Tarancón e Añoveros, persoeiros que naqueles
días desempeñaron un relevante papel na sociedade española e
estiveron no punto de mira da máis retrograda reacción. Os dous
eclesiásticos impulsaron un cambio de mentalidade con respecto
ao papel que debe xogar «a xerarquía demasiado comprometida
ata agora con realidades de difícil casoiro coas ultimas doutrinas
papais e conciliares». Agora ben, o Evanxeo está na tolerancia, no
pluralismo de opinións, na xustiza… Pero non está cos intereses
dos que soamente aceptan a Igrexa como amiga silenciosa»9.
As palabras de monseñor Añoveros levantaron tal axitación e
nerviosismo na dereita que pensaron que o bispo de Bilbao era un
terrorista da palabra, un perigoso esquerdista «capaz de botar a
pique iso que os directores xerais chaman a nave do Estado» . Críticos, duros e non exentos de ironía son os dous texto casarianos
que reflicten eses novos aires conciliares que empezaban a soprar
nunha igrexa nova e aberta a todos.
Pasando por alto os fundamentos cristiáns que agroman nos
textos literarios de Casares, creo que nos debemos de centrar, na
miña opinión, no limiar que escribe para o libro Recupera-la creación (1996), recompilado logo no libro Un país de palabras (1998).
Un prólogo no que condensa dunha maneira obxectiva a súa vivencia relixiosa da que nunca se separou. Opino que un texto como o
que precede ao libro de Torres Queiruga, nada máis que pode ser
escrito por un crente. Un texto doloroso, pero aberto no que se
percibe ese insondable remol da fe, esas brasas que quedan vagarosamente adurmiñadas no fondo de nós. O prólogo é un descargo
de conciencia pero tamén podémolo considerar, na miña opinión,
9 Valcárcel, Marcos (coord.), Carlos Casares, punto de encontro, Ourense, Concello de
Ourense, 2003, p. 58.
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como un testemuño xeracional. Podería sinalar a calquera que vivise aquel catolicismo baseado no medo á condenación, pechado de
prohibicións e normas escurantistas. Non se molestaron en amosarnos o rostro esplendoroso de Xesús que acolle a todos coa súa
mensaxe de amor e a alegría. Bastáballes con implantar o medo.
Foi un catolicismo represivo, moi en consonancia coas circunstancias políticas daqueles momentos.
O prólogo, como xénero, é un texto que se sitúa na periferia da
obra literaria. Discurso escrito posteriormente á obra á cal serve
de presentación, soporte ou eloxio, coa finalidade de invitar o lector á súa lectura. Polo tanto desempeña unha función secundaria.
Algunhas veces, o autor do libro recréase en exceso en pormenores
de escasa relevancia que en nada contribúen ao texto principal.
As máis das veces, o autor da obra recorre a outra persoa, de acreditada sona, quen reflexiona sobre o texto principal desde unha
perspectiva persoal. Este é o texto de Carlos. Un texto extraordinario que non deixa a ninguén indiferente, pola súa sinceridade e
clarividencia, pola súa forza e polas súas palabras torneadas desde
o sufrimento e pensadas na soidade desa noite escura da dúbida.
Chégalle ao lector tamén de xeito misterioso unha serena esperanza de que non todo remata na mesma beira do pensamento, de que
se abre máis alá da nosa finitude e que Deus se transcende máis
alá dos nosos límites. Deus non nos abandona, porque «o Señor
conforta e compadécese dos desamparados» (I. 49, 13). O texto de
Casares é coma un edificio con numerosas fiestras pechadas pero
algunhas poucas permanecen entreabertas, polas cales se filtran
raioliñas de luz e, sobre todo, o labio fino do aire que osixena o
interior. Carlos escribe cun exquisito coidado desde a experiencia
persoal, que tamén é colectiva, e o eco das súas palabras resoa polos longos e revirados corredores da conciencia dos seus lectores.
Algunhas veces pensei que o seu texto fóralle inspirado, dado
pola dolorosa fermosura que atesoura. Moitos dos lectores identificaranse co citado prólogo de Carlos e seguro que probaron a escribir ás agachadas, coa caligrafía tremente e medrosa dunha fe que
se viña abaixo, deixando a desfeita dunha crenza e o corazón ferido
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dun home deshabitado. O prólogo escrito en 1996, revélanos que
a pesar do que afirma el, dese afastamento de Deus, sente que EL
sempre estivo presente dunha forma ou doutra, que foi unha presenza na súa vida e na súa inquietude intelectual.
Lendo con sumo coidado o discurso prologal ao texto de Andrés
descubrimos que estaba moi informado das últimas correntes teolóxicas daqueles anos. Coñecía as novas interpretacións cristolóxicas e do compromiso cristián que comporta a mensaxe evanxélica
cos excluídos, marxinados e pobres da Terra. Casares escribe cun
extraordinario tacto, pois fai uso dun suxeito elíptico, un marcador
da impersonalidade da acción. En consecuencia, a indefinición do
suxeito impide establecer unha relación clara con quen escribe.
Son marcadores ambiguos, puramente gramaticais. O narrador é
unha voz incorpórea, un NON-EU que non se pode identificar
co autor. Unha ocultación necesaria para se mergullar nas augas
abisais do sentimento nese proceso de se distanciar de Deus. O
lector do prólogo pensa en quen está por atrás, poñéndolle nome
e apelidos, pero o texto non o revela: «Botar a Deus do propio corazón por sentirse incompatible con El é unha decisión dura, que
non se toma sen consecuencias»… (…) Chegar á conclusión de
que a vida sen Deus é máis plena e rica que con EL deixa cicatrices
que ensombrecen a alegría da liberdade conquistada»10.
Ese afastamento non é gratuíto. Hai angustia, hai ruptura dolorosa para quen pasa por ese transo. Atravesar este proceso de baleirado, de despoxo de Deus implica, como sinala Casares, «cicatrices
que ensombrecen a alegría da liberdade». En efecto, penso que o
escritor tivo que derrubar no seu imaxinario relixioso un catolicismo tridentino, ultraconservador e cheo de engadidos e de tradicións devotas que non fixeron máis en ocultar a verdadeira imaxe
de Deus Pai. Caer na incredulidade, abrazar unha apostasía íntima
e sentimental é sentirse perdido na tráxica orfandade do home baleiro. Así é en efecto. Coido que o escritor derrubou na súa interioridade relixiosa o catolicismo tridentino, ultraconservador e cheo
de engadidos que non fixeron senón ocultar a verdadeira imaxe
10 Casares, Carlos, Un país de palabras, Vigo, Galaxia, 1998, p. 195.
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de Deus. Non lle falta razón cando apunta que deste proceso non
se librou nin Deus. Pero aquela imaxe expulsada do corazón non
era Deus, «senón unha pantasma construída con esas limitacións
humanas: un ser cruel, capaz de castigar eternamente, con infinito
rancor, un ser arbitrario e caprichoso, disposto a axudar a uns si e
a outros non; un ser infantil, empeñado en facer depender asuntos
tan transcendentes como a salvación ou a condenación eternas do
cumprimento dalgúns ritos puramente formais. Ese Deus, desde
logo, foi o Deus de moitos de nós, quizais o puxeron no corazón
cando empezamos a pensar»11.
Porén, afortunadamente aquela imaxe expulsada do corazón non
era Deus, era un deus arbitrario, vingador e castigador. Non era o
Deus do amor e do perdón, o Deus encarnado no seu Fillo Xesús,
o Xesús que ama a xente, que come cos pecadores, que conforta
os enfermos e acolle a todos. Casares goza coa lectura da teoloxía
de Andrés Torres Queiruga, xa que coma un bálsamo alivia e fai
ben, e pensa que Recupera-la creación axudará a moitos a pensar
en Deus. Creo que Deus habitou sempre no corazón de Carlos, do
que nunca se foi, porque o verdadeiro templo está no corazón do
home, que é o centro da bondade e da misericordia. Talvez atopouse con El de xeito casual.
Carlos contoumo e deixouno tamén por escrito. É un texto que
endexamais esquecín e que levo na memoria. Foi unha revelación
ou unha epifanía joyceana, como máis lle pete ao lector. Era noite
pecha e ía no coche de regreso a casa. Viña de dar unha charla
e fixéraselle moi tarde. Entre a profunda escuridade da noite, a
monotonía da viaxe e as luces apenas furando un anaco de estrada nunha paisaxe acochada na negrura e el, só na noite, albiscou
unha xanela dunha imprecisa construción. Era unha igrexa e a través dunha pequena vidreira descubriu unha luciña vermella iluminando as tebras escuras daquelas horas. E sentiu que non estaba
só, que Alguén o acompañaba.
Xavier Carro
11 Casares, Carlos, Un país de palabras, Vigo, Galaxia, 1998, p. 196.
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A Escola de Espiritualidade e o seu
papel na formación e maduración da fe
Mencha Leirós de la Peña

Nacida en Sobrado dos Monxes en 1994, por iniciativa de Andrés Torres Queiruga, Pilar Wirtz e Salvador Toro (Prior do mosteiro), a Escola de Espiritualidade tivo unha actividade ininterrompida durante estes máis de vinte anos, celebrando ano tras
ano as súas sesións, nunha primeira etapa no mosteiro, participando daquela varios dos monxes da comunidade. No ano 2000
abandona Sobrado e desenvolve o seu traballo durante dous anos
no Monte do Gozo, un na casa dos Padres Paúles de Marín e dez
na Casa de Exercicios. A partir do ano 2012 inicia a súa actividade na casa do Proxecto Home de Santiago de Compostela, onde
continua actualmente.
A escola é levada e animada por un equipo coordinador, un grupo de persoas que traballando conxuntamente vai reflexionando,
valorando e organizando todo o que se fai. O equipo é amplo e
variado, por el xa pasaron moitas persoas. Neste momento a súa
composición é a seguinte: Andrés Torres Queiruga, Pilar Wirtz Molezún, Mª Carmen Turnes Negreira (Secretaría), Mencha Leirós de
la Peña, Soedade López Campo, María Cancelo Baquero, Manolo
Regal Ledo, Xabier Blanco Vilar e José María F. Vázquez (Blog).
A escola ofrece unha formación permanente en ciclos de catro
anos nos que se tratan os grandes temas da fe. Cada curso hai cinco
encontros en sábado e unha convivencia de fin de semana no verán
que se celebra en Sobrado, mantendo así a vinculación co mosteiro.

1.- O que buscamos
A E.E. pretende, desde o seu comezo, contribuír á encarnación
da experiencia evanxélica na vida real e axudar á promoción dunha
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fe que alimente a vivencia persoal e fomente o compromiso comunitario. É dicir:
• Busca contribuír a unha actualización da experiencia de fe,
tendo como guía a imaxe de Deus que nos presenta Xesús de
Nazaret, e reflexionar sobre as implicacións que ten na vida
real o que se vai descubrindo, intentando ser consecuentes
no actuar de cada día. Trátase polo tanto de axudar a camiñar
cara a unha espiritualidade máis auténtica.
• Pretende colaborar para que cadaquén vaia facendo que a súa
fe sexa cada vez máis persoal, consciente, asumida, pola que
se opta e da que se pode dar razón, e a favorecer que a fe
se viva en comunidade, pero non só na comunidade formada
polas persoas que asisten aos encontros, xa que a escola non
busca ser un grupo ou movemento á parte, senón propiciar a
participación nas diferentes comunidades xa existentes.

2.- Como traballamos
Para que as persoas cheguen a unha nova espiritualidade, e dicir, a comprender, celebrar e vivir a fe dun xeito renovador, a escola invita a facer un camiño no que se abranguen tres aspectos
ou dimensións e que están moi relacionados entre si; non se pode
esquecer ningún deles para que o proceso vital sexa integrador
da persoa. Son a Orientación teolóxica, a Vivencia oracional e a
Atención á vida.
2.1. Orientación teolóxica
Este é un aspecto a nivel das ideas. É moi importante aclarar
os coñecementos teolóxicos que temos e tratar de comprender a
fondo (o máis posible) os contidos da fe. Na escola hai o convencemento de que pensar leva á espiritualidade xa que, segundo
sexan as ideas que teñamos en torno a Deus, así será a nosa espiritualidade. Como meta temos a visión de Deus que nos presenta
Xesús de Nazaret e como tarefa ir refacendo a propia visión para ir
aproximándonos á de Xesús. Sabemos que non é posible chegar á
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verdadeira comprensión de Deus, pero durante toda a vida podemos ir aproximándonos a ela.
A temática da escola abarca os contidos fundamentais da fe, repartidos en catro grandes bloques que se repiten cada catro anos:
• Deus crea por amor
• A revelación divina na realización humana
• Xesús, o rostro humano de Deus
• A Igrexa, sacramento de salvación
Trátase de temas moi fondos e amplos, nos que se abordan unicamente os puntos máis importantes e básicos, pero sempre procurando que o que se vai descubrindo se viva, de modo que se
camiñe cara a unha espiritualidade que sexa encarnada e comprometida. Para conseguilo, non chega con ir cambiando as ideas que
temos na cabeza, son necesarios tempos de reflexión que nos fagan
caer ben na conta e interiorizar o que se vai descubrindo de modo
que a experiencia de Deus que temos no noso interior, incorporada ao noso ser, sexa cada vez máis evanxélica. Este traballo a nivel
das ideas é imprescindible para chegar a comprender, celebrar e
vivir a fe dun xeito consciente, sabendo o que se fai. Trátase polo
tanto dun aspecto que é fundamental na escola e nel enmárcanse
os outros dous aspectos citados, a vivencia oracional e a atención
á vida. A dificultade deste punto radica en que o coñecemento que
temos de Deus está apoiado nas propias experiencias, de persoas
que somos finitas e moi limitadas. E cústanos pensar na existencia
de alguén totalmente bo que o único que quere é o noso ben. (materiais de traballo???)
Para a orientación teolóxica a escola conta con Andrés Torres
Queiruga que en cada encontro fai unha exposición clara dos temas
programados, pero non a través dunha lección maxistral senón en
diálogo coas persoas participantes, partindo dos seus interrogantes
e invitando a buscar respostas. Así, reflexionando conxuntamente
vanse aclarando as ideas e os conceptos. Porque é moi importante
saber cales son as cousas que están ben comprendidas e cales as
que non se entenden ou que non convencen, xa que pretendemos
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ter unha fe da que poidamos dar razón. A esta parte relativa ao coñecemento a escola dedica toda a mañá de cada encontro, e nestes
longos espazos de tempo aparecen as buscas concretas, créanse
debates apaixonados e vanse dando pasiños no coñecemento do
Deus Amor. Este descubrimento gratificante e emotivo crea un clima especial de agradecemento e de encontro.
2.2. Vivencia oracional
Este é un aspecto a nivel do corazón. Tamén se necesitan espazos de vivencia oracional para que a nosa fe estea enraizada no
máis fondo do noso ser, nas nosas experiencias máis fundamentais,
para que o que se vai descubrindo toque as nosas entrañas e afecte
aos nosos sentimentos e emocións. Trátase de vivir a relación con
Deus. E se a súa imaxe se vai perfilando e cambiando, tal como se
comentaba no punto anterior, a relación con El tamén deberá de
modificarse, en consonancia co que se vai descubrindo.
A escola ofrece e orienta uns tempos oracionais nos que, en apertura á Palabra de Deus, nos deixemos transformar por El. Nestes
espazos de oración as persoas asistentes van aprendendo a orar
conscientemente, comprendendo coa cabeza e sentindo co corazón, sempre tendo en conta as ideas que se van clarificando na
orientación teolóxica e intentando que a nosa oración sexa consecuente coa idea que imos tendo de Deus. Sen embargo, esta tarefa
tan necesaria no proceso de personalización da fe, leva o seu tempo,
porque o modo de orar está moi enraizado no interior de cada persoa. Así, se durante toda a vida estivemos dirixíndonos a Deus como
a alguén que continuamente estaba vixiándonos e xulgándonos,
non é fácil que rapidamente lle falemos como ao amigo que sempre
está con nós, apoiándonos para que fagamos todo o ben posible. E
igualmente, se durante toda a vida estivemos dirixíndonos a Deus
como a alguén que podía liberarnos de todo mal (se llo pediamos
da maneira adecuada) tampouco é nada fácil que nos relacionemos
con El como alguén que non vai intervir na historia da humanidade, a cal ten a súa propia autonomía. O normal é que haxa unha
tendencia a manter o anterior modo de orar, utilizando as mesmas
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palabras e as mesmas oracións, dicindo cousas coas que xa non se
está de acordo, pero que se van traducindo mentalmente ao que
realmente se querería dicir. De aí a necesidade de que na escola
aprendamos a orar dun modo auténtico, de forma que se queremos
dicir algo sexa iso exactamente o que digamos e non outra cousa.
A escola ten programados dous espazos de oración en cada encontro. Unha coidada oración da mañá, guiada por Manolo Regal,
que ademais de introducir elementos que leven a unha vida máis
comprometida, crea un bo clima e prepara para o que se vai vivir
durante toda a xornada. Ao final do día hai unha celebración da
que se responsabiliza Xabier Blanco, que normalmente é unha Eucaristía pero que pode ser doutro tipo.
2.3. Atención á vida
Atención á realidade como lugar de encontro con Deus. Trátase
de ser persoas contemplativas na vida. Este punto é o realmente
importante e os dous aspectos anteriores teñen que enfocarse cara
a este. Aquí concrétase o obxectivo principal da escola: a encarnación na vida da experiencia evanxélica. De nada vale ter unhas
ideas moi claras e acordes co Evanxeo, ou ter unha oración moi
auténtica e consonante co que pensamos, se todo iso non se traduce nunha vida comprometida, que cada vez vai estando máis de
acordo coa nova experiencia de fe. Unha vida máis humana, autenticamente humana. Por suposto que isto non é nada específico de
quen se di cristiá, xa que todas as persoas, cristiás e non cristiás,
estamos igualmente invitadas a vivir o máis humanamente posible.
A diferenza está en que as cristiás temos unha grande axuda nesta
tarefa, Xesús de Nazaret, que nos vai indicando dun modo inigualable que é o que Deus quere de nós, e dicir, cal é o noso camiño
para ir dándolle plenitude á vida.
Para traballar este punto a escola invita a cada persoa a mirar
como levar á súa vida concreta o que vai descubrindo na orientación teolóxica, porque se a imaxe que se ten de Deus vai cambiando, tamén se ten que modificar o comportamento e o modo
de actuar e de vivir na nosa realidade concreta. Este traballo non
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é nada sinxelo, xa que supón detectar actitudes e comportamentos
nos diferentes ambientes da nosa vida, que están moi interiorizados, e ir modificándoos, de modo que o vivir de cada día sexa máis
auténtico e verdadeiro, en consonancia coa nosa experiencia de
fe. Difícil detectalos e difícil a modificación. Para axudar neste
proceso a escola oferta espazos de tempo, que ocupan case toda a
tarde de cada encontro, nos que se traballa a través de grupos de
reflexión, en obradoiros sobre diferentes temas ou ben con sesións
temáticas variadas, a partir de charlas, películas ou compartindo
experiencias con persoas invitadas. As restantes persoas do equipo
coordinador somos as encargadas de organizar estas actividades.
Todos estes aspectos están moi relacionados entre si, de modo
que ao ir cambiando a imaxe de Deus que ten unha persoa, a teoloxía, vaise modificando a súa oración e, en definitiva, o modo de
estar na súa vida concreta. Trátase de facer un proceso integrador,
tendo en cada etapa sempre presentes os tres puntos citados.

3.- O que vai sendo a Escola de Espiritualidade
Ao longo dos seus anos de vida pasaron pola escola centos
de persoas, procedentes maioritariamente de Galicia, aínda que
tamén asistiron e asisten algunhas doutros puntos do estado, e
mesmo hai unha presenza significativa de Portugal. Entre elas hai
unha gran variedade, non solo en idade (escasea a xente nova),
estado, ocupación e formación, senón tamén no que se refire aos
coñecementos relixiosos e á experiencia de fe.
Aínda que o tempo de permanencia na escola tamén é variable,
e hai unha pequena parte que abandona durante o primeiro ou segundo curso, a maioría da xente continúa, ben para facer un ciclo
completo de catro anos ou ben para permanecer máis ao longo do
tempo, que é o máis frecuente. Neste último caso a escola constitúe un espazo de formación continua para moita xente, promovendo a actualización da súa espiritualidade e sen importarlles a repetición dos temas. E é que realmente non hai tal repetición. A pesar
de que cada catro anos coinciden, e podería parecer que son os
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mesmos, os temas son sempre diferentes e novos, debido ao modo
de abordalos e á presentación que se fai deles. Son temas básicos
pero que nunca se esgotan, xa que son inabarcables; e non son tratados linealmente senón profundando, reflexionando e afondando
sempre, como en espiral. Ademais, tanto a interacción entre as
persoas asistentes unido ao feito de que cada grupo é diferente,
como o propio estilo que ten Andrés Torres Queiruga de retomar e
expoñer de novo, de invitar a pensar a fe, a que cadaquén se atreva
a pensar, todo iso aporta moito dinamismo e vida á escola.
Outra característica da escola é que a súa actividade non é descontinua e puntual, restrinxida aos días dos encontros, senón que
o seu labor está ideado para ser algo continuo, permanente. Por iso
dáselle moita importancia á organización dos tempos intermedios
entre sesións, nos que se ofrecen tarefas que axuden a personalizar,
asimilar e poñer en contacto coa vida o que se vai aprendendo nos
encontros. De gran axuda neste punto é o feito de contar cun blog
(organizado por José María F. Vázquez) que ademais de facilitar o
contacto entre participantes pon á súa disposición a folla semanal
que Manolo Regal escribe sobre as lecturas de cada domingo.
Algo que tamén contribúe a que a escola sexa sempre algo novo
é o feito de contar cun grupo coordinador, que é heteroxéneo e
amplo, e que traballando conxuntamente, reflexiona e valora en
cada momento o traballo que se fai. O grupo vai modificando todo
o necesario para a boa marcha da escola e, sempre tendo moi en
conta as suxestións das persoas participantes e a avaliación anual
que estas realizan, trata de responder ás necesidades concretas dos
diferentes grupos que van pasando por ela.
Outro factor que lle dá novidade e dinamismo á escola é a relación existente entre os tres aspectos antes citados: orientación
teolóxica, vivencia oracional e atención á vida. Porque o que se
pretende é que a formación intelectual leve a ter unha fe que non
quede solo nas ideas senón que chegue á vivencia e que implique
na vida. E dicir, unha interacción pensamento, sentimento e vida,
que tamén afecta ao dinamismo porque se penso diferente, vivo
diferente e oro diferente.
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Un último punto que aporta un montón de vida e novidade á
escola é o cambio que as persoas experimentan e manifestan en
relación coa experiencia de fe que van tendo. Para bastantes delas,
a escola foi e está sendo o lugar no que caeron na conta de que as
cousas da fe xa non eran como crían e isto cambioulles a vida. A
fe pasou a ser algo gozoso e vital que leva ao compromiso na vida
e que dá sentido a todo. Algo que se vai percibindo como nuclear
e fundamento da existencia. Unha fe que é o verdadeiro tesouro
pola que cadaquén estaría disposto a dar moito… E todo cambia,
as cousas xa non son como eran. É o cambio fundamental na vida
dunha persoa.
Polo tanto, pódese concluír que a Escola de Espiritualidade non
é unha escola ao modo tradicional senón un organismo cheo de
vida, no que sempre se aprecia algo novo. Un organismo moi activo
e dinámico, que está continuamente innovando e reorganizándose
para ofrecer o mellor servizo posible.

4.- Retos e desafíos que ten a escola por diante
Para finalizar, e mirando cara ao futuro da escola, percíbense
unha serie de desafíos que convén ter en conta á hora de planificar
e organizar. Aínda que poden ser máis, neste momento destacan
como importantes os seguintes:
a) Como facer que a convocatoria chegue a máis xente e que a
escola sexa atractiva, tamén para a xente máis nova?
b) Como acompañar dun modo máis persoal a un número tan
elevado de persoas que ademais son tan diferentes?
c) Como axudar para que o descuberto na escola leve a un
maior compromiso na vida?
d) Como facer para que a partir da experiencia da escola se
formen novos grupos de modo que a xente teña lugares comunitarios nos que vivir a fe?
Mencha Leirós de la Peña
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Achega

A fe que medra na lentura
da comunidade
Manuel Regal Ledo

Son moitos os servizos que a comunidade lle presta á fe. E esta
comunidade que xesta, coida e madura a fe dos seus membros
pode ter dimensións moi diferentes, aínda que todas elas se aglutinan no empeño final de facer máis cálida, viva e verdadeira a fe dos
homes e mulleres que a compoñen. Apuntamos brevemente algunhas anotacións que ben merecerían un tratamento máis pousado.

1.- A comunidade dálle razón de ser e orientación á nosa fe
O primeiro servizo que a comunidade lle presta á fe, é dicir, á
persoa crente, é o de sinalarlle a súa orixe, o seu percorrido e o seu
destino. Somos persoas comunitarias que provimos dun big-bang
orixinal, dunha fonte limpa primeira, dun estoupido de luz, dunha
potencia de amor, que puxo toda a desmedida benevolencia do seu
ser ao noso dispor –na medida en que isto é posible–, e a quen lle
aprendemos a dar o nome de Deus, Pai, Nai, porque o intuímos
próximo e agarimoso, coidadora e servidora solícita. E na nosa fe
cristiá fomos tamén intuíndo –con moita torpeza, é certo, e sen
saber moito como explicalo– que esta fonte primeira que botou
a andar a marabilla que somos todos e todas nós, todo o cosmos
coñecido e descoñecido, esta fonte primeira ten unha identidade
trinitaria, é un na diferenza, é unha realidade comunitaria, á que
lle ousamos poñer nomes: Pai/Nai, Fillo, Espírito Santo.
Así, por estarmos feitos homes e mulleres a imaxe e semellanza
de Deus, o noso ADN é un ADN comunitario, complementario.
Xa non é que a comunidade nos preste –que nolos prestará– tales
ou cales servizos puntuais; é que a comunidade vai inxerida no
noso íntimo, en forma nada menos que de Deus, configurándonos
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como persoas, como crentes. Só sendo comunitarios seremos o
que somos. No noso ADN sinálasenos a orixe, o camiño a andar (as
variadísimas formas do comunitario, do solidario, do fraternal, da
unidade) e a meta a onde chegar: a plena comuñón, participando
desa identidade trinitaria que é o berce da nosa nacenza e o leito
do noso acougo.

2.- A comunidade apórtanos o don do agradecemento
gozoso e da humildade creativa
Somos comunitarios nas nosas raíces e somos comunitarios no
desenvolvemento e no arrequecemento da nosa fe. A nosa tradición bíblica, que dicimos revelada e polo tanto ofertada gratuitamente por Deus, non deixa por iso de ser un proceso totalmente
humano, lento, con pasos para adiante e pasos para atrás, pero
progresivo. Así, xeración tras xeración, houbo millóns de homes
e mulleres crentes acompañadas e incitadas polo Espírito dunha
maneira misteriosa, que foron buscando, atopando, errando, corrixindo errores, debuxando pouco a pouco cando menos unha liña
verde de madureza e convencemento, onde se foi concentrando o
mellorciño que o ser humano puido enxergar de Deus, o mellorciño que Deus mesmo puido ir sacando do ser humano. Unha liña
verde tenue e ao tempo cargada coa consistencia que ten todo o
divino, que ten a fe que o recoñece e proclama. Unha liña verde escasa en afirmacións fundamentais; se nos apuran, pouco máis ca,
na linguaxe do AT, «O Señor é clemente e compasivo, tardo á ira e
rico en amor» (Sal 145, 8), e na do NT, máis simplemente aínda,
«Deus é amor» (1Xn 4, 8b), e punto; e iso por moito que logo as
relixións, a cristiá tamén, se encha de doutrinas e rituais que poden desenvolver as intuicións primeiras, pero que tamén as poden
escurecer e deteriorar. Que preciosa é a nosa Biblia, que precioso
é o noso credo lido e vivido desde esta perspectiva! Que gozada
poder vivir practicando a xustiza, amando a fidelidade e comportándonos humildemente co noso Deus (Cfr. Miq 6, 8), paciente e
humildísimo tamén, rodeados como estamos dunha nube inmensa
de testemuñas! (Cfr. Heb 12, 1).
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E todas e todos nós somos herdeiros desta preciosa tradición
bíblica, deste precioso credo así nacido na lentura dun proceso
histórico calmoso e radiante. Todo o que somos sómolo grazas ao
Espírito e grazas aos millóns de homes e mulleres que lle foron
máis ou menos fieis no seu momento histórico concreto, dando os
pasos que en cada época era posible dar. Non podemos ser senón
herdeiros agradecidos por tanto don recibido, herdeiras xubilosas
por tanta graza regalada. Ninguén se libra, por moito que torpemente o quixese, de se sentir feita como crente polos trazos de
quen andou atoutiñando na súa busca persoal e comunitaria. Ninguén, nin o mesmo Cristo Xesús, o noso Señor, que tamén el chegou a este mundo como froito do Espírito encarnado, cousa que é
moito máis ca unha cuestión de virxindades físicas, e ten que ver
con este proceso histórico, persoal e comunitario, fecundado polo
Espírito, no que evidentemente xogaron o seu papel extraordinario
homes e mulleres concretas como María de Nazaret.
Non cabe, logo, máis ca humildade. Unha humildade agradecida. Unha humildade gozosa, exultante. Unha humildade comprometida, pois ese proceso non é un proceso rematado, por moito
que sexa un proceso no que, como dixemos, se foron chantando
importantes fitos que nos orientan no camiño, importantes lumieiras que facilitan o noso acerto. E este é outro servizo substancial
que a realidade comunitaria, longa no tempo e no espazo, lle presta á nosa fe: poder vivir no gozo, na humildade, no agradecemento
e na busca.

3.- A comunidade arrequece a nosa fe,
elevándoa do persoal ao comunitario
Desde o primeiro momento do longo percorrido da revelación, as
persoas crentes entenderon que non era posible vivir como tales sen
ter en conta á xente que nos rodea. «Onde está Abel, teu irmán?»
(Xén 4, 9a) é unha pregunta que acompaña, en moitas ocasións con
verdadeira intensidade e dramatismo, todo o proceso de configuración da propia fe e da maneira de desenvolvela na vida. Unha pregunta que segue a ser fundamental, porque noutrora como arestora
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escapamos do irmán, da irmá, aínda sendo carne da nosa carne,
apelando a prácticas egoístas, e mesmo relixiosas (Cfr. Mc 7, 11),
máis ou menos descaradas que teñen un amplo percorrido.
Unha desas prácticas pode ser a de entender a propia fe como
un perfeccionamento persoal, ao servizo do cal estaría a consideración coa demais xente. Xesús, é certo, pídenos «Sede perfectos
como perfecto é o voso Pai do ceo» (Mt 5, 48), pero á perfección
á que invita é a dun Deus sen exclusivismos de ningún tipo, que
rompe no amor e no servizo calquera tipo de fronteiras. Fiel a isto,
a proposta de Xesús non foi unha simple proposta persoal, e menos
unha proposta persoal de perfección, senón a proposta do Reino
ou Reinado de Deus; un subversivo proxecto comunitario, social,
no que quedan integrados, revalorizados e no seu caso purificados
os procesos persoais. Non se pode ser crente para Xesús e para as
persoas que o queiran seguir, sen que a fe persoal se abra desde un
inicio a percorridos comunitarios nos que a fe atopa plenitude e
autenticidade. Percorridos comunitarios moi concretos no eclesial,
no social, no político, que a día de hoxe están demandando implicación humilde e eficaz.

4.- A comunidade sinálalle á nosa fe o centro
e os camiños de preferencia
Mt 18, 1-11 oriéntanos nas reflexións seguintes. A fe cristiá é
a resposta persoal a unha proposta de Xesús, que é unha proposta
comunitaria, do Reino ou Reinado de Deus, é por iso mesmo a
fe acaba sendo ela mesma unha fe radicalmente embarcada no
comunitario, unha fe tamén ela comunitaria. Segundo o sentir de
Xesús, a fe e a comunidade así entendidas teñen un centro. E a
persoa que ocupa ese centro é o neno ou nena; é dicir, toda aquela
persoa que non se vale, que está necesitada de amparo, que polo
tanto adoita ser confiada, aberta e agradecida. De aí que o dobre
movemento de ser ou facerse coma un neno ou nena e de acoller
a un neno ou nena no nome de Xesús, sinale as preferencias primeiras que ha ter a fe e a praxe cristiá. De aí tamén que a gran
desgraza que nos podería vir enriba sería a de apandar coas conseEncrucillada 202, marzo-abril 2017
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cuencias de «escandalizar a un destes pequenos que cren en min»
(Mt 18, 6a), ou de «desprezar a un destes cativos» (Mt 10, 10).
E as consecuencias hai que medilas en termos do destrutivo que
sería para a fe persoal e para a comunidade cristiá quitar do centro
a aqueles e aquelas a quen Xesús puxo no centro.
Quitarse os ollos, cortar os pés ou as mans (Cfr. Mt 18, 6-11)
significa que ante a centralidade da xente máis débil no medio da
comunidade onde nace e medra a fe, todo o demais, por importante que pareza, acaba sendo insignificante; e nese «todo o demais»
podemos poñer bens e proxectos persoais, pero tamén doutrinas,
liturxias, ritos, tradicións, formas de organización da comunidade,
todo, todo absolutamente pode quedar relativizado ante o feito de
negarlle a centralidade na fe e na vida comunitaria á xente máis
fráxil, calquera que sexa a cor desa fraxilidade.
Que os anxos da xente pequena estean no ceo contemplando
sempre o rostro do Pai celestial (cfr. Mt 18, 10b), é unha maneira preciosa e ben fonda de dicir onde están as preferencias de
Deus e onde deberán estar tamén as preferencias da nosa fe e
vida comunitaria. E se isto nos parece demasiado ousado, podemos
considerar o que Xesús nos transmite na parábola da clarificación
final (Mt 25, 31-46). O coidado da xente máis débil: famenta e
sedenta, forasteira, espida, enferma, encadeada (grupos sociais
que hoxe teñen entre nós unhas prolongacións dramáticas, doadamente identificables), ese coidado non é en palabras de Xesús
un simple alongamento, unha simple práctica da fe, senón algo
moito más radical; as persoas que poden ser ou non obxecto do
noso servizo integrador convértense en imaxe viva de Xesús, e polo
tanto en obxecto directo da nosa fe: crer en Xesús, aceptalo, amalo, adoralo, seguilo, servilo, significa facelo tamén nas súas iconas
fundamentais, que acaban determinando a autenticidade da nosa
fe. Xesús converte así ao débil en obxecto directo da nosa fe: cremos en Xesús, cremos na súa encarnación na xente débil (Cfr. Mc
9, 37). Tamén aquí, en palabras do mesmo Xesús, todo o demais
acaba sendo insignificante, aínda que poidamos alegar que temos
comido e bebido con el, que temos escoitado as súas ensinanzas
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polas rúas (cfr. Lc 13, 25-27). «Non sei quen sodes» (Lc 13, 25b),
«Asegúrovos que non vos coñezo» (Mt 25, 12), serán as palabras
de clarificación final, coas que máis ca unha ameaza cara ao futuro, que depende de Deus, nos ofrece un guieiro cara ao presente
que está ao noso alcance.

5.- A comunidade ofrécelle á nosa fe acompañamento, diversidade,
corrección e perdón. Ábrea a oportunidades novas inimaxinables
Tamén nisto nos deixamos levar por Mt 18, 12-35. Nacemos á
fe grazas á comunidade. Non hai ninguén que ouse afirmar que
cre por revelación divina directa e excluínte de mediacións. Todas
e todos nós temos tras de nós –e que gozo dá podelo constatar!–
nomes moi concretos de persoas, de grupos de persoas crentes, de
comunidades, que exerceron connosco o oficio de parteiras na fe,
que a abriron ás súas luces e mesmo tamén ás súas sombras.
Pero para a comunidade non remata o seu labor cando consegue
que alguén se vincule pola fe a Xesús e ao seu proxecto comunitario. A fe, o proceso da fe, tanto no persoal coma no comunitario
que necesariamente a cualifica, está chamada a avances e maduracións sen fin, porque a súa referencia última non é senón Deus.
Todos, todas nós somos testemuñas do necesarios que son os procesos de acompañamento para que a fe poida desenvolver todas as
súas fecundidades, que son ilimitadas: «E asegúrovos que se tivésedes fe coma un gran de mostaza, diriádeslle a este monte: ‘vai de
aquí para alá’, e o monte había ir. E nada sería imposible para vós»
(Mt 17, 21) . Outra cousa é que estes procesos de acompañamento
non sempre fosen e sexan sans, e que incluso teñamos renunciado
a eles, tanto a nivel individual coma a nivel comunitario. A frouxidade da práctica cristiá no presente non se debe en boa medida
á renuncia a acompañar e a ser acompañados nos camiños da fe?
Non nos enfrontamos con dificultades abondo empinadas como
para pensar inxenuamente que sós somos quen de ascendelas?
O capítulo 18 de Mateo ofrécenos varios campos dese acompañamento imprescindible. O primeiro deles é o de ofrecer espazos
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onde compartir a fe, a pregaria, a experiencia relixiosa, os avances
e retrocesos na mesma. (Mt 18, 19-20). Momentos de encontro,
incluso de oración en común temos moitos; pero poucos son os
momentos nos que abrimos o noso corazón e o expoñemos ao consolo, ao alento, á crítica, á animación doutras persoas crentes. E
hai que ver o que nos perdemos con iso!
Pero poñerse de acordo na terra para pedir calquera cousa, é
dicir, para o exercicio da fe, xuntarse dous ou tres ou máis no nome
do Señor (cfr. 18, 19-20) non quere dicir anulación das diferenzas,
todo o contrario. Xuntarse no nome do Señor é xuntarse respectando o ADN que nos identifica: unidos na pluralidade; plurais na
unidade. Todas, todos queremos crer o mesmo, pero non todos
da mesma maneira, cos mesmos acentos, cos mesmos dons. Na
comunidade aprendemos a fomentar, cultivar, respectar, valorar as
diferenzas; na comunidade debérasenos impulsar a iso, e ofrecer
oportunidades para que o don da fe de cada quen resplandeza para
iluminación, reforzo e fermosura da comunidade. Canta falla nos
fai ler, meditar, interiorizar os capítulos 12-14 de 1Cor, incluído,
por que non, 14, 33b-35, aínda que neste caso para superar con
creatividade a ollada curta coa que Paulo contempla o papel das
mulleres dentro da comunidade! Só así poderemos acadar as promesas que Xesús vincula ao encontro comunitario, á práctica comunitaria da fe: percibir con seguridade a presenza viva de Xesús
e entrar en sintonía total con el, e, a través del, con Deus mesmo,
que é Trindade.
Outro campo do acompañamento que a comunidade ofrece á
persoa crente ten que ver coa experiencia de buscar e ser buscada (Mt 18, 12-14). A comunidade cristiá deberíase caracterizar
por isto: ser un espazo onde un se sente obxecto da solicitude dos
demais, e onde un se empeña tamén na busca daqueles membros
da comunidade que andan descarreirados, máxime se son dos pequenos e pequenas, calquera que sexa a medida coa que se mida
a pequenez. Sería trasladar tamén a este contexto a pregunta que
xa recollemos ao comezo: «Onde está Abel, teu irmán?» (Xén 4,
9a). Non se trata de perseguir, de aburar, de comer espazos de li66
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berdade e de orixinalidade, pero si de poñer os ollos do corpo e do
espírito, os ollos e o corazón, ao servizo humilde de quen connosco
na fe comparte a comunidade cristiá. Como crentes deberiamos
gozarnos de demandar este privilexio e de llo conceder tamén a
quen comparte connosco a comunidade cristiá. Gozarnos por este
privilexio, e gozarnos, e moito, por cada vez que, como froito, acadamos o avance na fe, no amor e na esperanza, o avance na vida e
na dignidade, dos nosos irmáns e irmás.
Vinculado a isto vai o da corrección fraterna. Que precioso sacramento este da experiencia do perdón vivido e celebrado en comunidade de fe, e a que pouca cousa o temos reducido! As primeiras comunidades foron atopando a fórmula axeitada para facilitar
esta vivencia (Mt 18, 15-18), que se caracterizaba pola solicitude
amorosa, tenra polo irmán ou irmá que peca, pola non indiferenza
ante os esvaróns da súa vida. Tamén nós temos por diante esa tarefa. Para unha parte moi considerable das persoas crentes actuais
o sacramento da Penitencia é algo inservible e non utilizable polo
tanto. Temos trivializado o pecado, o feito de recoñecelo, o perdón, o feito de ofrecelo e recibilo, temos trivializada a comunidade
e con ela a fe, o proceso de fe das persoas que a compoñemos.
Podemos resignarnos a estar indefinidamente así, languidecendo,
negándonos a romper o círculo pechado que nos está empequenecendo. Podemos revelarnos e, con fórmulas sacramentais ou fóra
delas, ofrecernos como persoas e como comunidade a oportunidade de soñar, de romper cadeas, de abrirnos a novos crecementos
persoais, sinalados sempre por un máis amor, por un maior servizo,
por unha experiencia máis alegre de sermos xente amada e xente
capaz de facer do amor unha aventura diaria. E a comunidade cristiá, se é tal, ofreceralle de certo este servizo á nosa fe. Que así sexa.
Manuel Regal Ledo
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Achega

O Espazo de Teoloxía Feminista.
Cando Deus se revela en feminino
Marisa Vidal Collazo

Todo empezou na auga como un bautizo, con tres amigas e un
día de verán, en xullo do 2010. Maite Pérez Vázquez e Tareixa Ledo
Regal convidáronme a pasar o día con elas, e en Pontesampaio,
onde se bican as dioceses de Tui e Compostela, mergulladas na
auga, naceron as ideas…
Xantar á beira do río, o pan e viño, axudaron a nacer á criatura… Eu levaba tempo soñando un espazo de formación diferente,
e Tareixa e Maite facilitaron e posibilitaron o meu soño. Soñamos
xuntas nun Espazo de Teoloxía Feminista diferente das «clases de
teoloxía» ao uso. O que queriamos era un espazo no que ir parindo toda a teoloxía que cada unha levamos dentro. Un espazo
en horizontalidade, onde a lectura de textos escritos por teólogas
feministas e a palabra de todas foran as ferramentas, e as propias
vidas a base da aprendizaxe. O Espazo de Teoloxía Feminista tiña
que facer real a Presenza na que vivimos, nos movemos e existimos dende a vida, nos movementos e o existir propio, no de todas
e cada unha de nós. Elaboramos con trazo decidido un principio
de plan de traballo que presentamos na Asemblea da Asociación
Mulleres Cristiás Galegas Exeria, á que pertencemos as tres, e as
compañeiras da asociación aplaudiron a idea. Elas foron quen de
apoiar e soster este proxecto desde o seu inicio, no ano 2011.
Partindo da base de que todas as palabras son importantes, todas as reflexións e experiencias contan, entre as tres artellamos
un espazo horizontal no que o tempo fora de todas e as palabras
correran por quendas equitativas… e como todas temos unha palabra que dicir sobre Deus e sobre o que se nos contou de Deus,
pois lanzámonos á aventura de dicir a nosa teoloxía. Falamos des68
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de as palabras doutras mulleres teólogas que cos seus discursos
propoñen e con elas fomos removendo, derrubando e destruíndo,
edificando e plantando.

1.- A metodoloxía
O Espazo de Teoloxía Feminista artéllase dende un equipo coordinador, formado por 3 mulleres, que selecciona textos, decide
datas e proxecta o traballo colectivo. Ao longo dos seis anos que o
ETF leva funcionando pasaron por el amais das tres mulleres xa
citadas, Elvira Santos Pena e Mari Carmen Ramos Somohano. As
persoas deste equipo son tamén as que se encargan de facilitar
cada sesión, coordinando quendas de palabra, levando control dos
tempos, etc.
Ás participantes no ETF propónselles un traballo de reflexión
en dous momentos distintos. Un primeiro individual, de achegamento ao texto e reflexión persoal, que se inicia co envío dun texto
específico para cada sesión, e outro colectivo, de encontro e posta
en común do reflexionado. Cada ano establecemos seis encontros,
nos que traballamos seis textos diferentes. Ás veces artigos soltos,
ás veces capítulos de libros ou libros completos. A intención coa
que os textos van sendo elixidos é a de achegarse aos diferentes
campos e correntes da teoloxía feminista, provocando curiosidade
e complicidade.
O espazo colectivo ten unha dinámica de traballo propia e particular. Unha dinámica que busca sobre todo garantir a equidade
nas intervencións, para que sexa posible escoitarnos a todas. Hai
unha quenda de palabra dirixida por unha moderadora que, reloxo
na man, distribúe roldas de intervención equitativas, controlando
o tempo que fala cada unha. Sentamos en círculo, o que xa dá idea
de igualdade na palabra. É importante tamén que todas nos esteamos mirando mentres falamos. As intervencións han ser directas,
de todas e para todas.
Ao chegar un saúdo e unha pregunta: como estás hoxe? E logo,
nunha quenda aberta, na que cada unha ten palabra sobre o que
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lle pareceu o lido, mesmo expresando o seu estado de ánimo cara
o traballo ou o texto. Nesta primeira quenda cada unha expresa o
que lle resoa con máis forza, dúbidas que se presentan, ideas a resaltar… Ninguén pode interromper a quen fala cando está no uso
da palabra. O respecto a todo o dito é a base do diálogo.
A continuación segue un tempo de diálogo aberto, onde comentamos as opinións expresadas por todas. No intercambio de ideas
descubrimos os puntos de encontro, as diversidades enriquecedoras, as discrepancias e mesmo os abraios.
Remata o Espazo cunha rolda de conclusións na que cada unha
expresa con que se queda do dito e escoitado, ou o que lle xorde
expresar ou remoer despois de ter escoitado as opinións de todas.
Esta é unha práctica de horizontalidade pioneira. No diálogo todas temos palabra pois nas roldas todas contamos co mesmo tempo para expresarnos. Ter o tempo de intervención limitado axiliza o
diálogo. A que tende a falar moito e longo ten que facer o esforzo
de concentrar as ideas que queira dicir, escapando dos discursos
demasiado longos e baleiros, que non permiten a participación de
todas. As máis tímidas saben que teñen un espazo de participación
para elas, e o certo é que ninguén queda calada. Todas acabamos
expresando algo das nosas experiencias e saberes na lectura do
texto. Que todas teñamos o noso tempo para falar garante que ninguén quede calada. Todas as palabras son válidas, e non importa
que unha repita a idea que xa outra enunciou, pois casa persoa fala
coa palabra propia, diferente das demais. Cada unha expón aquilo
sobre o que quere chamar a atención do grupo poñendo o seu aceno ao texto, facéndoo vivo para todas.
Ao elixir esta metodoloxía tivemos que optar por limitar o número de persoas que participan. Só se pode aplicar en grupos de número limitado de persoas. Os Espazos de Teoloxía Feminista non
admiten a máis de 20 inscritas cada ano nin a menos de 10. Os
grupos demasiado grandes ou demasiado pequenos non resultan
operativos.
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2.- Os textos
O Obxectivo do ETF é dar a coñecer e afondar nas Teoloxías
Feministas. Por iso todos os textos cos que traballamos (artigos ou
libros) pertencen a teólogas feministas das diferentes correntes actuais. Despois de seis anos de andaina, xa pasaron polas nosas mans
moitos textos e moitas autoras que fomos coñecendo aos poucos.
Cada ano, a primeira sesión iníciase cun texto introdutorio sobre a Teoloxía feminista para que as persoas que non a coñecen
saiban cales son as súas premisas de partida. As teólogas Carme
Soto, Margarita Pintos, Rosa Cursach ou Lucía Ramón Carbonell servíronnos de parteiras de cada nova andaina cos seus escritos de presentación sobre que é e cal é a historia das teoloxías
feministas.
Nas seguintes sesións do ano imos entrando nos diferentes campos da teoloxía sempre cun denominador común: a perspectiva de
xénero. A medida que imos lendo e avanzando, as persoas participantes teñen ocasión de indicar que camiño queren seguir, en que
parte das teoloxías feministas se queren deter ou coñecer máis a
fondo, e o equipo coordinador vai seleccionando textos en función
desas demandas. Así fomos entrando na historia da Teoloxía Feminista, nos seus diferentes momentos, e descubrimos a Biblia das
Mulleres, á que dedicamos varias sesións por ser a primeira Biblia
comentada por biblistas sufraxistas. Aprendemos cristoloxía con
Pilar de Miguel ou Uta Ranke Heinemann, da que traballamos o
libro No y amén. A hermenéutica bíblica tamén foi obxecto de varias sesións nas que traballamos textos de Elisabeth Schussler Fiorenza. Con Ivone Gebara aprendemos ecofeminismo, e de Elisabeth Johnson lemos La búsqueda del Dios vivo. Rosemary Radford
Ruether, Mary Daly e Sallie McFague fixéronnos descubrir novos
modos de achegarnos a Deus, libres de sexismo.
Botando a ollada atrás, decátome do moito que o espazo nos ten
aportado a todas, do grande que é esa liberdade de poder aprender
por ti mesma, con palabras que nos contan o mundo e a teoloxía
desde nós, as mulleres.
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Froito desa liberdade foi que naceu o libro As mulleres falamos
de Teoloxía, que editou a Asociación Mulleres Cristiás Galegas e
que recolle as reflexións que xurdiron nas mulleres que participaron no ETF o ano 2011, o ano no que se iniciou este proxecto.
Gran satisfacción foi tamén para nós que a teóloga brasileira Ivone
Gebara, que nos coñece e nos quere ben, fixera o prólogo deste
noso traballo colectivo. Relendo o libro agora, na distancia, tomo
consciencia do revolucionario que resulta este proxecto. Hai moita riqueza en todo o que fomos dicindo neste Espazo, moita vida
repensada dende novas claves. Estamos facendo historia, lendo e
falando de teoloxía en feminino en Galicia…
O espazo de Teoloxía Feminista segue. Levamos xa seis edicións
consecutivas, e aínda que este ano 2017 non se xuntou un grupo
suficiente para podelo realizar, non deixaremos de seguir convocando e coordinando, coidando e mimando este lugar de encontro
e sabedoría, ampliando a súa difusión para ir chegando a todas as
mulleres que queiran compartir as súas experiencias de Deus, que
queiran ir descubrindo á deusa que se nos revela na nosa vida e nas
nosas palabras de mulleres.
Marisa Vidal Collazo
Asoc. Mulleres Cristiás Galegas
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Documento

Declaración da Asociación Mulleres Cristiás
Galegas Exeria en resposta ao comunicado
do señor arcebispo de Santiago
sobre a ordenación das mulleres
Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria

Ao Sr. arcebispo de Santiago Julián Barrio.
Benquerido irmán no Señor:
A raíz das declaracións realizadas por Christina Moreira en distintos medios de comunicación, nos que declara con valentía e
moito amor apostólico a súa condición de presbítera, e do posterior
Comunicado emitido polo arcebispado de Santiago de Compostela
o pasado 12 de marzo de 2017, reabriuse con forza o debate sobre
a ordenación sacerdotal das mulleres. A Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria quere, con este escrito, expoñer publicamente algunhas reflexións sobre a situación das mulleres na Igrexa, e
neste caso concreto, sobre o acceso das mulleres ao Ministerio
da Orde Sacerdotal. Amais de apoiar o paso da nosa compañeira Christina Moreira, queremos manifestar a nosa solidariedade
e agradecemento para con ela e coas ducias de mulleres de todo
o mundo que responderon con fidelidade e valentía, con apertura
obediente, á chamada da súa vocación sacerdotal.
As mulleres que conformamos Mulleres Cristiás Galegas Exeria, levamos máis de 20 anos celebrando a nosa fe como mulleres,
como cristiás e como galegas, e reflexionando comunitariamente
desde esta nosa identidade (recordamos, neste sentido, os documentos por nós publicados: «Nós, as mulleres na Igrexa» e «Violencia de Xénero, violencia contra as mulleres»).
Desde nós queremos expresar o seguinte:
1. Nas declaracións realizadas por Christina Moreira, ela preséntase como sacerdote, ordenada desde hai dous anos,
respondendo á súa vocación, da que tomou conciencia hai
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tempo, nun momento crucial da súa vida. Recoñecemos a
Christina Moreira como presbítera. Sabemos que recibiu a
ordenación diaconal e a ordenación sacerdotal e que preside os domingos a celebración da Eucaristía na comunidade
Home Novo dun xeito comunitario e participativo, namorando e mesmo entusiasmando á comunidade coa Palabra de
Deus. Ademais, acompaña a esta comunidade e a numerosas
persoas alleas a ela no seu camiño de fe cristiá.
2. Sentimos unha profunda dor, acompañada de amargura e rabia, a causa das formas e os contidos do comunicado emitido polo arcebispo de Santiago de Compostela en relación co
presbiterado de Christina Moreira, comunicado que reflicte
a postura oficial da xerarquía católica (que non a opinión
de teólogos e teólogas nin de moitas cristiás e cristiáns da
Igrexa) en relación a este tema. Apoiadas nos estudos teolóxicos e na Tradición máis próxima ao noso irmán maior Xesús,
o Cristo, queremos expoñer que:
  a) Como ben apunta o comunicado emitido polo arcebispado de Santiago de Compostela, «La Iglesia es un Misterio de comunión por voluntad del Padre, realizado en la
misión del Hijo y actualizado por la Acción del Espíritu
Santo».Tanto o noso Deus Pai-Nai, como o noso Mestre Xesucristo, como o Espírito Santo que todo o envolve
no seu Amor grande, confirman a inclusión coma un elemento esencial. Polo tanto, a inclusión necesaria tamén
das mulleres, máis da metade da humanidade e a maioría numérica da nosa Igrexa. É necesaria a actualización
da Igrexa na sociedade contemporánea, igual que no seu
tempo se actualizou na sociedade patriarcal do século II
na que vivía Ignacio de Antioquía.
  b) «En el Nuevo Testamento aparecen llamadas que llevan
consigo la encomienda de una misión por parte de Jesús.
Una de ellas es la llamada a los Doce, con la designación
para una misión esencial, unas tareas y unas significaciones que aparecen diferenciadas del conjunto de los cris74
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tianos». O grupo de seguidores de Xesús estaba formado
por homes e mulleres. Xesús acolleu sempre ás mulleres, valorounas e quíxoas, nunha sociedade xudía na que
eran suxeitos de segunda categoría. A Samaritana, Marta
e María, ou a Hemorroísa, entre outras moitas, confirman o achegamento sempre cálido de Xesús ás mulleres,
o seu recoñecemento fraterno. María Magdalena aparece
nomeada como a «apóstola de apóstolos», «a primeira testemuña e evanxelista da resurrección do Señor». Desde
o mes de xullo deste ano o Papa Francisco elevou a súa
festividade litúrxica ao nivel da dos apóstolos por ser a
primeira que recoñece ao Xesús resucitado e vai proclamalo ao resto de discípulos (aos Doce!) que inicialmente
dubidan e mesmo se negan a crer na súa palabra. San
Paulo, que asenta o seu carácter de apóstolo en ter visto ao resucitado, distingue tamén a outra muller, Xunia,
como «insigne entre os apóstolos, que creu en Cristo antes ca min» (Rom 16, 7).
   c) «La presidencia de la celebración sacramental no es, pues,
un ministerio que Cristo haya entregado a las mujeres».
O mesmo Papa Xoán Paulo II declara na carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis «que las mujeres no pueden ser
sacerdotes porque el mismo Cristo, que instituyó el Sacramento, determinó que fueran varones quienes ejerzan este
ministerio». En efecto, Cristo non entregou a presidencia
da celebración sacramental ás mulleres nin tampouco lla
entregou aos homes. Cristo non estableceu presidencias
celebrativas tal e como as entendemos hoxe e, polo tanto, non determinou que foran homes quen a exerceran.
O conxunto dos sete Sacramentos hoxe recoñecidos pola
Igrexa Católica, Apostólica e Romana, e nomeadamente o
da Ordenación Sacerdotal, son en gran medida froito do
camiñar histórico eclesial, resultado da busca de moitas
xeracións de crentes iluminados polo Espírito Santo (iso
desexamos) na construción dunha comunidade crente
que quere ser fiel ao Espírito de Xesús… Fóronse consEncrucillada 202, marzo-abril 2017
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truíndo historicamente con vocación de seguir evolucionando para maior fidelidade ao Espírito.
   d) A afirmación do Papa Xoán Paulo II de que «a Igrexa non
ten de ningunha maneira a facultade de darlle ás mulleres
a ordenación sacerdotal, e esta sentencia debe ser considerada de modo definitivo por todos os fieis da Igrexa» é unha
afirmación ousada, porque nin sequera o mesmo Papa é
quen de coñecer de antemán os camiños misteriosos e
imprevisibles do Espírito, capaz de sorprendernos sempre por riba dos nosos criterios humanos, tantas veces
pechados e cegos. Esta afirmación non ten en conta que
nas primeiras comunidades cristiás, ao longo de case tres
séculos (tres séculos nada menos!), as mulleres exerceron
un papel clave na proclamación da Palabra do Señor, no
Partir o Pan e o Viño, na atención aos pobres,…Se o Papa
Xoán Paulo II «descartó toda posibilidad de debate dentro
de la Iglesia sobre la posibilidad de aceptar el sacerdocio
femenino», dicimos con claridade que se equivocou!
Como ben recoñece este comunicado arcebispal, citando ao
Papa Xoán Paulo II, «Lo cual no significa que la mujer no sea una
parte fundamental en una Iglesia, toda ella ministerial en virtud del
sacramento del bautismo». As mulleres non somos só unha parte
fundamental da Igrexa. É que sen nós, mulleres, sen a nosa inclusión, sen o noso pleno recoñecemento en igualdade, a Igrexa
non ten futuro. Lamentamos que, en pleno século XXI, os homes
que rexen actualmente a Igrexa nos sigan considerando suxeitos
de «segunda clase», sen capacidade de colaborar en igualdade de
condicións nas decisións e servizos da Igrexa. As razóns que din
xustificar esta prohibición son pobres e moitas veces sen fundamentación teolóxica actualizada, polo que non se sosteñen ante a
menor crítica.
As mulleres, hoxe, reivindicamos unha sociedade de iguais onde
mulleres e homes teñamos os mesmos dereitos e oportunidades. A
sociedade está a dar pasos neste cambio. Hoxe as mulleres participamos a tódolos niveis na representación social, a investigación
76
196

Encrucillada 202, marzo-abril 2017

Declaración en resposta ao comunicado do señor arcebispo de Santiago sobre a ordenación das mulleres

científica e filosófica, e os traballos de calquera nivel de cualificación. Como imos conformarnos cando se nos di que é simplemente
pola nosa condición de mulleres –por simple razón de sexo!– que
non se nos permite acceder a ordenación sacerdotal? A iso nesta
sociedade chámaselle «sexismo».
Precisamos reabrir con urxencia o debate sobre a igualdade na
Igrexa, e dentro deste debate falar tamén sobre a ordenación sacerdotal das mulleres. Precisamos camiñar cara a unha Igrexa na
que non exista discriminación, unha Igrexa democrática, fraterna,
onde mulleres e homes formen comunidades de iguais, comunidades vivas, comprometidas, onde sexamos capaces de traballar en
comuñón, onde todas e todos teñamos palabra, onde cada quen
achegue o que realmente é. Unha Igrexa aberta, coidadora, agarimosa, ousada, libre ao estilo de Xesús. Unha Igrexa de iguais na
que as mulleres ocupemos tamén os espazos de decisión, de responsabilidade e de representación eclesial que nos pertencen por
dereito e por Tradición.
Acaso Deus non quere a igualdade?
Señor arcebispo: cre vostede de verdade que Deus quere unha
Igrexa desigual?
Como ben expresou o apóstolo Paulo, «non hai xudeu nin grego,
nin servo nin libre, non hai varón ou muller porque todos somos
un en Cristo Xesús» (Gal 3, 28).
Que así sexa para Gloria de Deus Pai-Nai, Amén.
Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria
25 de marzo de 2017
No 670 aniversario do nacemento de Catarina de Siena,
matrona de Europa e doutora da Igrexa
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Documento

Querida Sophia
Christina Moreiras

Querida Sophia:
Ti Presente, Guía Agochada e Luminosa (1 Co 2,7). Permíteme
falar a voces contigo, non como fago sempre, perdéndome nas corredoiras de silencios que levan aos nosos encontros segredos…Ti
sabes todo de min e de todo, mais preciso falar.
Recóllome en ti, diante de ti, no teu colo, como adoito facer. As
miñas mans, instintivamente van dar ao meu ventre, como preñada pesada que sabe que ten que soltar a criatura, guste ou non.
Dáme azos sentir que non é algo meu, que ven das galaxias e do
vento de calados silencios dos grandes desertos, e aí mesmo reúno
os recordos. Lembro as risas como de cóchegas, doutras horas,
a luz albea dos encontros e a tenrura, e matino se será hora de
abrir unha porta e partillar. Direilles que me chamaches ti, como
chamas a tantas, a tantos, a toda a familia? Que non calas, que
non cansas de recrutar para o teu plan, invitados e invitadas para
a festa e tamén persoal que sirva as mesas? Direilles que só pedía
un mantelo… Mais pasou moito tempo desde o primeiro convite,
abrín o cofre da herdanza cunha chave seica roubada, lavei as
roupas, saqueinas ao sol e declaro que nós, mulleres, non as manchamos, non, e as manchas non so son de viño e po… Herdamos
a historia, os pecados e a gloria, a graza e a miseria, a música e
os berros das queimadas vivas. Todo é noso, non só o armario das
escobas e os floreiros.
O que mais me custa non son as críticas, aínda que as hai moi
feras, non son os argumentos teolóxico-bíblico-hermenéutico-machistas e pobres, non son as feridas falantes que cospen mofas,
rabia, ignorancia, envexa,… e me falan de sufrimentos humanos
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fondos e traballo por facer… iso non, iso vai ser cousa de remangarse. Doe, doe moito, pero contaba con iso.
Boto a tremer só por unha cousa que poucos imaxinan e só unha
amiga mencionou. Eu non podo, a miña estirpe feminina, a metade da divina prole non debe servirte na mesa nin falar no teu
nome porque ti así o dispuxeches. Xesús non chamou a mulleres a
servir a súa mesa… disque. Será que os centos delas, e pode que
máis, que foron chamadas por el, ao longo dos séculos e milenios
foron chamadas polo demo para servir a Deus (a quen me recorda
isto?). No é certo que estea a abrir eu novos camiños, houbo tantas. En troques, todos aqueles que, dotados de membro viril fetén,
oíron (e non vou ser eu quen o dubide) a túa voz e responderon
son heroes consagrados potenciais, santos en cernes. Perdoa mais
hoxe desbordo diante de ti e póñote de testemuña, Bendita Sophia,
Presenza Divina, Guía das miñas noites e días…
Mergúllome na noite dos tempos, bato ás ata Nazaret e observo
como a túa naiciña, a que te pariu, a única con dereito a dicir, desde sempre e para sempre, «isto é o meu corpo, isto é o meu sangue»
puxo a mesa para ti, e aprendeuche a comer a sopa e partir o pan. E
non me podo negar, coma ela respondo, cada día, «aquí estou, que
mandas? Eu son a túa mandada». Nin mellor nin peor que o resto,
da mesma masa humana que ti meu Deus con esas dúas omoplatas
que cargan con calquera camiño de Xerusalén, pasando por Samaria, se non lle dan as pernas para máis ou lle doe moito a alma.
Preguntan como estou… declárome namorada, culpable de obediencia contumaz, acúsome de ter deixado as redes un bo día (perdón, a fregona) e ter botado a correr para non perder máis tempo,
definitivamente engaiolada do aire mareiro e dos trebóns dos teus
mares, sempre que vaias ti na lancha. Non hai volta atrás, xa non
se ve a praia. Creo na paz das verdades. Confeso que levei áncoras
e non quero irme da lingua pero imos moitas… non vou soa e sei
quen son. Vémonos en Dalmanutá.
Christina Moreiras
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Un Home Animal. Fran Pérez, NARF1
Pepe Sendón

De cando en vez desaparecía. Mais logo volvía aparecer traendo
algún tesouro doutro mundo, do mundo del. 1
Cando o coñecín estaba fino coma un beatnik. Era un pouco escuálido, de perna longa e ombros caídos, como se levase permanentemente ao lombo o peso da correa dun baixo eléctrico. O cabelo era
longo e moi negro, a cara exótica, como etrusca, presidida por un
mesto cello pregado sobre uns ollos moito máis grandes ca os diminutos lentes que lle escorrían polo nariz. Creo que tamén levaba un
pequeno aro nunha orella, indicio dalgún paso de ecuador persoal.
Ao pouco de coñecernos, contoume que acababa de marchar da
casa (sen entrar en detalles, comprendín que a saída fora turbulenta), que abandonara os estudos de física na universidade, que
agora estaba poñendo copas, mais que o seu propósito era buscar
a vida coa súa música, coa súa guitarra. E pasoume unha casete –a
primeira de moitas que virían chegando ao longo dos anos– na que
estaban xa trazados os regueiros das rutas que habería de explorar
nos anos vindeiros.
Para empezar, ben se vía que non era un músico ortodoxo, nin
á hora de compor nin á de tocar; ben se vían as horas dedicadas
a buscar o seu xeito nada académico de usar o instrumento e a
escornear con formas orixinais e non estandarizadas de traballar
as ideas musicais, lonxe do clixé. Non era a maqueta que sería
de esperar dun rapaz de vinte anos. A súa música tiña algo de
instintivo, algo de analítico e todo de persoal. Era apenas unha
1 Descrición de Fran Pérez, NARF, músico galego finado en Santiago en novembro de
2016. Este é un extracto feito polo autor do artigo pedido a Pepe Sendón con motivo do
falecemento do seu amigo. A versión completa pódese ler en www.encrucillada.gal.
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casete, probablemente regravada cincuenta veces cunha guitarra
cativeira naquel come-cintas Philips que tiña. Mais naquela cinta
estaba todo: el e o seu fardel de fuxido, petando nas portas da vida
cunha disposición absoluta e sen plan B.
E a min cadroume estar con el nese momento.
Desde aquela comezamos a tocar xuntos, e traballamos arreo.
Sen pretensión ningunha, sen noción algunha de encetar unha
carreira profesional ou nada polo estilo, só coa necesidade instintiva de responder a unha voracidade permanente por facer o que
nos gustaba e demostrarnos que podiamos levalo a cabo. O conto
é que aínda fomos zafando. Tocabamos cos Nicho, cos Quinindiolas, con Chévere. Rock, música para teatro. Aprendiamos facendo.
Eu ao seu lado tiña a sensación de que calquera cousa era posible.
As súas cintas seguían chegando cheas de ideas e coa demanda
de que eu lles puxese letras. Outras veces ían para alá as letras
e volvían feitas cancións. A necesidade de ter sempre algún novo
desafío entre mans non é que fose premente, andabamos a iso,
viviamos así.
Nos grupos de rock, daquela, aínda tocaba o baixo. Á hora de rematar os temas, era sempre a súa inventiva melódica e harmónica
a que lle daba forma ás cancións. De todos nós, el era o músico. En
directo, daba xenio velo cobregueando polo longo mastro do baixo.
Era un baixista de rock preciso e contundente, a xente quedábase
con el. Mais eu descubrín que en poucas partes debía ser máis feliz
ca no local de ensaio, traballando os temas, harmonizando as voces. Non se fartaba nunca de navegar nesa intensa onda de enerxía
eléctrica impredicible que xera un grupo ensaiando nun local pequeno. Fechaba a mandíbula con forza e proxectaba os labios cos
ollos entornados, sentindo que ese era o seu lugar, que era alí onde
quería estar. Aínda que só fose por experimentar aquilo.
Nunca tivo afán protagonista. Formar parte dun grupo facendo
algo creativo nun ambiente participativo semellaba ser o seu modo
natural de estar na vida. O resto do tempo era tan só un preámbulo para eses momentos. Unha vez confesoume que nada o facía
sentir mellor ca a visión dun escenario preparado segundos antes
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do inicio dun concerto: os pilotos acesos en standby, os amplificadores rosmando imperceptiblemente, as guitarras afinadas, unha
lene chicharra eléctrica nos monitores, os micrófonos abertos duplicando ao lonxe o rumor ambiente, a expectación do momento
inmediatamente anterior a que todo pase.
No traballo para teatro era infalible. Facendo música incidental
ou programática era libre para ensaiar composicións complexas,
practicar a orquestración, experimentar con técnicas e sonoridades. As súas achegas nunca eran indiferentes. Dentro do teatro
musical e o cabaré, era capaz de todo, como un jukebox humano.
Podía compor cancións en calquera estilo, cunha capacidade camaleónica incrible e cunha paciencia infinita para traballar e facer
soar as cousas con todo tipo de equipos humanos. Nas comedias
musicais que escribiu para Chévere, nas bandas sonoras para outras compañías e nas numerosas intervencións nas Ultranoites e
outras producións efémeras, tivo ocasión de tocar todos os paus.
Antes de abrirmos a Nasa fixemos as nosas primeiras incursións
nos estudos de gravación. Mesmo constituímos a nosa propia discográfica, dentro daquel espírito autoxestionario. De alí saíron o
disco de Río Bravo, que el dirixiu, arranxou e interpretou por completo, quitando as voces e as miñas percusións. Virían logo o disco
de Nicho Varullo e as gravacións inéditas dos Quinindiola. E a
partir do 92, a Nasa absorbeuno por completo.
Para el, eses intensos anos de duro labor durante case toda a
década dos 90, constituíron o seu período de formación e aprendizaxe, un período en que se demostrou a si mesmo que realmente
podía gañarse a vida coa súa música, e nalgúns casos con moito éxito. Sen embargo, esa década de esforzo continuado tamén
causou certo grao de saturación e a natural resaca. A maioría dos
proxectos, malia permitirlle certa liberdade, estaban suxeitos á servidume da funcionalidade. O difícil equilibrio entre atender esa
parte do traballo que permitise a viabilidade comercial do seu oficio e aquela outra que ten que ver coa busca dunha expresión
persoal, foi sempre o seu cabalo de batalla.
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Logo da súa desvinculación da sala Nasa, comezou un período
de transición no que foi abandonando progresivamente a música
xenérica ou derivativa. Mentres desenvolvía en Portugal un traballo polifacético e variado para diversas producións do grupo de
teatro Trigo Limpo, as súas composicións comezaron a mostrar a
procura desa poética máis persoal. Moito dese traballo, ecléctico
e heterodoxo, aberto de miras e aínda indefinido, canalizouse a
través do colectivo da Psicofónica de Conxo. A súa contribución
constituía a esmagadora maioría do material dunha banda de vida
breve, mais daquela el xa comezara a desbravar o territorio que
ocuparía a súa traxectoria persoal nos últimos anos.
O momento no que lle deu volta ao seu nome debeu chegar un
día en que se colocou diante do espello para ver onde estaba e quen
era realmente. Descubriu que a determinación de facer a súa música e subir ao palco a defendela continuaba intacta; e que el seguía
sendo o único ao seu redor disposto a colocar todos os ovos na
mesma cesta, sen plan B; e que se iso implicaba non depender de
ninguén para seguir adiante, entón tiña que comezar un proceso de
reconstrución persoal. Desde aquela o seu proxecto foi un só: Narf.
Como proxecto musical, por coherencia e calidade, é innegable
que a obra de Narf escribe un capítulo único na música popular
galega contemporánea. Seguramente debamos pórlle unhas comiñas ao cualificativo «popular», pois é evidente que a popularidade nunca lle sorriu demasiado. Cunha fidelidade inquebrantable
a unha concepción persoal do que debe ser unha boa canción, a
música de Narf mantívose sempre allea ás modas predominantes
da música moderna. O seu territorio sitúase entre unha persoal
maneira de entender o rock, enriquecida por ecos moi variados
procedentes tanto da música popular coma da erudita, e unha crecente influencia da música africana pola vía da lusofonía, tal vez a
súa descuberta máis recente.
No inicio, os alicerces do seu proxecto foron a súa voz e a guitarra
acústica. Aínda que puidese transmutarse noutro tipo de formacións
(tríos, quintetos), a maior parte da produción de Narf podía interpretala el individualmente, ás veces alternando a acústica coa guiEncrucillada 202, marzo-abril 2017
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tarra eléctrica. Contemplar como foi construíndo desde cero a súa
nova encarnación foi toda unha experiencia. Por unha banda, darlle
forma a esa unidade expresiva autosuficiente baseada unicamente
na súa guitarra e na súa voz, foi un minucioso traballo de ourivaría. Por outra, pasar de posicións secundarias ou de protagonismo
compartido, a ocupar a fronte do escenario, foi para el todo un reto.
Non tiña a vaidade nin o afán exhibicionista que se lle supoñen a un
frontman. Para el, asumir ese posto era o prezo que tiña que pagar
para poder seguir facendo a súa música e manter o pé no palco. Tivo
sempre o respecto de sectores minoritarios, mesmo da comunidade
musical, mais non lle era doado colocar os seus proxectos no mercado, non facía algo festeiro, non facía algo formular, non era música
para bailar, non entraba nos esquemas das programacións e, malia
todo, el nunca deu un paso atrás e seguiu tocando sempre, como
fose, como se non soubese facer outra cousa.
Pasados os corenta anos, nada quedaba xa daquel escuálido que
fora noutrora. Agora ancheara, os brazos fortes afeitos a cargar e
descargar amplificadores, o pescozo robusto termando dunha cabeza de león de guedellas e barbas silvestres, a faciana conxestionada por miles de quilómetros e noites de traballo, os ombros
arqueados e dispostos a soportar todo o peso da vida, os ollos algo
inxectados en sangue pola vertixinosa vida desordenada e o pouco durmir, mais coa viveza de sempre. E a mesma determinación
para reclamar o seu espazo nos palcos, o lugar onde quería estar.
Estaba disposto a todo. A adaptarse, a reinventarse, a reestruturar
os seus traballos no que fose necesario para facer viable o seu camiño. Mais a súa música era a que era, iso non podía cambialo.
Nin sabería como facelo. E el era quen era. Como ben sabe quen
o coñeceu, unha persoa moi especial, ás veces mesmo parecía un
ser pouco adaptado para a vida común, un home animal chegado
doutras latitudes.
Mais como para compensar as complicacións dun mundo externo incontrolable, el achaba a paz no ámbito recóndito da música,
alí sentíase a vontade. Poder vivir nese outro ámbito supuxo para
el sacrificios e renuncias persoais. Nunca renunciou á súa mú84
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sica, mais comprendeu que non podía arrastrar a máis ninguén
ás numerosas servidumes que o seu compromiso carrexaba. E voluntariamente autoimpúxose unha vida en soidade. O que el facía
obrigábao a estar sempre de garda. Todos os días, a todas horas. O
traballo absorbeuno de tal maneira que nalgún momento aceptou
o peso dunha vida solitaria.
No seu periplo musical, foi alongando día a día a parábola da súa
órbita. A súa viaxe levouno lonxe. De Mozambique a Cabo Verde
pasando por Guinea-Bissau, de Portugal a Brasil, a Chile e a Arxentina, de Cuba a Canadá, de Inglaterra á India, de Suecia a Estados
Unidos. Eu acompañeino algunhas veces no inicio do seu periplo,
en trío, con Marcos, logo en quinteto, cando aínda loitaba coas súas
inseguridades e, na incerteza, reclamaba algún amigo ao seu carón
para axudarlle a pór a súa nave en marcha. Durante o tempo que
compartín con el, vino medrar como músico no escenario a pasos
axigantados e a un ritmo asustador. Nos últimos concertos seus nos
que participei, xa non vin vacilación ningunha, senón a integración
plena da obra e da persoa. Tanto tiña o palco. Fose nun bar calquera
ou fose nalgún dos concertos multitudinarios nos que puidemos
participar, a inseguridade deu paso a unha firmeza infalible, a unha
capacidade de conectar malia todo o que se puxese por diante, a
un dominio do que quería facer, que ás veces me sorprendían pasmado ollando para el sen poder crer que estivésemos compartindo
escenario. Exerceu sobre si mesmo un rigor, un compromiso e unha
disciplina difíciles de seguir. Impúxose unha dedicación tan absoluta e exclusiva ao seu traballo que semellaba ignorar calquera outro
aspecto da súa vida. Eu non estaba á altura e perdinlle o ritmo.
Vin como se afastaba trazando órbitas cada vez máis altas. Na súa
traxectoria foi acadando maiores metas e triunfos que, como adoita
acontecer, non necesariamente implicaron melloras palpables na
súa seguridade laboral. Perseverou na reinvención permanente, cos
seus altos e os seu baixos, e coa presión de soportalo.
Ás veces, no seu traxecto déronse encontros que lle permitiron
acceder a escaparates que probablemente lle estarían negados en
solitario. Xunto a Manecas Costa, e antes con Timbila Muzimba
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en proxectos como Bumba ou De Zigala a Zemambiquo, incursionou na onda da world music, sempre marcando o paso, coa guía do
seu criterio musical e o seu norte que miraba ao sur. Ou coma a
súa última aventura no feliz encontro con Uxía.
Unha bonita noite do verán pasado, gozando da fresca noite
compostelá, faloume dunha dor física que el sentía, que levaba
dentro permanentemente. Eu xa algo sospeitara na súa fasquía,
nalgunha cousa escura na mirada. Desde aquela noite chameino
todos os días, insistíndolle en que procurase unha atención médica
da que el fuxía por sistema, mais que se fixo inevitable cando os
síntomas xa foron evidentes e a dor sobrehumana. Non podo nin
imaxinar o que debe ter sufrido antes de deixarse coidar. Tristemente, só puiden acompañar con impotencia os fulgurantes embates do mal que o matou.
Impasible, el só se preocupou nesas poucas semanas, malia ao
golpe, de amarrar os cabos do que el sabía sería o seu último concerto. Empeñouse en obter permiso dos doutores para dirixir os
ensaios do espectáculo que tiña previsto ofrecer no Womex con
Timbila Muzimba. Conseguiu facelo, mais tivo que reingresar no
hospital urxentemente unha noite, poucos días antes da actuación.
Entrou en completo colapso, con todos os sistemas en fallo. Só
recuperou as constantes vitais grazas a unha longa intervención cirúrxica e á súa incrible fortaleza natural. Estaba xa moi feble, mais
non renunciou. Reuniu todas as forzas que lle quedaban. Tiña un
concerto que dar. Dous pases, para ser exactos. E deunos. Deu
todo o que tiña. E, coma sempre, triunfou.
A euforia mantívolle a ilusión da vida durante uns poucos días.
Aínda tiven ocasión de xantar con el. Xa comía algo outra vez, saía
da casa, facía algo de vida. Unha mañá que fun visitalo, cheguei
xusto para velo saír de novo cara o hospital. Puiden darlle un bico
e despedirme, pero esa foi a última vez que o vin. Sempre desaparecía por un tempo, e agora aínda non me afixen de todo a crer que
desta volta non regresa.
Escoitar hoxe as súas músicas éme difícil. Aparecen cousas que
non sabía que estaban aí e todo eco e con novos sentidos. Non
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paro de imaxinar o que podería facer a partir de agora, de seguir
con vida, en plena madurez. Estou seguro de que o seu mellor aínda estaba por vir, malia aos preciosos discos que nos deixou.
Creo que debemos preservar todo o que fixo. Abriu moitos camiños que sería interesante continuar, e tamén importante. Non sei
se haberá alguén para facelo. Non sei que valor terá o conxunto
da súa obra para a xente. Foi relativamente descoñecida en vida, é
probable que tamén o sexa no futuro. Non sei o valor que a xente
lle dará á súa vida, brevemente esbozada nesta crónica parcial.
Para os moitos e moitas que, en diferentes recantos do mundo,
tivemos a sorte de compartir con el o riso do seu vivir intenso, sei
que ese valor non ten medida. Deu máis do que recibiu, e agora xa
non lle podemos pagar a débeda.
Agardo polo menos que a súa loita por facer o que quería e facelo ben, por estar onde quería malia todo e todos, mesmo malia
a propia morte que o veu buscar antes de tempo, fique coma un
exemplo de vida, coherencia e liberdade.
Pepe Sendón
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Mónica Omorodion
Xaquín Carrero Díaz

A os quince días de ter recibido a unción de enfermos nunha
preciosa cerimonia comunitaria, ós nove meses e medio de recibir
os sacramentos da iniciación cristiá e unha semana despois de ter
participado da eucaristía dominical, con 46 anos, fóisenos á casa
do Pai, Mónica.
A maioría dos que leades estas liñas non a coñeciades, algúns si
de oídas, pero uns poucos tivemos a sorte de gozar do seu paso por
estas terras. Unha cousa si vos podemos asegurar, se a coñecésedes ficariades collidos na súa mirada limpa, o seu sorriso máxico e
do atraente da súa persoa. Asegúrovolo porque teño a experiencia
de ver como toda persoa que tivo contacto con ela non puido resistir o atraente do seu ser.
Mónica no tivo unha vida doada. Sufriu a desgraza de caer en
mans das mafias de trata de persoas no seu país de orixe, Nixeria,
e esta situación levouna a unha penosa andaina por Europa e varias cidades españolas ata chegar a Santiago. Plena de xuventude
a terrible enfermidade do cancro trocou a súa saúde en anos de
sufrimento, tanto físico como moral.
No momento máis negro da súa existencia atopou a man amorosa de Deus que lle axudou a saír da profundidade do seu pozo,
e a partir de aquel encontro a súa vida cambiou radicalmente.
A súa experiencia da presenza de Deus, Pai/Nai, en todo o que
vivía fíxolle chegar a dicir que, maila estar pasando os momentos
críticos da súa enfermidade, para ela supoñía a etapa máis feliz
da súa vida.
Tal era a confianza que tiña posta en Deus que cando o cirurxián
que a ía operar lle falou do complicada que ía ser a intervención
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cirúrxica á que se ía someter, díxolle: «non te preocupes, que non
me vas operar ti, vaime operar Deus coas túas mans».
Semanas antes de recibir os sacramentos da iniciación cristiá,
tememos que non fose chegar a ese día, pero era tal o seu desexo
de recibilos que, o mesmo que unha planta murcha revive ao recibir auga, ela reuniu as poucas forzas que lle quedaban e o 15 de
maio de 2016, día de Pentecoste, na parroquia de San Francisco
de Asís dos Tilos e arroupada pola comunidade que desde o primeiro momento a acolleu e acompañou con cariño, cumpriu o seu
máis prezado desexo.
Tal e como a comunidade de San Francisco de Asís foi o seu
fogar espiritual, o Programa Vagalume das Irmás Oblatas e Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela, foi o seu fogar de acollida,
a onde chegou cando todo na súa vida parecía perdido. En Vagalume atopou o apoio e o cariño cos que puido iniciar a súa recuperación persoal, asistida na súa necesidade de estabilidade tanto legal
como emocional.
Este é o noso recordo de Mónica. Quédanos dela o seu sorriso,
que nona deixaba nin nos momentos máis penosos da súa enfermidade, o seu ollar limpo e agradecido, a súa persoa atenta e sobre
todo e por riba de todo, o seu exemplo de confianza plena en Deus
e na súa presenza na vida.
Xaquín Carrero Díaz
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Crónica
do Finis Terrae

Síntomas de desorientación e crise
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Cando a modernidade
só é unha trincheira
As técnicas, as estéticas, os
símbolos e os temarios da cultura e da arte sempre están en
transformación. E ben pode terse por lei de vida que no mesmo
intre no que un estilo, unha técnica, ou un sistema de valores
e prioridades acada trazas de
perfección expresiva e de aceptación masiva, empeza tamén
a ser arrombado por un novo
canon que agroma imparable
nas máis diversas actividades
artísticas e nos máis diversos
espazos sociais. Xa que logo,
dado que os cambios de estilos,
canons e culturas seguen unha
pauta temporal moi regular e
moi visible, pódese afirmar que
o desenvolvemento da cultura é
coma un calendario ilustrado da
humanidade, no que, valéndonos dalgúns coñecementos moi
elementais, podemos ler excelsas crónicas sobre as crenzas, as
formas políticas, a organización

social, a distribución da riqueza
e os adiantos técnicos que caracterizaron cada época.
Hai que dicir, no entanto, que
os cambios culturais e artísticos
nunca foron tan radicais como
dan a entender as aparencias, xa
que, consciente de que o saber
e a civilización son acumulativas, todas as sociedades tiveron
coidado en manter –coma se
foran tesouros– as máis espléndidas obras e os máis significativos vestixios dos séculos pasados, ao tempo que a correcta
recepción da estética e da simboloxía dos devanceiros nos foi
obrigando a entender e valorar
as obras do pasado, dando por
sentado que tanto a arte como
a cultura en xeral se expresan
en procesos acumulativos que
deben ser accesibles en toda a
súa diversidade e profundidade.
Neste contexto intelectual a
modernidade sempre foi vivida
como o prezo necesario dos procesos de cambio, ou na forma
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en que a xente rompía con unha
convención estética e valorativa
para substituíla por outra más
acaída ás novas formas de vida,
ás novas estruturas económicas
e ás novas propostas de exhibición, transmisión expansión dos
novos sistemas de valores a dos
canons que guían a creación artística e cultural de cada tempo. E por iso pode dicirse que,
coa soa excepción dos cambios
revolucionarios e violentos que
tentaron de introducir cortes radicais co pasado, e que á larga
tiveron pouco éxito, as expresións de modernidade sempre
foron progresivas e respectuosas, sempre trataron de resaltar
a importancia dos camiños percorridos no proceso histórico, e
sempre intentaron crear unha
proposta alternativa a aquelas
correntes que viñan a superar.
E todo isto sucedía así porque
tanto as artes como a cultura
en xeral tiñan un sentido social, que, a con independencia
das coleccións acumuladas por
algunhas elites, fundaban a súa
expresión principal en edificios
públicos, en ornamentación
urbana, en igrexas que acumulaban extraordinarias mostras
de arte e cultura materiais e
inmateriais, e nunha pauta se92
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guida pola maioría dos poderes
públicos para crear identidade
e sentido de pertenza a sociedades que se fundamentaban
nunha homoxeneidade cultural,
relixiosa e artística amplamente
compartidas.
Este sentido social e histórico da estética e da cultura é o
que hoxe se está rompendo por
causa dun ofuscado individualismo, unha perda do sentido
da función social e do espazo
público coa que parece xustificarse non so a idea de que cada
persoa ten dereito a dispoñer
dun mundo propio, sen apenas
regras nin obrigas, senón tamén
a proposta de que o respecto
ao pasado, na medida en que
manteña canons, estéticas e
simboloxías compartidas, limita
de maneira inaceptable o noso
dereito a interpretar dun xeito
absolutamente discrecional os
mundos pasados e presentes,
sen concesións a ningunha regra de obxectividade que poida
limitar a nosa visión creativa do
mundo.
Esta visión impostada da modernidade de hoxe, que na maior
parte dos casos pode ser cualificada como ultraísmo, foi descrita por Giovanni Sartori con ex-
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traordinaria e lúcida sinxeleza:
«Cada xeración quere ser nova,
orixinal; sente que ten que dicir algo que aínda non se dixera, e poñer en metódica dúbida
todo o que xa quedara dito»1. E
neste contexto a chamada docta ignorantia, que expresaba a
prudente conciencia da nosa
limitación de saber e comprender respecto dos acervos da
cultura e da civilización, queda
substituída pola arrogans ignorantia, que traduce o patolóxico e moi estendido sentimento
de que ata que chegamos nós
todas as xeracións vivían nunha
tépeda escuridade, e que a nosa
infinita capacidade de descubrir
Mediterráneos nos habilita para
pontificar sen límites, en consonancia co ampuloso título de
Pico della Mirandola, de omni
re scibili et quibusdam aliis. E
é neste ambiente intelectual no
que o extremismo se confunde
coa orixinalidade e a provocación coa innovación.
As artes plásticas, literarias,
musicais e arquitectónicas xa
están instaladas nun mundo de
confusión no que xa nos resul1 Sartori, G., Teoría de la democracia
(vol. 2). Los problemas clásicos. Alianza,
Madrid, 1987. p. 601.

ta imposible acoutar en termos
minimamente obxectivos, ou
simplemente convencionais,
aquilo que é arte fronte ao que
non o é. Tampouco é posible
establecer que a beleza –de valoración autónoma e soberana–
teña o mínimo substrato –«quod
visum pacet»– co que Tomás de
Aquino a definira, ficando agora residenciada, como criticara
Mannheim, na funcionalidade
social que en cada intre se lle
presume. E por iso vivimos nunha xeira na que, salvo que esteamos dispostos a ser cualificados
de incultos, retrógrados ou reaccionarios, non nos queda máis
remedio que soportar calquera
agresión que se nos faga baixo a
cobertura da arte, da estética ou
do expresionismo provocativo.
Porque a modernidade é hoxe
unha trincheira inexpugnable,
dende a que se pode exercer
unha ditadura estética fronte á
que, polo momento, carecemos
de defensa.

2.- Signos de desconcerto
O síntoma máis xeral deste desconcerto é, sen dúbida algunha, o uso masivo da
damnatio memoriae contra os
procesos que explican a nosa
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realidade presente, fronte aos
que, lonxe de valer o seu rexeitamento moral e a súa condena
histórica, estamos tamén obrigados, polas chamadas –dun
xeito paradoxal– «leis de memoria histórica», a esquecelos ou
reinterpretalos en función das
nosas perspectivas e finalidades.
Porque, máis alá de prohibírsenos recibir a lección material
que xorde dos feitos históricos
–que son e como actúan as ditaduras; por que colapsan as
democracias; como se comportan as elites culturais, sociais e
económicas diante da falta de
liberdades políticas e do medo
que delas se desprende; que
feitos e circunstancias sociais
favoreceron as sublevacións
e revolucións violentas; baixo
que formas e con que obxectivos se arman os movementos
terroristas; por que colapsan es
economías avanzadas e sobreveñen ciclicamente as crises;
ou de onde veñen os problemas
sociais e políticos que abouxan
o sentido social e solidario das
nosas xeracións–, o que se nos
propoñen son técnicas de dilución dos feitos nas nebulosas
do pasado, xa sexa para que
non interpelen a nosa cultura
política e as nosas conviccións
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214

Encrucillada 202, marzo-abril 2017

actuais, ou para –¡aínda peor!–
reformular unha historia que
despois –unha vez desfigurada–
se fai comparecer como actor
principal nos movementos políticos e sociais contemporáneos.
Por iso vivimos nunha xeración
que ten moitas dúbidas sobre o
que pode e debe facer, pero que
está absolutamente segura –
nunha demostración apodíctica
da arrogans ignorantia– do que
deberían ter feito, e das formas
nas que poderían ter solucionados os seus grandes problemas,
todas as xeracións precedentes.
Mostra especifica de esta
damnatio memoriae é a febre
de renomear espazos públicos,
monumentos e rúas que, xustificada inicialmente na necesidade de suprimir honores mal
concedidos e cambios pretéritos efectuados coa técnica
imparable e sempre trabucada
dos movementos pendulares,
acabaron servindo para borrar
representantes nada polémicos nin molestos da cultura, da
relixión, da ciencia ou dos espectáculos, en favor de outras
invocacións nada consolidadas
e que nada aportan á comprensión da historia a través das
figuras rememoradas nas rúas
e prazas da cidade, nas placas
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e monumentos, e nos espazos
singulares da arte e da cultura.
O diario madrileño El País, que
tantas veces acolleu empurres
de cambio pouco meditados e
sen sentido aparente, laiábase
hai pouco –nun editorial– de
que o concelleiro de Cultura de
Madrid –impulsor dun proceso
de revisionismo cultural que
leva a substituír o consolidado
polo inexplorado, os contidos
pola provocación e a estética
pola novidade– eliminara do
Centro Cultural del Matadero
os nomes de Max Aub e Fernando Arrabal para renomealos
como Sala 1 e Sala 2, dando a
impresión de que o editorialista
nunca pensara en que iniciadas
a ondas de revisión que xa afectaron a mártires relixiosos, a políticos conservadores, a monumentos cristiáns absurdamente
queimados ou saqueados, a
poetas e filósofos que tiveron a
desgraza inmensa de vivir toda
a súa vida creativa e laboral na
ditadura franquista, aos actuais
reis emérito e reinante, e a todo
o que non soa a populismo progresista, se ían deter finalmente
diante de Max Aub, Arrabal, Ortega, Valle Inclán, Unamuno ou
as numerosas prazas da Inmaculada ou do Corazón de Xesús

que aínda sobreviven en case
todas as cidades de España e da
Europa católica.
Na mesma liña se moveu a
polémica levantada no Entroido
de Las Palmas de Gran Canaria,
onde a Drag Sethlas bailou no
escenario público «disfrazado»
de Virxe sevillana, e fixo da crucifixión de Cristo un gag que,
nas súas propias verbas, «só
quería provocar, pero sen ofender a ninguén». Un feito que
non se pode reducir á categoría de lamentable anécdota por
tres circunstancias. Porque foi
representada e transmitida en
espazos culturais e de comunicación do Estado, co resultado
de humillar a moitos millóns
de persoas –cristiáns, ateos ou
practicantes doutras relixións–
que rexeitan estas prácticas por
antiestéticas e contrarias a liberdade relixiosa. Porque un pobo
hipersensibilizado a favor dunha amorfa modernidade e dun
adoecido e acirrado revisionismo laico, non foi capaz de subtraerse á tentación de nomear
Drag Queen, e converter en
arte, o que case todos os presentes tiñan por unha monumental trapallada. E porque unha
enorme caterva de intelectuais
e xornalistas criados nas granxas
Encrucillada 202, marzo-abril 2017
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culturais do posmodernismo e
da posverdade dedicaron centos
de artigos a explicar que aquela «xenialidade» carnavaleira só
podía molestar a incultos, ultracatólicos e outras rarísimas especies –en expresión de Santo
Agostiño– de cavernis prodeuntes (cavernícolas).
Nun dos países máis ruidosos do mundo, onde calquera
desculpa é boa para levar o barullo ás rúas, xorden agora seitas laicas para todo: os que se
senten molestos polas campás
das igrexas; os que pensan que
a mesquita de Córdoba debería volver ao culto islámico; os
que pensan que as procesións
de Semana Santa e da Virxe
de agosto son manifestacións
esporádicas, que necesitan
permiso gobernativo, mentres
que as movidas de borrachos
e cocainómanos teñen dereito
a campar libremente polo centro das cidades; os que pensan
que todas as formas de familia
son naturais e positivas a excepción da que leva séculos sendo
natural e positiva, que agora
deveu, empurrada polo ultraísmo, nunha institución facha e
irrespectuosa coas identidades
e liberdades sexuais da xente;
os que pensan que celebrar o
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Halloween nos colexios dos nenos é unha actividade progresista, fundamental para converternos a todos en neoiorquinos,
mentres explicar os ritos de Defuntos, segundo a nosa maioritaria e secular vivencia sería
un adoutrinamento intolerable
para a personalidade emerxente
dos pequenos indefensos. E así
ata o infinito.
Pero todo isto estanos ben
empregado, non só pola preguiza intolerable coa que afrontamos a socialización e inculturación dos fillos, ou polo
estrepitoso fracaso recolleito
pola igrexa nos tempos en que o
ensino da relixión e da cultura
cristián estaba acollida nas escolas públicas e privadas, senón
polo complexo e a covardía que
nos invade á hora de defender o
que somos e pensamos, de confesar publicamente as ideas que
case todos mantemos e exercemos en privado, e de permitir
non só que a relixiosidade sexa
progresivamente erradicada do
espazo público –tranquilos que
isto non vai para mañá!– senón
pola facilidade coa que palabras
como católico, e en menor medida cristián –porque a Lutero, pobriño, hai que protexelo
do Concilio de Trento!– están
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sendo utilizadas no discurso
público –da política, da ciencia
e dos medios de comunicación–
como sinónimos de atraso, incultura ou revisionismo científico e moral.
A situación empeza a ser grave. E mesmo teño a impresión
de que o respecto a tradición
cultural cristiá, á práctica relixiosa e á vixencia do feito social
cristiá está hoxe máis vivo e
máis forte nos países de Europa
Central, dos Balcáns, de Grecia, de Rusia e dos protestantes
nórdicos, que nesta España,
que, a pesar de seguir sendo
maioritariamente cristiá, esta
sendo arrasada polos complexos
da modernidade, pola covardía
de confesión e defensa da nosa
fe e da nosa práctica relixiosa,
e por un proceso de descristianización –moi magro pero moi
activo– que, se ben é certo que
non parece estar acabando con
nós, está acadando grandes éxitos á hora de expropiarnos das
nosas transcendentais contribucións á creación e conservación
das identidades e dos patrimonios materiais e inmateriais da
cultura occidental.
No cumio dos despropósitos, os bos cidadáns cristiáns,

tan abundantes neste país, que
somos cultos, traballadores, solidarios, actuais e flexibles, estamos deixando que unha serie
de estrañas organizacións católicas, innegablemente ultras e
alleas ao noso tempo e á nosa
idiosincrasia, estean monopolizando a defensa dunha igrexa
que non recoñecemos, tratando
de protexer a fe e as crenzas nos
tribunais de xustiza e nos espazos da propaganda –como se a
testemuña de vida xa non tivera
valor ou non fose suficiente–,
e dándolle armas abundantes
aos que se alegran de vernos
disimulando as nosas esencias
mentres se pon nos escaparates
unha esperpéntica e minoritaria
representación de todo aquilo
que somos e cremos.
Por iso nos cómpre falar –aínda que estes curtos espazos non
sexan os máis acaídos– destes
problemas e destas ansiedades.
Sentírmonos fortes en Cristo e
seguros na fe. E reformular a
nosa presenza testemuñal nun
mundo en dura e prolongada
crise. Porque se cambiamos de
actitude, e esquecemos a pasividade acomplexada, podemos
facer moito ben. Primeiro a nós
mesmos, e despois a toda a sociedade.
Encrucillada 202, marzo-abril 2017
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3.- A crise da Igrexa na
España ultraísta
Para entender a profunda
crise do catolicismo español,
que parece compatible cunha
arraigada identidade relixiosa
e un apego aínda moi forte as
tradicións e crenzas recibidas
dos pais, non parece suficiente
o complexo ou a covardía que
amosamos fronte ao invencible atractivo do individualismo
ético e da arrogans ignorantia,
que sen necesidade de aportes
persoais traballosos e de longo percorrido, nos permite ser
partícipes no grande e disperso
discurso da era tecnolóxica e
mediática. E por iso penso que
deberíamos engadirlle a esta
explicación a da moderna confrontación entre espiritualidade
e relixión formulada por Paul
Heelas2, e longamente analizada e matizada por Charles Taylor3. Segundo esta explicación,
a espiritualidade sería unha
forma de desvincularse non das
crenzas, nin das implicacións
éticas da existencia dun máis
2 Heelas, P., et all. The spiritual revolution: why religion is giving way to spirituality. Blackwell Pub, Malden, MA, 2005.
3 Taylor, Ch.La Era Secular. Gedisa.
Barcelona, 2015.
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alá, senón da administración
desas crenzas e fundamentos
éticos pola Igrexa, na súa condición institucional. E dende
esta perspectiva creo que deberiamos meditar moi fondamente sobre a posibilidade de que
os mesmos católicos esteamos
caendo na trampa da modernidade, ata o punto de esquecer
que o grande avance do cristianismo –e a diferenza actual entre os católicos e os protestantes e entre os católicos e outras
relixións– foi precisamente a
institución da Igrexa, xa que só
por ela foi posible administrar
e conformar a cultura occidental, as identidades comunitarias
e todo o que estes avances significaron no mundo do saber,
da política e das artes. Por iso
faríamos mal se, pretextando as
eivas, inercias e prudencias da
igrexa, decidiramos avanzar sen
ela polo momento máis confuso e proceloso das últimas décadas.
Xosé Luís Barreiro Rivas

«Cornelia», na praia da Lanzada hai 2000 anos
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«Cornelia», na praia da Lanzada
hai 2000 anos
Xoán Bernárdez Vilar

A parte que segue presenta
unha costa dereita por un tempo; logo penetra un pouco, e
despois avanza gradualmente
para volver a penetrar, delongándose dende alí en liña recta
ata o Promontorio que chamamos Céltico. Os célticos ocupan toda a costa.

nominaran Nerio, en atención
ao pobo deste nome situado
nas súas inmediacións. Cara ao
ano 75, sen embargo, Caio Plinio, que residiu algún tempo na
Gallaecia, sabía que o seu nome
correcto era o de Promontorio
Céltico.

Chorografía, III, 9

En tan breve e precisa información xeográfica están incluídos os tres quilómetros da
praia da Lanzada, unha área
ininterrompidamente habitada
dende o século VIII a. C. ata
o IV d. C., e intensamente escavada durante o último século, conseguíndose así achados,
tanto púnicos coma galaicos e
romanos, que demostran que
en tal período, especialmente
na Idade do Ferro –do IV a. C.,
ao 1 d. C.–, foi un centro de intercambio comercial con negociacións e exportacións tanto a
media como a longa distancia.
Un período no que, segundo a
arqueoloxía, e antes de que os
romanos a invadiran, Galicia

O parágrafo que antecede é
derredor do ano 45. Responsable do mesmo foi o xeógrafo
romano Pomponio Mela, nado
en Tingentera, localidade cuxa
denominación foi mudada polos árabes, uns setecentos anos
máis tarde, pola de Tarifa, no
Estreito de Xibraltar. Nel Mela
describe a costa do noroeste
peninsular, dende o actual río
Douro, seguindo polas Mariñas
de Oia, e as Rías Baixas, ata o
Promontorio Céltico, hoxe o
Cabo Fisterra, accidente que
arredor de medio século antes,
tanto Marco Vipsanio Agrippa
coma Strabón de Amasia, de-
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contou cunha arte e cunha arquitectura bastante avanzadas,
así coma cidades relativamente
extensas.
Expostas estas circunstancias, pasamos a lembrar que hai
catro números ocuparámonos
do encontro polos arqueólogos
da Deputación de Pontevedra,
en Noalla (Sanxenxo), no xacemento da Lanzada, de restos moi
ben conservados dunha muller
adulta de mediados do século
I, –o tempo aproximado no que
Pomponio Mela elaborou a descrición que aquí comentamos. A
ela sumárase, un día despois, a
aparición, a escasísima distancia, dos despoxos, en precario
estado de conservación, dun
neno, seguido, moi pouco despois, polos doutro bebé de menos dun ano, neste caso si en
excelentes condicións.
Sabemos que a romanización
de Galicia non foi todo o intensa que se chegou a afirmar.
Mais, cara ao final do Imperio,
todo romano, e mesmo a fala
latina, eran autenticamente
fundamentais na nosa cultura
e na nosa sociedade mestizas.
Digamos tamén que o territorio
que ocupaban os galaicos fora
gradualmente ocupado polos
100
220

Encrucillada 202, marzo-abril 2017

invasores. Cara ao ano 135 a.
C. o procónsul Decimo Xunio
Bruto, –por esta razón alcuñado O Galaico–, apoderouse
da parte situada entre os ríos
Douro e o Miño. No 60 a. C.
Xulio César someteu, polo menos nominalmente, as nosas comarcas marítimas ata o norte,
e entre os anos 25 ao 19 a. C.,
Octavio César Augusto someteu
totalmente o país. Non temos
suficientes datos para afirmar,
ou negar, que no tempo no que
viviu esta muller recén descuberta na Lanzada, o mestizaxe
entre galaicos e romanos tivese
avanzado ata o extremo de que
os primeiros utilizasen xa a onomástica romana. Polo tanto non
sería imposible que esta dona se
chamase Navia –a nosa deusa
das augas-, ou Coventina, deusa da abundancia e da fertilidade. Os seus descubridores, no
entanto, e tendo seguramente
razóns para facelo, preferiron
investila co nome do papa San
Cornelio, morto no ano 253, o
16 de setembro, o día, precisamente, no que apareceron os
restos desta nosa antepasada,
que, segundo o comentario de
Pomponio Mela, tiña bastantes posibilidades de pertencer a
aqueles célticos que ocupaban

«Cornelia», na praia da Lanzada hai 2000 anos

toda a costa, ata o actual Fisterra. Chamala, pois, «Cornelia»,
pode ser tanto un auténtico
acerto, coma unha decisión demasiado apurada.

1.- As letras
De admirable temos que
considerar o labor que, en favor dos libros, e case que en
solitario, está a realizar Nieves
Loperena de Sáa, responsable
de NigraTrea, unha non menos interesante organización,
inicialmente asturiana, aínda
que máis tarde afincada en lugares tan dispares coma Sabarís
(Baiona), Vigo, ou Ponte Caldelas. No que a Sabarís respecta
debemos lembrar a pioneira
actuación alí efectuada a través
do «Mercado de la Tía Ni», que
tivo que pechar hai uns meses.
Pois ben, NigraTrea, e con ela
Nieves Loperena, inicia agora unha nova e revolucionaria
actividade coa utilización dunha sofisticada «Furgolibro» coa
que pretende levar a literatura
a lugares aos que non chegaba
asiduamente, brindándolle así a
oportunidade de ler a quen antes non o podían facer. O día
31 de xaneiro a «Furgolibro»
de Loperena, cos seus andeis

cheos de novelas, poemarios,
ensaios, estudos históricos, e
cadernos de banda deseñada,
foi presentada no Casino de
Sabarís, onde anunciou tamén
o seu programa de actuación:
os luns, na Feira de Sabarís, os
martes, na Ramallosa, os mércores, no mercado de Tomiño,
os xoves, por pequenos pobos
dos arredores, os venres, na feira de Cangas, e os fins de semana, noutros mercadiños. Loperena pretende complementar
tal actividade con espectáculos
da rúa, teatrais e musicais. Os
clientes desta «Furgolibro» poderán así ler tanto sentados no
interior da mesma, como mercar obras, ou mesmo alugalas.
Un día despois, na sé da RAG
celebrouse unha homenaxe ao
xurista Sebastián Martínez Risco, presidente que foi da entidade dende o ano 1960 ata a súa
morte en 1977. Nela interviñeron X. Ramón Freixeiro Mato,
Isabel Risco, Consuelo Castro
Rei, X. L. Franco Grande e o
actual presidente, Xesús Alonso
Montero.
O 8 de febreiro co gallo do
182 aniversario do nacemento
en Ponteceso de Eduardo Pondal Abente, alumnos de PrimaEncrucillada 202, marzo-abril 2017
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ria desta vila deron lectura a
fragmentos da súa obra literaria. Tres datas despois foi presentada na Cidade da Cultura,
en Compostela, a obra Mazurca
para Camilo José Cela, na que
colaboraron varios autores con
artigos en homenaxe a Camilo
Xosé Cela Trulock (Iria Flavia,
Padrón, 11-5-1916 - Madrid 171-2002). Con ela conmemórase
o centenario do seu nacemento.
Autor bilingüe e fértil, Cela acadou os máis elevados premios,
e en 1996 foi recoñecido coma
Marqués de Iria Flavia. O mesmo día a Asociación de Escritores en Lingua Galega, tendo en
conta tanto a súa calidade como
o seu afecto por Galicia, declarou á portuguesa Hélia Correia
(Lisboa, 1949), Escritora Galega Universal. Hélia Correia xa
fora gañadora do Premio Camoens, no ano 2015.
O 17, tamén de febreiro,
inaugurouse en Ourense un
Roteiro Literario na honra de
Carlos Casares Mouriño (Ourense, 1941 - Nigrán, 2002), o
autor ao que se lle dedica este
ano o Día das Letras Galegas.
O acto consistiu na colocación,
en distintos lugares da cidade,
de 20 placas de cerámica con
fragmentos da súa obra.
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Febreiro 24: 180 aniversario
do nacemento en Compostela
de Rosalía de Castro, data conmemorada con actos en todo o
país. Na casa da Matanza, en
Padrón, onde faleceu en 1885,
proxectouse a curtametraxe
Unha muller que pasa. Silencio, de Paco Gallego e Xosé Bocixa, coa actuación de Ialma,
un grupo de cantareiras galegas
en Bruxelas. Dous días antes,
no Salón da RAG, na Coruña,
celebrárase xa un acto literario musical con actuacións de
Roi Casal, recitado de Salvador
García Bodaño, Luz Pozo, Marilar Aleixandre, Ánxeles Penas
e Rosalía F. Rial.
O seis de marzo o arquivo de
Galicia recibiu o Fondo Documental Histórico do antigo Banco Gallego, que contén máis de
seiscentos exemplares.
Entre o 10 de marzo e o 2 de
abril celebrouse no Pazo da Cultura de Pontevedra o XVIII Salón do Libro Infantil e Xuvenil.
O 14 de marzo, A RAG e a
Fundación Barrié presentaron
Rosalía Castro. Autógrafos poéticos, obra que recolle arredor
de 90 textos manuscritos, procedentes de diversos arquivos
que conseguiran sobrevivir á
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destrución que a propia autora
ordenara pouco antes do seu
pasamento. Ao acto, ademais
dos representantes das entidades involucrados, asistiu Henrique Monteagudo, o responsable
desta notoria edición. Dous días
despois e contando co apoio da
Deputación de Pontevedra, a
RAG comezou a colección Terra Nomeada presentando Toponimia de Agolada, de Luz Méndez, traballo que divulgará a
memoria da fala deste territorio.
A obra foi presentada na Casa
Museo dos Pendellos, Agolada.
O mesmo día, no Café Airas
Nunes de Compostela presentouse: Pon un psiquiatra na túa
vida… e xa verás, de Alvarellos
Editorial. A súa autora é Úrsula Heinze (Colonia, Alemaña,
1941), licenciada en Filoloxía
Xermánica, e autora de máis de
vinte obras na nosa fala. Non limos aínda este novo libro de Úrsula Heinze, esposa do profesor
da USC Ramón Lorenzo Vázquez (Ames, 1935), mais do título do mesmo, así coma da súa
confesión de que volver a escribir permitíralle superar a depresión que padecera, estamos seguros de que debe de ter moito
de autobiográfico. Noraboa por
todo, estimada Úrsula.

2.- Audiovisual
A Escola de Música de Chapela e o Conservatorio de Redondela, presentaron o día 13 de
decembro pasado o disco Evocación, un traballo do pianista redondelán Alejo Amoedo, investigador, intérprete e gravador.
Nel recolle obras do inmortal
compositor Reveriano Soutullo
(Ponteareas, 1880 - Vigo, 1932).
O 30 de xaneiro, data do nacemento, en 1886, en Rianxo,
de Alfonso R. Castelao, está
considerado coma o «Día da
Ilustración en Galicia». Neste
ano foi dedicado ao debuxante,
ilustrador e caricaturista, Álvaro
Cebreiro Martínez (A Coruña,
1903-1956), coa inauguración
na Biblioteca de Galicia, en
Compostela, dunha representativa mostra da súa obra.
A gaiteira e pianista ourensá Cristina Pato, residente en
Nova York dende 2004, gañou o
13 de febreiro no Staples Center de Los Ángeles, un Grammy,
na súa LIX edición, co mellor
disco de WorldMusic, pola súa
Banda SilkRoadEnsemble. A
nosa representante fallou, no
entanto, en TheMusicofStrangers, na que actuaba de coprotagonista. Cristina Pato xa fora
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distinguida con outro Grammy
en 2010 co álbum Sons of Joy
and Peace.
Tres días máis tarde O Concello da Coruña, La Caixa, Fundación Rosalía e RAG, ofreceron no Pazo de Exposicións
Kiosko Alfonso a Exposición de
Fotografías Airiños Aires, Rosalía de Xurxo Lobato (A Coruña,
1956).
Ao día seguinte foi presentado en Compostela o Caderno
Ramón Piñeiro XXXVI, Cervantes e o Quixote. A invención do
humorismo, de Siro López Lorenzo (Ferrol, 1943), a ata agora
última produción deste ilustrador, literato e caricaturista con
obra e premios en todo o país.
O 18 do mes seguinte, Guadi Galego (Cedeira), ata o ano
2008 compoñente do grupo
Berrogüetto, e agora actuando
en solitario, destacada gaiteira,
pianista e vocalista, presentou
no Teatro Principal da Estrada
o seu terceiro disco en solitario.

3.- Banda Deseñada
O mozo, debuxante vigués,
Pablo Álvarez Rosendo gañou
o 13 de febreiro o Concurso de
Cómic «Sener en Espacio» con
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Unha traxectoria estelar, o traballo que, a xuízo do tribunal
mellor representa a actividade
desa empresa no sector espacial
ao longo de 50 anos.

4.- Cine e Teatro
O 26 de xaneiro, o Xurado
do X Premio Diario Cultural de
Teatro Radiofónico, elixiu coma
vencedores da actual convocatoria as obras presentadas por
Ana Mª Carreira Varela, Avelina
Pérez Pérez, Carolina Alba Castro Estévez e Eva Ferreiro. Todas elas van ser dramatizadas e
transmitidas pola Radio Galega.
Ao certame concorreron 82 aspirantes.
Entre o 16 e o 19 de febreiro, no XXX Aniversario do Teatro Principal de Compostela, a
compañía Teatro do Noroeste
ofreceu dúas representacións
de Estado de Graza, obra que
pasou despois a outras localidades galegas.
No Palexco da Coruña celebrouse o 4 de marzo a Festa
do Cine galego coa entrega dos
Premios Mestre Mateo: María y
los demás, da catalana Nely Reguera, enteiramente rodada na
nosa terra, levouse cinco dos
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trece premios aos que optaba,
entre eles o de Mellor Longametraxe. Esquece Monelos, de
Ángeles Huerta, traballo sobre a
desaparición do río dese nome,
fíxose cos Premios a Mellor Documental, Dirección, Fotografía
e Montaxe. Oliver Laxe, conseguiu o de Mellor Dirección por
Mimosas, un xeito de «western»
relixioso rodado en Túnez, Marrocos e Alxeria, premiado xa
anteriormente en Cannes. Así
mesmo, Alberto Vázquez, que
xa rabuñara premios nos Goya
en Madrid, gañou o da Mellor
Curta de Animación por Decorado. Outro dos premios recaeu
en Olga Osorio por EinsteinRosen. Bárbara Lennie, conseguiu o premio de interpretación en María y los demás,
Luís Tosar, o de Mellor actor
Protagonista por Cien años de
perdón, mentres que a viguesa
Marta Villar, acadou o premio
de Honra, sendo o de Mellor
interpretación masculina de
reparto para Monti Castiñeiras
e o femenino para Covadonga
Berdiñas.
O 18 do mesmo mes, a Casa
da Cultura de Sarria, acolleu
unha Escolma de Cinema Galego do 2017.

5.- Decesos
O 26 de xaneiro faleceu en
Ons, o lugar onde nacera en
1929, José Vidal Patiño, máis
coñecido coma Checho, considerado coma alcalde pedáneo da
illa na que viviu 88 anos. Unha
gran parte deles rexentou a súa
emblemática «Casa Checho».
Auténtica memoria andante da
historia de Ons, Checho liderou
en moitas ocasións as reivindicacións dos seus veciños, unha
vez que, logo da Guerra Civil,
aquela illa, antes vital e activa,
acabara convertida nun eufémico «Espazo Natural Protexido».
O multitudinario enterro de
Checho produciuse ao día seguinte en Bueu.
Dous días máis tarde faleceu
en Vigo, Lino Cao Santamaría
(Sende, Cartelle, 1936), escultor, ourive e músico que deixa
abondosa produción de bronces
de gran calidade non só na súa
cidade de acollida senón tamén
nas Nacións Unidas de Nova
York, así coma en Moscova,
Strasburgo ou no Centro Galego de Bos Aires. Foi enterrado
no cemiterio de Santa María de
Castrelos.
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6.- Antropoloxía
O 40 aniversario da creación
en 1977 do Museo do Pobo Galego conmemorouse o 9 de febreiro coa mostra de cerámicas
O Corazón do Barro, na Praza
do Toural, en Compostela. Esta
foi promovida pola Fundación
Eusebio Granell, o propio Museo, e a colaboración da Xunta
de Galicia. Nun intre como o
actual no que este xeito de entidades se debaten entre optar
pola súa revitalización ou permanecer coma simples receptores do pasado, é moi importante
todo canto se faga institucionalmente a favor dos numerosísimos centros que se espallan ao
longo e ancho do país, algúns
en lugares afastados, nos que se
atopa a esencia da nosa cultura.
O 15 de febreiro a RAG presentou unha obra que recolle
uns 1.500 apelidos galegos
adulterados. Foi coordinada
pola académica e profesora da
USC Ana Isabel Boullón Agrelo (Pobra do Caramiñal, 1962).
Un avance do Dicionario dos
nosos Apelidos con información Etimolóxica e Historia,
está dixitalmente dispoñible
en http://academia.gal/publicacions.totais.
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Na Asociación Cultural O Facho da Coruña, o 24 de marzo
o arqueólogo e investigador X.
Lois Ladra, pronunciou unha
conferencia sobre o tema «Os
torques galaicos: ouro e poder
na protohistoria da Galiza».
Lois Ladra é licenciado en Xeografía e Historia pola UCM, en
Antropoloxía Social e Cultural
pola UNED, en Estudos avanzados en Arqueoloxía pola USC,
e mestre en Arqueoloxía da Idade do Ferro pola Universidade
do Porto. No seu haber conta
con numerosos achados inéditos e a publicación de importantes estudos.

7.- Novas en xeral
O Consello da Cultura Galega, en colaboración con Afundación, inaugurou o 21 de xaneiro
en Vigo a Exposición «Galicia
100. Obxectos para contar unha
Cultura». A mostra tivo de comisario a Manuel Gago e numerosos especialistas, entre eles o
actual presidente do Consello da
Cultura Galega, Ramón Villares.
Catro días despois e incorporándose á actual tendencia, a
RAG apoiou que o aeroporto de
Lavacolla pase a levar o nome
de Rosalía de Castro.
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O 21 de febreiro Carlos Peinador Veira, (A Coruña, 1963),
ofreceu na Asociación Cultural
O Facho, nas Portas Ártabras,
unha conferencia sobre «Máquinas moleculares, Premios Nobel
e Galiza». Graduado en química
na USC, Carlos Peinador é actualmente profesor na UDC.
Ceferino de Blas García (Corvera, Asturias, 1943), xornalista
licenciado en Filosofía e Letras,
e escritor, foi elixido o 10 de
marzo, nun acto celebrado no
Pazo Quiñones de León coma
novo Cronista Oficial de Vigo,
substituíndo ao falecido Lalo
Vázquez Gil (Cotobade, 1927Vigo 2016). No acto, De Blas,
exdirector de «Faro de Vigo» no
período 1986-1994, e membro
tamén do Instituto de Estudos
Vigueses, destacou a «gran capacidade de acollida da cidade».
Logo de moitos meses de traballo na Escola de Canteiros, o
14 de marzo, Raúl Moreno de
Paz, o terceiro alumno que se
ocupou del, deu remate á reprodución do tímpano da Colexiata de Vigo, agora Concatedral,
que, aínda que un tanto deteriorado, gárdase no Museo de
Pontevedra. Datado con anterioridade ao século XV, o orixi-

nal é un dos escasos e notables
restos que fican do templo derrubado en 1814 pola explosión
da polvoreira do Castelo de San
Sebastián, mentres se celebraba a vitoria sobre os franceses.
Sufragada a reconstrución pola
Deputación Provincial, na data
que enriba indicamos, a reprodución foi colocada sobre a porta do Baptisterio.

8.- Premios
O 23 de xaneiro, a Gala dos
Premios da Cultura, auspiciados pola Xunta de Galicia, en
recoñecemento dos logros das
súas traxectorias, entregou as
seguintes pezas de Bronce realizadas polo escultor Manolo Paz
(Cambados, 1957); Artes Escénicas: a Sarabela Teatro, de Ourense; Artes Plásticas: a Miguel
Fernández Cid, lic.en Xeografía
e Historia e profesor da UVIGO; Audiovisual: á sala de cine
Numax, que xa recibira o Mestre Mateo polas súas iniciativas;
Letras: a Mª Xosé Queizán Vila,
escritora e catedrática viguesa;
Lingua: á Irmandade xurídica
Galega, pola súa acción en Normalización Lingüística; Música:
a Máximino Zumalave, anteriormente xa Medalla Castelao
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2008; Patrimonio Cultural: ao
Museo de Pontevedra; Proxección Exterior: a Elena Zernova,
Directora do Instituto de Estudos Galegos en San Petersburgo, a súa cidade natal.
O mesmo día, e tamén en
Compostela, foille entregado a Fernando Salgado García
(Monterroso, 1953) o Premio
Diego Bernal de Xornalismo
2017 da Asociación de Xornalistas de Galicia. Xornalista, autor,
e político, na actualidade, o premiado é profesor da Facultade
de Dereito da USC.
O 7 de febreiro entregáronse
os Premios Sofía Novoa Ortiz
da Deputación Provincial de
Pontevedra na Casa da Cultura Galega, en Vigo. Nos traballos de Fin de Grao resultaron
gañadoras Laura Senén García
(Pontevedra) e Cristina Gandón Villar (Cangas), sendo o
accésit para Carla Novo (Vigo).
Os de Fin de Masters recaeron
en Lucía Pereyra García (Pontevedra), Isabela Andrés Alonso
(Ourense), e o accésit en Andrea Álvarez Rodríguez (Vigo).
Dez xornadas despois, o Premio Laxeiro 2017, instituído en
honra deste famoso pintor (Lalín, 1908 - Vigo, 1996), recaeu
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no arquitecto e escritor Jaime
Rodríguez Garrido (Vigo, 1938)
polo seu traballo no ámbito da
investigación e documentación
do patrimonio arquitectónico
de Galicia, o seu papel divulgativo e os estudos sobre asentamentos prehistóricos ata o
século XX. O arquitecto Garrido ten sido distinguido xa con
numerosos premios, e tamén é
membro dos Institutos de Estudos Vigueses e Tudenses.
Ao día seguinte, o V Premio
de Poesía Manuel Lueiro Rey,
convocado polo Concello de
Fornelos de Montes, recaeu no
poemario A cadencia da Fractura, de Isaac Fernández Fernández (A Coruña, 1978), máis coñecido coma Isaac Xubín, unha
figura autenticamente pintoresca da nosa literatura. Autor
de numerosas obras, e gañador
tamén dunha sorprendente
cantidade de distincións, Isaac
Xubín viviu, como xa teredes
adiviñado, en Xubín, mais tamén o fixo en Euskadi, estudou
na Coruña e en Pontevedra, licenciouse en Filosofía Galega
na UVIGO, foi lector de galego
na universidade de Cork, Irlanda, xogou ao rugby, e ao fútbol
gaélico, e mesmo chegou a facelo na selección galega que se
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enfrontou en Narón á da Bretaña.
O 6 de marzo, o dramaturgo e
director Eduardo Alonso (Vigo,
1948), foi distinguido pola Asociación de Actores Galegos co
Premio de Honra Marisa Soto.
Eduardo Alonso, home envorcado nas artes de Melpómene
e Talía, fundou varias entidades
relacionadas coas mesmas, e,
ademais o primeiro director do
Centro Dramático Galego, así
coma tamén o creador do Teatro
do Noroeste.
O arquitecto Álvaro Siza Vieira (Matosinhos, 1933), foi elixido o 9 do mesmo mes Membro
de Honra da Real Academia
Galega de Belas Artes. O mestre
portugués, con obra arquitectónica tamén en Galicia, conta xa
con numerosos premios internacionais.

9.- Varia
O Cemiterio de Boisaca, en
Compostela, onde fora enterrado, acolleu o 8 de xaneiro unha
homenaxe ao pintor, editor, ceramista e deseñador, Isaac Díaz
Pardo (Compostela, 1920 - A
Coruña, 2012), no quinto aniversario do seu pasamento. No

acto houbo actuacións musicais, lectura de poemas e solta
de pombas, a pesares de celebrarse nun día estragado polo
frío e a chuvia.
Dous días despois celebrouse
en Filadelfia, EE.UU., o Modern Languaje Association, ou
Congreso de Linguas Modernas,
no que nesta ocasión houbo un
espazo para o galego. Durante
tres das sesións expuxéronse e
analizáronse as cuestións relacionadas sobre a nosa lingua, a
nosa cultura e a nosa literatura.
Co gallo do aniversario do
pasamento da prolífica autora e
activista feminina Concepción
Arenal Ponte (Ferrol, 1820 Vigo, 1893), o 4 de febreiro seguinte, celebráronse dous actos
na cidade olívica. O primeiro
consistiu nunha ofrenda floral
na súa tumba no Cemiterio de
Pereiró e, a continuación, a celebración dunha recepción no
Pazo Museo Quiñones de León.
Nela entregóuselle á escritora e
profesora Marilar Aleixandre
(Madrid, 1947), o Premio Galegas Destacadas. Da gran precursora Concepción Arenal, temos
que lembrar que, no seu tempo, denunciou a situación nos
cárceres tanto de homes coma
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de mulleres, a miseria nas casas de saúde, ou a mendicidade,
defendendo ademais os dereitos
femininos. Que se saiba debeu
de ser tamén a primeira muller
que estudou na Universidade
Central de Madrid, para o cal
tivo que cortar o pelo, vestirse
de home, e usar sombreiro.
No centenario do seu nacemento, o 2 de marzo, foi homenaxeado nas Neves, Evaristo
González Fernández, máis coñecido coma Evaristo de Sela
(Sela, Arbo, 1917 - Vigo, 1994),
poeta e profesor de instituto,
un personaxe singular medrado
en circunstancias tamén singulares. Alumno do Seminario
de Tui, máis tarde, no período
1936-1942, e sendo un preso
máis, afondou na cadea no coñecemento do idioma grego,
chegando a traducir a Iliada e
a Odisea á nosa fala. Máis tarde
chegou a Catedrático de Instituto nesta disciplina. As obras que
comentamos foron publicadas
polo Consello da Cultura Galega en 1990-1992. Do grego traduciu tamén unha Antoloxía de
Poesía Neohelénica 1708-1977.
Entre os días 8 de marzo e 17
de abril pasados a Biblioteca e
Arquivo de Galicia, no Monte
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Gaiás, celebrou a Exposición de
Mulleres Sobranceiras, «María
Moreira», a deseñadora autodidacta nada en Vilaza, Gondomar, no ano 1952, e promotora
da Marca Galicia. A exposición
ofreceu 55 variadas pezas da
mesma.
Ramón Villares Paz (Xermade, 1951), Historiador e autor
de máis de 70 obras sobre esta
disciplina foi distinguido o pasado día 7 de marzo como Doutor Honoris Causa pola Université de Rennes 2. No acto o
homenaxeado falou de «Bretaña
na cultura galega». De Ramón
Villares temos que dicir tamén
que conta con numerosas distincións, e que forma parte de
importantes entidades, entre
elas a Presidencia do Consello
da Cultura Galega, membro do
Padroado do Museo do Pobo
Galego e do Instituto de Estudos Galegos e, no período 19901994, reitor da USC, na que
hoxe é catedrático de Historia
Contemporánea.
O 9 de marzo, o cupón da
ONCE lembrou a figura de
Eduardo Pondal Abente, o Bardo de Ponteceso (Ponteceso,
1835-A Coruña, 1917), conmemorando así o primeiro cente-
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nario do seu pasamento, cumprido o día anterior.
Despois de máis de tres meses
de presenza, o 12 de marzo clausurouse en Vigo a exposición
TheWarriors, Terracota Warriors,
ou Guerreiros de Xi’an, que patrocinou Faro de Vigo. Nela exhibíronse 150 réplicas de soldados
e cabalos de terracota, así coma
de moedas e vasillas, atopadas
no Mausoleo do primeiro emperador da China, QinShiHuang,
O Unificador, (259-210 a. C.),
no que se estima que traballaron uns setecentos mil homes.
No derradeiro día da exposición
recadáronse uns 650 quilos para
o Banco de Alimentos.
O mes próximo cumpriranse
cen anos do pasamento de Baltasar Merino Román (Lerma,
Burgos, 1845 - Vigo, 1917),
máis coñecido como Padre Merino, relixioso xesuíta, que deu
clases en diversos lugares do
mundo, entre eles no Colexio
da Guarda, quen, levado da súa
vocación científica coma botánico, percorreu Galicia. Fundador en 1909 da Sección de
Santiago de Historia Natural,
publicou numerosas obras cien-

tíficas, entre as que cabe destacar Flora Descriptiva e ilustrada
de Galicia e Viajes de Herborización por Galicia.
Como final detémonos a comentar a inexactitude que neste mesmo espazo apareceu no
núm. 200 de Encrucillada. Nel,
e ao nos ocupar da sesión académica que o 24 de novembro
se celebrou no Museo do Pobo
Galego, sobre o finado Fernando Acuña Castroviejo, indícase
que o acto fora propiciado pola
RAG, sen que a estas alturas
lembremos se tal afirmación
obedece a un erro de imprenta, dos medios informativos,
ou ben, quizais con máis posibilidade, a calquera e indebida
interpretación que dos mesmos puidemos facer nós. Así,
pois, debemos de indicar que
o acto en honor de Fernando
Acuña Castroviejo, fundador e
vicepresidente do Padroado do
Museo do Pobo Galego, fora, en
realidade, convocado por este
Museo, quen, entre outros entes e personalidades do mundo
da Cultura, convidara tamén á
RAG. As nosas desculpas, pois.
Xoán Bernárdez Vilar
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Na busca do esencial
Empezamos esta Crónica de
Igrexa cando tamén empeza a
Coresma. A Coresma, pensamos, remítenos sempre ao esencial, ao máis limpo que hai ou
puidera haber dentro de nós e
no mundo que nos rodea. Para
as persoas crentes iso esencial
atopámolo en Deus, nos pequenos rastros de Deus que neste mundo, como fráxiles seres
humanos que somos, podemos
enxergar, partindo de que o máis
notorio rastro de Deus é o mesmo ser humano, especialmente
o ser humano fráxil. Por iso neste tempo invítasenos, e non sen
razón, a baleirarnos, a alixeirarnos mediante o xaxún e a esmola (xaxún e esmola integrais) e a
abrirnos mediante a pregaria ao
esencial noso, que sabe a Deus,
que sabe necesariamente a fraternidade na xustiza.
Isto de ir ao esencial ten logo
mil aplicacións prácticas na
vida civil e relixiosa de cada día.
Por iso desta volta na Crónica
que ofrecemos imos prestar es112
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pecial atención a algunhas circunstancias que se foron dando
entre nós, nas que nos pareceu
que se xoga coas dimensións do
esencial e consistente por un
lado, e do efémero polo outro.
Vós veredes e diredes.

2.- Galicia, país de misión
Arremedamos o coñecido
dito «Francia, país de misión»,
co que xa a mediados do século pasado a Igrexa francesa levantaba acta dunha situación
de arredamento do sentido e da
práctica relixiosa por parte sobre todo da poboación obreira.
E facémolo convencidos de que
hoxe Galicia é un verdadeiro
país de misión, no que tamén
boa parte da poboación, neste
caso a xente máis nova, se está
arredando descaradamente da
Igrexa (ou a Igrexa dela). Coidamos que é especialmente significativo que sexa a mocidade
a que lle dá as costas á Igrexa,
á comunidade cristiá. Coidamos que tamén o é que o faga
descaradamente, abertamente,

Carta desde a banda da esperanza

sen remorsos, como quen pensa que deixa algo que realmente
non paga nada a pena soster.
Ser un país de misión, no
noso caso, ten un agravante a
maiores: o anuncio do Evanxeo
non vai poder xogar coa expectativa do descoñecido, coa curiosidade de quen se aventure
a ver que poderá ofrecérsenos
aí; a xente está como de volta,
desilusionada, decepcionada.
Tamén é certo que ser país de
misión no noso caso significa
que no noso haber temos o coñecemento de persoas pasadas
e presentes, de comunidades
cristiás, que podemos ollar con
admiración porque converteron a súa vida cristiá nunha
referencia solvente e atraente.
Sempre, sobre todo, cando saben dar acubillo na súa existencia á xente marxinada. Esta
será, sen dúbida, a gran reserva
eclesial ao respecto.
Todo o mundo estamos de
acordo en que somos un país de
misión, todo o mundo dicimos
que hai que falar e actuar en
termos de nova evanxelización
–e isto é o esencial neste caso–,
mais logo desenvolvémonos no
día a día en palabras, ritos, celebracións, coa rutina propia de
quen se entende como institución establecida e supostamente integradora. Temos realmen-

te aire de xente evanxelizadora
en misión, ou entramos na roda
vana, insubstancial de quen,
por exemplo, anuncia a morte
dun familiar nos medios de comunicación afirmando –e normalmente mentindo de forma
aberta– que o tal familiar morreu despois de ter recibido os
Santos Sacramentos e a Bendición da súa Santidade? Que
supón ser unha Igrexa que se
desenvolve nun país de misión?
Boa pregunta, para a que non
temos resposta práctica aínda.
E iso é o malo, porque a xente
nova segue arredándose de nós.

3.- Saír ao encontro
Chamoume a atención un
feito que observamos nestes
últimos días. Morreu entre nós
unha muller nova, 35 anos.
Morreu de cancro, despois de
bastantes anos de loita sostida,
valente, esperanzada. Era unha
muller entrañable, querida,
pola que a xente se sentiu fondamente apesarada. Desde que
se soubo da súa morte, deseguida se estableceu por Facebook unha contaxiosa rede de
solidariedade e afecto, nalgúns
casos con apreciacións crentes, orantes, agradecendo a súa
vida, admirando a súa loita no
sufrimento, colocándoa no ceo
a carón de Deus como fonte de
Encrucillada 202, marzo-abril 2017

113
233

Manuel Regal Ledo

bendicións para a familia. Nun
só día preto de duascentas persoas, novas todas elas, entraron
en danza compartindo afectos,
sentimentos. Foi como unha
especie de liturxia laica, espontánea, chea de participación,
penso que veraz e moi digna de
ter en conta.
Non sei se nas liturxias relixiosas, nos funerais correspondentes, se desenvolven as capacidades que unha celebración
relixiosa podería ter para crear
un ámbito de solidariedade
fonda, substancial, a que Deus
nos regala, para dentro dela introducir e expresar todo canto
a xente pensa e sente nestas
ocasións. Sospeito que non é
frecuente. A realidade dos cregos, poucos, maiores, cargados
de parroquias, ás veces non
lles permite nin sequera ter un
coñecemento das situacións
persoais e familiares, cousa imprescindible para poder organizar algo que chegue ao corazón
da xente. Que facer? Persoalmente, a maiores de colaborar
para converter a liturxia en algo
vivo e atraente, entendín que
había que estar onde a xente
nova estaba e, despois de telo
abandonado durante anos, decidín facerme tamén operario
de Facebook. Iso dunha Igrexa
en misión non demandará, por
exemplo, estar alí onde a xen114
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te, maiormente a nova, está
con gusto e devoción, e estar,
iso si, sen aires de maxisterio,
como un máis, gramando en
«me gusta», escribindo un pequeno comentario, lendo os
da demais xente, ofrecendo algunha entrada, compartindo as
doutras persoas? Penso que si.
Hai camiños pechos, polos que
é inútil pretender avanzar, agás
que se fagan fondas limpezas
e desbraves. E hai outros, bastante virxes, que ofrecen posibilidades que se deberan cando
menos tentar. (Rematando de
escribir isto, puiden acceder a
través de internet ás declaracións do bispo Paul Tighe, secretario adxunto do Consello
Pontificio da Cultura durante a
súa participación na feira-festival South by Southwest (SVSW)
en Texas, falando da estratexia
do Vaticano para evanxelizar o
«continente dixital». Aconsello
a súa lectura).

4.- A dor das minguas e devalos
Minguar, como non sexa no
fondo sentido evanxélico –o suxestivo e arriscado camiño de
facerse menos para ser máis–,
non é cousa guapa. E entre nós,
na Igrexa, estanse constatando
minguas e devalos que nos poden causar dores. Hai menos
seminaristas nos seminarios,
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conforme nos din os relatos
que se repiten nestas datas do
San Xosé, no que se celebra o
día dos Seminarios. Hai menos
xente que opte pola integración
nos diferentes Institutos de
Vida Consagrada e nas Sociedades de Vida Apostólica. Nestas mesmas institucións estase
a dar unha «hemorraxia» –palabra empregada polo mesmo
Papa Francisco o 28 de xaneiro
na asemblea plenaria da Congregación romana que delas se
ocupa– con cifras rechamantes:
en 2015 e 2016 cada ano unhas 2.300 persoas romperon os
seus compromisos, ben fosen
relixiosos, relixiosas ou cregos;
co engadido –normal, mais preocupante– de que as idades do
abandono andan entre os 30 e
os 50 anos.
Como valorar estes feitos?
Todos coñecemos interpretacións simplistas de signo contraposto. O Papa Francisco
apuntaba tres razóns que consideraba de peso: a cultura do
fragmento, do provisional, o
complexo mundo xuvenil e os
contratestemuños que dificultan a fidelidade. Seguramente
haberá que sopesar a fondo estas razóns, mais igual non estará de máis pensar tamén en se o
Espírito non nos estará suxerindo a urxencia de novas formas
de vivir o espiritual, o relixio-

so, ás que pode ser que xa non
dean respostas axeitadas vellas
tradicións por moi fecundas
que fosen no seu momento. Hai
poucas semanas participei nun
encontro de «Amigos do Deserto», os grupos promovidos por
Paulo d´Ors. A xente nova estaba alí, esquiva á oferta relixiosa
tradicional, entregada a novos
camiños menos rimbombantes
e máis ao pé do espírito. Unha
chamada, tamén aquí ao esencial? Tamén, xaora.

5.- Lugo entre o perpetuo
e o efémero
Por novembro e decembro
pasados celebrouse en Lugo
con moito bombo, ao menos en
ámbitos eclesiásticos oficiais, a
renovación por parte de Roma
do privilexio que levaba en vigor
cen anos, de que na catedral luguesa todo o mundo se puidese
beneficiar da Indulxencia Plenaria, cumprindo os requisitos
establecidos para estes casos,
entre os que se conta unha visita ao Santísimo Sacramento.
Privilexio moi especial, do que
moi poucas catedrais ou igrexas
se poden chufar, entre elas a
de Asís. A palabra «perpetuo»
rodea todo o ámbito cerimonial lucense: exposición perpetua do Santísimo, e agora, e
para sempre, concesión da InEncrucillada 202, marzo-abril 2017
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dulxencia Plenaria perpetua, o
que fala tamén dunha perpetua
vontade de perdón por parte de
Deus cara a quen del teña necesidade. O feito celebrouse ao
grande, como dixemos: Misa de
acción de grazas, á que se convidou as autoridades eclesiásticas, civís e militares (!), concerto de música, lectura pública do
documento romano pertinente;
todo co convencemento de que
o feito, amais de relixioso, terá
a súa transcendencia para a cidade desde o punto de vista cultural e turístico.
Hai cousas que nunca pasan de moda: entender a vida
como un servizo polos demais
até a morte, segundo nos recorda a Eucaristía, adorar esa
revolucionaria novidade de Xesús con agradecemento e aires
de aprendiz, crer no ilimitado
perdón de Deus, gozarse del e
espallalo canto un poida, levar
á práctica o amor descuberto
nas solidariedades diarias…
O resto é todo moi discutible:
esa doutrina, que sabe a rancia
e mesmo pouco cristiá, das indulxencias, ese circunscribir os
dons de Deus a determinados
lugares e cerimonias por decreto, esa mestura entre o relixioso e o civil e militar… En fin,
iremos a Lugo, gozaremos coa
cidade, visitaremos devotamen116
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te a catedral, axeonllarémonos
reverentes ante o Santísimo e
procuraremos acoller o agarimo
perpetuo de Deus para o que
non hai medidas.
E, se cadra, igual batemos
con algunha das manifestacións que dun tempo a esta parte están levando a cabo veciños
e veciñas dalgunhas parroquias
dos concellos lucenses de Friol
e de Guitiriz, onde era cura até
hai pouco Xosé Ramón Pérez,
agora cura en parroquias de Ribas de Sil e Quiroga. Protestan
precisamente por este traslado,
porque a freguesía estaba moi
contenta co xeito de ser e de
actuar do seu cura. Ás manifestacións en Lugo engádense
plantóns diante das igrexas parroquiais, negándose a entrar e
participar no culto mentres non
retorne o seu cura. A veciñanza, apoiada polos alcaldes correspondentes, crecida nas súas
reivindicacións, e o bispado supoñemos que á espera de que,
como noutras ocasións, co tempo as augas volvan ao seu rego.
Estamos perplexos. O cura
nun primeiro momento sementou confusión, os alcaldes (PP
e PSOE) parecen xogar a populistas, a xente distingue entre un cura servidor e un cura
vividor e exáltase cunha contundencia que xa nos gustaría
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ver repetida ante outro tipo de
abusos que se están dando no
mundo rural, o Bispado di ter
cumprido con todos os requisitos e di actuar manexando o
mellor que pode as escasas bazas que ten para atender pastoralmente á xente o mellor que
pode, … Desde fóra o que percibimos é un importante déficit
comunitario, suscitado quizais
polos mesmos Bispados que,
en situacións coma estas, non
teñen o costume de, antes de
nada, ir falar coa xente da comunidade, dar razóns, escoitar,
para poder tomar decisións. E
desde logo chama a atención
o clericalismo que nos invade,
tanto aos clérigos coma ao pobo
normal. É negativo que unha
comunidade parroquial gravite
de tal maneira sobre a figura do
crego. O tempo, as necesidades
eclesiais chaman por outros
modelos de comunidades máis
maduras, máis autoxestionadas,
menos dependentes da figura
do crego e do que o crego faga
ou deixe de facer. Ou abrimos
camiño por aí, ou o circo estará
servido.

6.- Manter as memorias
Entro en internet buscando
referencias da morte de Paulo
Martínez, monxe de Sobrado,
e sáenme datos do mozo atleta

malagueño Paulo Páez, morto de
leucemia, que coa súa imaxe e a
súa actitude vital ante a enfermidade, fixo que se multiplicasen as doazóns de medula. Morreu o 27 de febreiro. Agradezo
a súa vida, deséxolle paz e que a
súa actitude vital prenda en nós
como herdanza proveitosa.
Mais de Paulo Martínez Fernández, monxe de Sobrado,
loxicamente nada en Internet,
porque por vocación se retirara do mundo observable polos
medios. Mais Paulo, cos seus
79 anos de vida e con 55 de
profesión monástica, é unha
persoa digna tamén de ser gravada na nosa memoria. Descoñecemos o seu mundo interior,
que á forza houbo de ser rico.
Sabemos que viñera de Viaceli, Santander, a Sobrado, para
desde o ano 1975 darlle corpo
á nova comunidade monástica aquí instalada. Sabemos da
súa atención a todo o que tivese que ver co «mantemento»,
algo nada simple nun espazo
tan amplo e diverso como é un
mosteiro. E sabemos que contribuíu decididamente a que en
Sobrado se consolidase unha
presenza monástica, que tanto
ben lle está ofrecendo á Igrexa
galega e non galega, con esa
particular sensibilidade cara
ao que é galego, na lingua, na
Encrucillada 202, marzo-abril 2017
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cultura, nas valoracións. Que a
súa memoria nos acompañe e
vigorice. Grazas polo regalo que
Deus nos ofreceu coa túa vida.
E, a voltas con persoas que
recentemente se nos foron, un
pequeno recordo para outras
que xa hai anos nos deixaron.
Cando morre unha persoa sería o normal que fósemos dados
a acoller a herdanza positiva e
negativa que a tal persoa deixa á
familia, á comunidade cristiá, á
sociedade. Adoitamos prometer
moito no momento, mais pasan
os días e invádenos o esquecemento. Pois aínda que só sirva
para nolos traer á memoria, a
eles e á súa obra, dúas novas
fermosas: a familia de Bernardo
García Cendán cede a súa ampla e selecta biblioteca á asociación Xermolos de Guitiriz, que
a pensa situar na casa patrucial
de Xosé María Díaz Castro, da
que se quere facer un punto
cultural significativo dentro de
Terra Chá. Así mesmo os sobriños de Xosé Alvilares, Xosé
Rodríguez e Segunda Alvilares,
fixeron doazón da súa biblioteca e dos mobles que a sostiñan
ao mosteiro de Sobrado; trátase duns tres mil exemplares, o
mellor da teoloxía, da filosofía
e da literatura do momento.
Alvilares, que nalgunha ocasión compartira cos monxes os
118
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seus coñecementos de filosofía
e que alí era ben estimado, gozarase vendo atendidos os seus
queridos libros e usados por
monxes e non monxes nunha
biblioteca aberta ao público; e o
mesmo podemos dicir do amigo
Bernardo. Que ben!

7.- A graza (ou a desgraza)
de ser muller
Hai uns días Christina Moreira fixo pública a través dos
medios de comunicación a súa
condición de persoa ordenada
como cura e da súa práctica
pastoral como tal na comunidade do Home Novo da Coruña. A primeira muller galega, a
primeira tamén española que
dera este paso, dentro das 240
existentes en todo o mundo, entre as que se conta unha ducia
de mulleres bispas, iso si, sen
ningunha estrutura de poder.
Facíao sendo sabedora de que
con todo iso ela e a comunidade
que a acompaña rompían coas
normas eclesiásticas vixentes,
mais desde o convencemento
de que respondía así a unha vocación persoal ben discernida,
asentada na condición de igualdade que home e muller teñen
por natureza e como membros
da familia cristiá a través do
bautismo.
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Xa temos transmitido nestas
mesmas páxinas a nosa opinión
sobre a cuestión da ordenación
das mulleres como coidadoras
da comunidade. Cando despois
do Vaticano II Paulo VI tivo que
dar resposta á demanda eclesial
dun debate sobre a cuestión,
demandou o parecer ao respecto dun equipo de expertos en
temas bíblicos; estes manifestaron unanimemente que desde un punto de vista esexético
non había ningún impedimento
para que as mulleres puidesen
ser ordenadas como coidadoras
da comunidade. Aínda así, por
indicación deste Papa, a Comisión para a Doutrina da Fe,
presidida polo cardeal Seper,
no ano 1976 publicou a declaración Inter insigniores, na que
se pechaba esta posibilidade botando man basicamente de dous
argumentos: Cristo, designando
aos doce apóstolos creou o servizo sacerdotal só para homes, e
a actuación sacramental in persona Christi demanda que sexa
home quen o poida representar.
Pensamos, con moitísimos
crentes católicos, con moitísimos teólogos tamén, que eses
dous argumentos son moi discutibles, o primeiro porque hai
a posibilidade de que Xesús
actuase seguindo criterios culturais do momento e porque

non hai seguridade de que a
designación dos doce tivese
para Xesús o alcance de crear
un corpo sacerdotal tal como
despois apareceu na Igrexa; e o
segundo, polo mesmo e a maiores porque condicionar co sexo
a capacidade representativa de
Cristo hoxe parece simplemente aberrante. Quen mellor representará a Cristo será a persoa, home ou muller, que máis
estea na actitude de servir até o
extremo de dar a vida.
Pero eses foron tamén os argumentos dos que o Papa Xoán
Paulo II botou man para pechar
o debate na súa carta Ordinatio sacerdotalis do ano 1994. E
así non repara en afirmar nela
que é «unha disposición que
hai que atribuír á sabedoría do
Señor do Universo» (n. 3). Permítaseme a vulgaridade, mais é
moito dicir de Deus poder afirmar tal cousa por moi Papa que
un sexa, máxime cando non hai
evidencias que o xustifiquen e
as consecuencias son tan graves
para todo o conxunto eclesial e
para a muller en concreto, nun
momento histórico no que o feminismo se presenta como un
signo dos tempos que demanda
escoita fiel, discernimento atento e prácticas coidadosamente
maduradas. Sen dubidar para
nada das súas rectísimas inEncrucillada 202, marzo-abril 2017
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tencións, a moitísimas persoas
da Igrexa esa declaración chegounos como unha maneira de
esquivar o debate dun tema espiñento, pasándolle ao mesmísimo Deus a pataca quente.
O arcebispado de Santiago,
na súa declaración esquemática e aséptica, non fixo senón
empregar estas mesmas argumentacións para declarar ilícita
e inválida a ordenación como
cura de Christina Moreira e,
polo tanto, tamén os sacramentos que ela e a súa comunidade
realizan e viven.
Mais así están as cousas.
O desexo de Xoán Paulo II de
que o asunto quedase definitivamente pechado non se cumpriu, porque a sociedade está aí
premendo e porque unha parte
moi considerable da Igrexa seguimos pensando que esa foi
unha porta mal pechada. Corremos o risco de converternos
nunha institución anacrónica,
quizais xa o somos en boa medida, e non precisamente por apegarnos en corpo e alma ao estilo
de vida de Xesús, o cal pagaría
a pena e merecería o illamento,
senón por vincularnos artificialmente a uns modelos eclesiais
que poderían cambiar precisamente buscando ser máis fieis
ao espírito de Cristo. Algo que
120
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unha veciña nosa, muller de aldea, sen coñecementos teolóxicos, mais con fina sensibilidade
cristiá, resolvía á súa maneira
con esta argumentación simple
nun momento no que en grupo
se falaba destas cousas: «A min
éme igual que o médico sexa
home ou muller, que o mestre
dos meus pícaros sexa home ou
muller, que o veterinario sexa
home ou muller; eu o que quero é que sexa boa persoa e que
cumpra ben o seu oficio».
A resposta nos medios dixitais ante a actuación de Christina Moreira demostra até que
punto a desconsideración cara
á muller, o machismo, ten carta
de cidadanía na Igrexa, como o
ten tamén por desgraza na sociedade. Supoñemos que Christina Moreira fixo pública a súa
condición e práctica de cura
porque o ve como algo normal,
porque entende que pode ser
un sinal profético en ben da
Igrexa e das mulleres, porque
pensa que pode axudar a que o
debate se manteña vivo a pesar
de todo. Supoñemos que estará
disposta a poñer o lombo ante
os paus que lle van caer, como
lle caen a quen a tales cousas se arrisca. Desexamos que
poida vivir todo isto sen afán
ningún de méritos e prestixios
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cristiamente anacrónicos. De
nós polo momento reciba agradecemento, certa admiración
e oración: que os golpes non
a fundan, que as chufas non a
confundan. E Deus dirá.

8.- E peche
E máis nada por hoxe. Todo
o mundo foi sendo sabedor das
diferentes manobras de desprestixio do Papa Francisco
incluso na mesma cidade de
Roma. «Se ao dono da casa o
insultaron chamándolle Belcebul, que non dirán de quen traballe nela»(Mt 10, 25b). Todo o
mundo tamén recibimos información dos xestos despectivos,
provocativos, cara ao relixioso
ao redor do Entroido pasado, e
da polémica creada arredor do
autobús de «Hazte oír» cos seus
penes e as súas vulvas ao sol, e
tamén do carácter sectario deste mesmo grupo ultracatólico e
do seu correlativo titulado «El
yunque»; remitímonos para a
súa interpretación ao escrito de
Barreiro Rivas na crónica política deste mesmo número de
Encrucillada que basicamente
compartimos.
E todos, todas, sabemos tamén que na Conferencia Episcopal Española temos novo
equipo directivo (Ricardo Bláz-

quez, Antonio Cañizares, Carlos Osoro, Xoán Xosé Omella,
Vicente Jiménez Zamora, Xesús
Sanz, co secretario Xosé Gil
Tamayo) e novos responsables
das diferentes Comisións, nas
que algúns presidentes repiten. Oxalá cumpran ben co seu
papel de animadores das comunidades cristiás nos tempos
complexos que nos toca vivir.
Os entendidos en políticas ou
argucias clericais falan de certo
restablecemento da liña episcopal máis conservadora. Pois
igual si. En todo caso, a calquera persoa que desde dentro ou
desde fóra observe a Igrexa chámalle a atención esa especie de
xerontocracia eclesiástica, por
normalidade da vida case sempre tirando a prudente, medrosa e polo tanto conservadora,
mentres a xente nova (falamos
de ao redor dos 60 anos xa!) segue quedando máis de lado. E
así nos vai. Cousas do Espírito?
O Espírito adoita ser un chisco
máis ousado. En fin, que todas,
todos, necesitamos da resurrección da Pascua que, cando este
número chegue ás vosas mans,
estará florecendo nos nosos
corazóns, nas nosas vidas, nos
nosos pobos, se así a Deus llo
permitimos. Feliz Pascua de
Resurrección!
Manuel Regal Ledo
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Recensión

Filocalia de los Padres Népticos
Tradución do grego, introdución e notas, Juan María da Torre, OCSO
Ed. Montecasino, Zamora, 2016

A Filocalía, a gran descoñecida na Igrexa de Occidente, é o
compendio de sabedoría cristiá,
que abarca desde os escritos
dos Padres do deserto no século IV, ata os monxes do Monte
Athos (Grecia) do século XIV.
Mil anos de experiencia na
práctica da meditación silenciosa ou hesicasmo nos desertos de
Exipto, Sinaí e Palestina, que
foi desembocando na chamada
oración de Xesús ou oración do
corazón.

Para iso, a linguaxe empregada,
é a linguaxe apofática, é dicir,
falemos de Deus, non afirmando, definindo ou conceptualizando (o que é linguaxe catafática), senón albiscando o que
non é. Así, os padres népticos
nomearán a Deus, desde a súa
experiencia, como o Invisible,
o Incomprensible, Inefable,
Indicible…, o que lonxe de negarlle, axústase máis á vivencia
da nudez e do baleiro, do nonsaber, ante o Misterio.

Na colección de textos da Filocalía non existe nada de dogmática, nin de moral. Trátase
da experiencia mística transmitida duns monxes a outros, da
garda do corazón –hoxe chamaríase manexo emocional e atención aos pensamentos–, que
nos conduce á comuñón con
Deus, a través da respiración e
recitación do nome de Xesús.
Non se trata dun documento
doutrinal, nin catequético, senón das mesmas fontes da oración sen palabras (1 Cor 1, 17).

Por que permaneceu oculta
unha ferramenta tan valiosa que
nos achega á máis desposuída
oración cristiá? Está só reservada para os habitantes dos claustros? Non é este método de
oración hesicasta moi parecido
á práctica zen? Estes e outros
interrogantes aparecerán nada
máis comezar a lectura da completa e valiosa introdución xeral
que fixo o padre Juan María de
la Torre. Introdución válida non
só para este tomo, senón para
os outros catro restantes de que
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consta a Filocalía orixinal. Esta
publicouse en Venecia no século XVIII, e nel tras un prefacio,
discorren unha serie de sentenzas e escritos, seleccionados polos dous compiladores de entón
–ambos monxes do Athos–. A
Filocalía de hoxe foi fiel a este
esquema pero á entrada primitiva que cada autor ten na obra
inicial, Juan María engadiu o
seu saber actual, clarificando e
contextualizado cada un deles.
Filocalía significa amor á Beleza, pero non desde o punto
de vista estético, senón «amor
de Deus como fonte de todas
as cousas belas; unión coa Beleza divina e increada». E esta
comuñón coa beleza, alcánzase
a través da praxe da vixilancia
e a sobriedade (nepsis; 1 Pe 4,
7), non só física, senón tamén
mental. A vixilancia ou atención
ao corazón, é unha das prácticas máis antigas do monacato
cristián, a través da cal se desenmascaran as paixóns humanas, que obnubilan o interior
e impiden a contemplación. Xa
dicía Evagrio Póntico (s IV) que
a cólera é o principal obstáculo
para a contemplación ou hesiquía. Pero os ermitáns e anacoretas dos primeiros séculos, non
quedaban, no que hoxe poderia-

mos denominar un coñecemento persoal, senón que iso era a
base, para «facer oco» no interior, e que a rumia da Palabra
de Deus ou recitación continua
dalgunha pasaxe da Escritura,
fose afuracando o corazón ata
alcanzar o acougo, a paz, o que
eles denominan hesiquía. Así, a
corrente espiritual do hesicasmo, require atravesar o val onde
ten lugar o combate ou clarificación e aceptación das nosas
sombras, para chegar ao monte
da contemplación e o silencio.
Xa dicía o abade Rufo, que
«a hesiquía consiste en permanecer sentados» e, lonxe do que
poida parecer a primeira ollada,
non se trata dun camiño fácil,
pero é o único que libera e que
nos conduce cara a unha comuñón plena e real con Xesús.
Os monxes hesicastas foron
utilizando o nome de Xesús repetido no seu interior como oración continua, ata que é o Espírito –e non os beizos–, quen
pronuncia ese Nome como di
San Paulo (Rom 8, 26): «o Espírito ora en nós con xemidos máis
fondos que as palabras». Invocar o Nome de Xesús non é un
mantra, senón unha relación de
comuñón co Outro: «Que o reEncrucillada 202, marzo-abril 2017
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cordo de Xesús se una á túa respiración; entón comprenderás a
utilidade da hesiquía» (Juan Clímaco, s VII). Prodúcese a unión
entre o Nome respirado-vivido,
e a persoa que ora, de forma
que se alcanza a deificación ou
unión íntima con Deus. Esta
é a finalidade da Oración de
Xesús, non o acadar unha paz
imperturbable, senón mergullarnos na realidade do Inefable,
de modo que abrolle o amor. O
centro da oración é Cristo, plenitude do corazón, moito máis
que un método físico-psíquico,
xa que Cristo-Xesús, pola súa
morte e resurrección baixou ó
máis fondo da persoa, «tocando» o seu misterio interior e
converténdose así a oración nun
acontecemento histórico-salvífico. Reza o salmo 63, 7: «o ser
humano é profundidade e o seu
corazón un abismo».
Para poder comprender un
pouco todo isto, contamos ago-
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ra con esta magnífica tradución
do grego antigo, empresa nada
fácil, para non traizoar o texto
orixinal por unha banda, e facelo intelixible á sensibilidade do
século XXI, por outra. Os coñecementos en patrística e Sagrada Escritura do autor, achégannos a esta Tradición cristiá, tan
afastada no tempo e na mentalidade e cultura da época.
Sen esquecer, todo o espírito
monástico encarnado en Juan
María de la Torre, a través de
moitos anos de práctica de oración silenciosa, de estima pola
Palabra de Deus –levada a cabo
no exercicio da lectio divina–,
e celebrada na liturxia no seo
dunha comunidade monástica
cisterciense. Sabor experiencial
hesicasta que se desprende destas páxinas.
Hna. Paula Téllez
González, OCSO
Mosteiro de Santa María
de Armenteira
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