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Guieiro
«Saír de si» é outra forma de nomear a experiencia máis básica
do amor. Porque a dinámica natural coa que todos nacemos está
vinculada coa idolatría do noso ego. Co desexo inconsciente de sermos centro absoluto do mundo. E só a alteridade do que non son
eu é quen de turrar de min para liberarme do meu propio autoxiro.
Malia que experimento forzas poderosas no meu interior que non
só me din que desconfíe de todo dinamismo de doazón excéntrica
e de gratuidade confiada, senón que puxan por trabar o meu propio
paso canto tento «saír de min» atraído e interpelado por ese outro
eu que non son eu.
A aventura do amor. Esa viaxe cara unha alteridade que, por necesidade ou por exceso, se nos presenta coma reclamante de nós.
E nós, coma precisando, por plenitude a compartir ou por soidade
a acompañar, unha voz que nos diga, sen dicir nada, «aquí estou»,
vencendo, tan só coa súa simple presenza, toda a nosa natural «autorreferencialidade».
O que é certo da nosa existencia individual tamén o é nas colectividades sociais.
E máis aínda da realidade da Igrexa –ekklesía tou Theou– por
canto leva no seu propio nome ese configurador matiz de ser «chamada», «congregada», «reunida» no nome do Señor. Asemblea, xa
que logo, conxuntada para «saír de si», para existir en perpetuo
estado itinerante achegándose aos que máis lonxe están e aos que
máis o precisan.
O primeiro estudo de Manuel Regal Ledo ilústranos sobre este
cambio necesario dunha Igrexa en estado de estéril conservación
a unha Igrexa en activo camiño de misión. Centrándose, logo de
percorrer a historia, na situación propia de Galicia.
Xosé Antón Miguélez afonda nesta mesma liña da man do maxisterio do Papa Francisco. En concreto: da súa análise de Evangelii
Gaudium. En forma interpelante recolle interesantes chamadas do
Papa rematando mesmo cunha parábola cun ton marcadamente
pastoral.
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Santiago González Avión sintetiza no seu estudo diversas experiencias que, centrándose no mundo do cárcere, no rural e no
medio ambiente, reflicten uns intentos moi positivos de facerse
presente nas periferias das nosas sociedades sen perder por iso a
propia identidade relixiosa.
E seguindo co dinamismo da saída publicamos, tamén, neste
número de Encrucillada os textos preparados por Marisa Vidal,
Víctor Freixanes, Andrés Torres Queiruga e un servidor para conmemorar os corenta anos da aparición da nosa revista coa presentación pública dunha obra en dous volumes que recolle, en síntese,
a nosa achega á celebración das Letras Galegas. Lucía Santiago
Díaz ofrece unha breve crónica do acto celebrado o 19 de xaneiro
de 2018 na sé da RAG.
Cun In Memóriam de Marisa Vidal no que lembra a «Piluca»
–toda unha muller a descubrir–, o documento da Paz da Asemblea de Crentes Galegos e unha recensión de Ramón Cao sobre
un libro de Almudena Otero Villena, pechamos un número que,
por derradeira vez, se completa co tradicional esquema das tres
crónicas de política, cultura e Igrexa.
O Consello da revista considerou chegado o tempo de estruturar
novamente ese espazo centrándose máis nas cuestións eclesiais,
deixando a atención á política e a cultura a outras publicacións
máis especializadas. Nin que dicir ten o agradecemento que todos
os lectores de Encrucillada lle debemos ao desinteresado traballo
de Xosé Luís Barreiro Rivas e Xoán Bernárdez Vilar. Todos somos
ben conscientes da valía das súas contribucións e acreditada constancia queda dela nas páxinas que deixan aquí tras de si.
O debuxos de Soedade Pite completan un número que agardamos sexa do interese de todos vós.
Pedro Castelao
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Estudo

A Igrexa en saída. Lectura dalgunhas
luces e chamadas de Francisco
na Evangelii Gaudium
Xosé Antón Miguélez Díaz

En outubro de 2012 houbo un Sínodo de bispos sobre «A nova
evanxelización para a transmisión da fe cristiá», e en novembro
do 2013, ao concluír o Ano da Fe que convocara Bieito XVI, e
poucos meses despois de ser escollido Papa, Francisco publicou
a súa exhortación Evangelii Gaudium (EG), un amplo escrito sobre o tema do Sínodo, do que recolle moitas achegas, un escrito
programático do seu Pontificado, que está a piques de cumprir
cinco anos, e un escrito cheo do carisma deste Papa tradicional,
profético e innovador.
Son moitos os temas que o Papa trata ou alude nesta extensa Exhortación, e algúns deles desenvolveunos despois en grandes escritos máis específicos como a bula Misericordiosos como o
Pai(abril 2015) sobre a primacía da misericordia, a encíclica Laudato si (maio 2015) de tema ecoloxista, e a Exhortación apostólica
Amoris Laetitia(marzo de 2016) sobre a familia e o amor humano,
así como nas continuas homilías e catequeses que non cesa de
darnos. Mais, visto que as claves e insistencias do seu maxisterio
están xa apuntadas no seu primeiro escrito, a Evangelii Gaudium,
coido que compartir cos lectores a miña lectura atenta desta exhortación pode axudar a alguén a recibila mellor e a enriquecer as
súas propias lecturas persoais. E anuncio xa os puntos a destacar
da miña lectura: eu percibo nela, en primeiro lugar, importantes
contribucións para a evanxelización da fe cristiá e da Igrexa; en
segundo lugar o fortísimo berro profético chamando a unha actitude de saída fraternal por parte dos católicos; en terceiro lugar
parécenme moi destacables as achegas que fai sobre a teoloxía dos
pobres e da solidariedade recuperando o núcleo mellor da teoloxía
Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018

5

Xosé Antón Miguélez Díaz

da liberación; e en cuarto lugar valoro achegas que me parecen
moi significativas para a evanxelización do mundo e da sociedade.
Vou comentar estes catro acentos remitindo aos lectores ao texto
de Francisco con indicacións entre parénteses que citan a Evangelii Gaudium polos números nos que se articulou. Se non hai siglas,
os números remiten sempre ao escrito que comentamos.

1.- A evanxelización da fe que achega a Evangelii Gaudium
Non pretendo, nin pretende o Papa, que as súas reflexións e
a súa fe comunicada persoalmente na EG, sexan algo novidoso,
pois considérase, e é, un crente tradicional, e en continuidade co
Maxisterio da Igrexa (cita moito a Xoán Paulo II, Paulo VI e Bieito
XVI, así como ao Concilio Vaticano II e ao Documento de Aparecida de 2007 do episcopado latinoamericano), pero é innegable que
logra abrir puntos de luz e formular con graza o núcleo da fe da
Igrexa e abrir camiños para a súa profundación e comunicación.
1.1. Unha vivencia de Deus sen sombras
Deus é presentado libre de sombras cara ao ser humano e anunciado como «un centro luminoso de festa e alegría» (4), como un
«río de alegría» (5) que quere comunicar ao seu pobo.
O Papa fai unha sinxela pero fecunda interpretación teologal de
textos da Escritura que aparecen en clave de formulación moral,
en consellos ou mandatos para o noso comportamento, como por
exemplo o mandamento sobre o perdón de Mt 18, 21-22, e que el
percibe e formula como boa nova, como alegría clara do ser de Deus
que estaba implícita no texto pero que non sempre aparece evidente no que se tende a comprender como norma de comportamento.
Iso fai, por exemplo, con moita enerxía cando di: «Deus non cansa
nunca de perdoar, somos nós os que cansamos de acudir á súa misericordia. Aquel que nos invitou a perdoar ‘setenta veces sete’ dános
exemplo; El perdoa setenta veces sete… unha e outra vez» (3).
Con este tipo de lectura en clave teologal, Francisco axuda a liberar unha enorme enerxía luminosa e de boa nova a miúdo oculta,
6
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pero moi presente, en textos que en aparencia aparecen maiormente como «carga» ou encargo moral, e que poden chegar a abourar
se non son recibidos desde a boa noticia. Mándasenos amar a Deus
con todo o corazón e todas as forzas, e ao próximo como a nós mesmos? (Mc 10, 30-31; Ga 5, 14; Rm 13, 8.10). Hai aí un proxecto e
un camiño, pero maiormente hai xa unha realidade de fe que sostén ese camiño persoal humano tantas veces peado e canso: o que
Deus nos pide é o que xa é e fai para nós. Mándasenos liberarnos
da ira, non matar, non desprezar, non insultar? (Mt 5, 21-22). Para
nós é unha tarefa de vida non sempre lograda, pero en Deus xa é
unha realidade para nós, e do seu mandato ou consello transluce
o trato pacífico, cortés e amable de Deus. Mándasenos respecto e
fidelidade? (Mt 5, 27.31-32). É algo que ante todo se nos anuncia
como entraña de Deus. Hai moitísimos textos bíblicos de carácter
ético ou parenético no Antigo e no Novo testamento, que percibidos pola contemplación da fe como inspirados no ser íntimo de
Deus, resultan ser (indirectamente pero central) preciosos anuncios da pureza e da graza de Deus no seu ser e para nós.
O Deus do que fala con fervor Francisco na EG é «o Deus de
amor infinito e inquebrantable» (3; Cf 178), «o Deus amante» que
nos salva (39), o Deus boa nova sen sombras de afastamento nin
ameazadoras. Co desbloqueo da boa nova que practica o Papa,
a fe relixiosa, aparece como fe autenticamente cristiá, e libérase
de gastar enerxías en pretender activar o interese supostamente
distraído de Deus, ou o seu perdón inseguro, ou a súa axuda reservada, e oriéntase en troques a vivirse como un «baño de alegría»,
como un progresivo acoller a vida do Espírito que abrolla do corazón de Cristo resucitado (Cf 162). El fala dunha fe «mística» (Cf
70) moito máis ca dunha crenza.
O Deus Boa Nova que vive, transmite e chama a comunicar
Francisco, é o Deus trinitario da tradición: o Deus de Xesucristo
que é manifestación do amor inmenso de Deus, Cristo que é o
evanxeo eterno e inesgotable (11), en quen atopamos «forza, luz,
consolo e amizade» (49). É o Deus do Espírito que «vén aos nosos
corazóns para facernos os seus fillos, para transformarnos e para
Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018
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volvernos capaces de responder coa nosa vida a ese amor» (112).
É o Deus que nos está creando polo Espírito «cando lle permitimos que nos leve alén de nós mesmos para acadar o noso ser máis
verdadeiro (8; Cf 12). Esta é unha das razóns máis constantes que
se nos achegan para motivar a misión fraternal cara aos outros: é
o xeito de que Deus nos poida facer pobo (Cf 39) e de que poidamos medrar; algo básico na comprensión do ser humano que ten
o Papa (Cf 121; 151; 153; 160; 161). Só coa reciprocidade que
dá a apertura aos demais, podemos medrar na vida espiritual (Cf
272) ampliando o noso interior para recibirmos os máis fermosos
regalos de Deus (272).
A perspectiva da preeminencia da graza que reborda en Deus,
leva a priorizar os obxectivos (colaborar coa súa graza liberadora en nós e no ámbito social), e a reordenar os temores. Agora o
principal temor xa non debe ser perder o favor de Deus ou errar,
senón pecharnos no propio egoísmo, en estruturas que nos ofrecen
falsas defensas, en normas que nos volven xuíces implacables, en
costumes onde nos sentimos tranquilos (Cf 51), en medos que nos
paralicen e non nos deixen ser creativos (Cf 129). O temor principal propio dun cristián debe ser quedar collidos pola «cómoda
indiferenza» (203), pola globalización da indiferenza, que é unha
alerta constante do Papa «case sen advertilo volvémonos incapaces
de compadecernos ante os clamores dos outros, xa non choramos
ante o drama dos demais nin nos interesa coidalos coma se todo
fose unha responsabilidade allea que non nos toca» (54). O propio
Francisco fainos a confidencia de que o seu desexo é «superar o
egoísmo para entregarme máis» (76).
1.2. Acentos que orientan a un modo de orar evanxélico
Consonte con esa fe, o Papa suxire achegas importantes para
a urxente e pendente renovación da linguaxe (e da actitude ) oracional tomando moi en serio o recoñecemento de que a iniciativa
do amor está en Deus. Apunta acentos que, sen estar ausentes da
fe e da linguaxe da Igrexa, pola primacía intensa que Francisco
lles dá, esixen por si mesmos o cambio radical de tantas oracións
8
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oficiais da liturxia que suplicando unha e outra vez que se lembre
e compadeza de nós, ou dos pobres, ou dos defuntos, ou dos que
sofren, ou que nos escoite, están ocultando gravemente o corazón
do evanxeo alí onde debía ser proclamado de forma máis diáfana,
na gran e deficitaria escola de oración que é a liturxia.
Sinalo esas liñas forza oracionais que Francisco apunta en novidade máis ca dun xeito embrionario. En primeiro lugar a enerxía
con que rescata a base da fe bíblica de que Deus escoita o berro
dos pobres (187) e que nos chama a nós a sermos escoitadores,
nas antípodas do deformado e repetido «escóitanos Señor e ten
piedade de nós» . En segundo lugar a chamada de Deus para que a
nosa escoita non quede superficial e chegue «ata o estremecemento das entrañas pola dor allea» (193), chamada que se converte,
ao mesmo tempo, en anuncio de que a solidariedade efectiva e
afectiva cos pobres é a única porta de entrada para o encontro co
Deus vivo. En terceiro lugar a suxestión de que a oración de súplica oriéntase non para cambiar a Deus senón para cambiarmos nós,
para que Xesús nos abra o noso frío corazón e sacuda a nosa vida
superficial e morna (Cf 264). En cuarto lugar Francisco achega un
significativo correctivo a unha interpretación da oración de intercesión que escurecese a iniciativa da graza de Deus e supedítase
á nosa iniciativa; aí xorde o olfacto da fe cando, despois de valorar
altamente a intercesión dos uns polos outros, dinos: «Podemos dicir que o corazón de Deus se conmove pola intercesión, pero en
realidade El sempre nos gaña da man, e o que posibilitamos coa
nosa intercesión é que o seu poder, o seu amor e a súa lealdade se
manifesten con meirande nitidez no pobo» (283 salientado meu).
É dicir, que o enfoque teolóxico da oración de intercesión, alén
da percepción espontánea, é que permite acoller os dons de Deus
para achegar aos irmáns, acollelos como María e os santos, os dons
que Deus desde sempre desexa darnos. En quinto lugar, coa pregaria coa que remata o seu escrito, dedicada á Virxe María, volve
aparecer como o Papa ora, e invita a orar, en comuñón con Deus
e cos santos para evanxelizar e mobilizar o noso ‘si’ a Deus en perigo de retardarse ou bloquearse «axúdanos a dicir o noso ‘si’ ante
a urxencia, máis imperiosa ca nunca, de facer resoar a Boa Nova
Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018
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de Xesús» (288): non hai aquí o esquema desgraciado de pedirlle a
un intercesor que logre dun deus que podería todo se quixese, que
nos dea grazas retidas por non se sabe que enredosos mecanismos,
senón que, en clave evanxélica, suplica desde o propio abismo para
lograr dar o propio Si a Deus como fixo María. Podemos lembrar
os rogos de Xesús en Xetsemaní pedindo dicir e facer, fronte á anguria que o embargaba, o seu Si ao Pai cando iso supuña a entrega
da propia vida: non era oración para cambiar a Deus senón para
acoller a súa vontade ou bondade, algo que a linguaxe da oración
litúrxica esquece a miúdo.
Francisco non avoga explicitamente na súa Exhortación polo
cambio de linguaxe oracional, pero de feito apunta claramente a
el afastándose do que aínda está moi presente na maior parte da
linguaxe litúrxica, e ademais prevé que a opción de saída misioneira na que tanta énfase pon, pode (e debe) traer consigo cambios a toda a Igrexa, e entre eles apunta ao cambio da linguaxe:
«Soño cunha opción misioneira capaz de transformalo todo, para
que os costumes, os estilos, os horarios, a linguaxe e toda estrutura
eclesial se converta nunha canle axeitada para a evanxelización do
mundo actual máis que para a autopreservación» (27).

2.- A saída misioneira algo vital e irrenunciable
para a fe e para a Igrexa
Hai na EG unha enérxica chamada a saírmos de nós mesmos
en actitude misioneira pero como «discípulos misioneiros» (EG 40;
119; 121; 133; 266 etc.), porque o cristián e a Igrexa están precisando de continua evanxelización. Moitas veces durante o longo escrito aparece esa fórmula que é a un tempo expresión de que somos
levadores dun precioso don (o coñecemento de Cristo que se nos
dá pola fe) e tamén continuamente discípulos e aprendices, tanto
a nivel persoal como eclesial, pois estaremos sempre precisados de
evanxelización. A Igrexa, e cada crente cristián teñen un gran regalo
coa fe, pero de cote advírtesenos: 1) que ese regalo (a fe de Cristo)
non achega vida senón o compartimos; 2) que nunca o posuímos
como algo propio senón que nos toca acoller sempre como regalo;
10
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3) que non somos enviados a unha misión onde Deus estea ausente, senón a un mundo e a uns irmáns onde Deus actúa (Cf 44) e
onde se vai completando arreo a nosa recepción do seu regalo.
Cómpre lembrar, na liña de Francisco, que a Igrexa é portadora
certamente dun don único, pero non do único don de Deus que
traballa polo Espírito Santo todos os corazóns. Aquel don único, é
unha persoa máis ca unhas doutrinas, Xesucristo, evanxeo «inesgotable» (11), fermoso, sempre o mesmo e sempre novo. O que a
Igrexa e os crentes coñecen de Xesús aínda non é vida se non nos
leva a saír de nós en actitude fraterna de servizo, compartindo a
Boa Nova e compartindo a vida toda. Sen esa saída cara aos irmáns
a fe en nós sería como poza estanca que logo choca e non dá vida:
só saíndo cara á misión, o evanxeo arraiga e desenvólvese (Cf 9),
pois só se acada a vida e se madura cando somos capaces de dala
(Cf 10). O encontro vivo con Cristo resucitado non se dá sen acoller na compaixón os irmáns de Cristo.
Estamos moi lonxe de atopar nesa chamada á saída a consignas
ou técnicas proselitistas con vistas a ampliar unha masa social. Hai
unha chamada urxente a compartir a alegría do evanxeo como caridade co próximo, pero tamén como único xeito de evitar a morte
da fe, o lento suicidio espiritual (272), e á mundanidade baleira da
Igrexa. Quizais toda a EG sexa unha longa glosa daquel lóstrego
teolóxico de Paulo cando formula que a fe que salva ou sanda é a
que actúa pola caridade (Gal 5, 5-6; Stg 2, 17) e non queda presa
no nivel ideolóxico das crenzas, a que incorpora á comuñón con
Deus e nos libera da radical tristura (265), dese tráxico illamento
e repregue sobre nós mesmos que Francisco chama «autorreferencialidade» que sinala como principal perigo do ser humano,
tamén e especialmente nos nosos tempos (Cf 8). Compartir a fe é
compartirnos a nós mesmos como irmáns e servidores, e iso ponnos en camiño de medrar na fe, de medrar na acollida de Deus, e
de medrar no propio ser, único modo «de non quedarmos na mediocridade» (121). A antropoloxía de Francisco é de crecemento
(sobre todo na caridade) e de transcendernos: «chegamos a ser
plenamente humanos cando somos máis que humanos, cando lle
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permitimos a Deus que nos leve alén de nós mesmos para acadar o
noso ser máis verdadeiro» (8) (Cf 121; 151; 153; 155; 161).Compartir a vida outórganos identidade (Cf 269).
Francisco desmonta unha vivencia de misión colonialista, de
arriba a abaixo, paternalista e soberbia, coma quen se achega a
outros orfos de Deus e sen riqueza propia. Polo contrario reclama
establecer relacións paritarias e de fraterno intercambio: «o único
camiño é aprender a encontrarse cos demais coa actitude adecuada que é valoralos e aceptalos como compañeiros de camiño» (91),
descubrindo neles a Deus «que lles dá unha grandeza sagrada»
(92). Non cansa de lembrarnos que pola Palabra que é Cristo somos portadores dun tesouro («non é o mesmo coñecer a Xesucristo
que non coñecelo…» [266] pois nel hai luz e forza e consolo), pero
sómolo se nos deixamos fecundar polo encontro cos irmáns e especialmente cos máis pobres.
Lembra o Papa que a intimidade apostólica con Xesús «foi itinerante» (23) e así ten que seguir sendo. Ante esa misión, que é vital
para ela mesma, a Igrexa debe poñer toda a súa enerxía e activar
a súa oración (Cf 262; 264) para saír «a anunciar o evanxeo a
todos, en todos os lugares, en todas as ocasións, sen demoras sen
noxos e sen medo» (23), especialmente cara ás periferias do seu
propio territorio (Cf 20) ou cara aos ámbitos novos socioculturais
(Cf 30). É tan vital e urxente a apertura da Igrexa á misión, é dicir,
aos irmáns e aos pobres, aos que pensan coma nós e aos que non,
que chega a dicir: «Prefiro unha Igrexa accidentada, ferida, lixada
por saír, que unha Igrexa doente pola pechadura e a comodidade»
(49). Unha Igrexa sen saída idolatra a Deus e corrómpese (Cf 97;
207). O propio da Igrexa é estar en permanente estado de transformación e conversión (Cf 26), dinos co Concilio Vaticano II e con
Paulo VI), conversión a Deus e ao próximo, e o Papa reclama que
a Igrexa «ten que ser o lugar da misericordia gratuíta, onde todo o
mundo poida sentirse acollido, amado, perdoado e alentado a vivir
segundo a vida boa do evanxeo» (114).
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3.- A riqueza dos pobres como privilexiado lugar teolóxico
Na EG os pobres (en 210, 215 e ao longo do texto fala dos sen
teito, drogodependentes, delincuentes, maltratados, inmigrantes,
sen papeis, parados, ignorantes, encarcerados, anciáns, nenos,
mulleres máis vulnerables, seres humanos obxectos de trata, etc.
etc., sen esquecer as culturas e a natureza ameazadas pola concreta globalización) encontran un trato de alto status: nada menos
ca o de privilexiados para que con eles poidamos ter encontro con
Deus e coa súa salvación (Cf 197). Non son presentados como
obxectos de beneficencia senón como irmáns que teñen moito que
achegarnos (Cf 198). Nas súas dores coñecen a Cristo sufrinte
(198) e por iso teñen moito que ensinarnos. Eles (máis a miúdo
elas) deben estar no centro do camiño da Igrexa, e cómpre que nos
deixemos evanxelizar (e converter) por eles (Cf 198), pois só deles
podemos recibir de Deus certa «misteriosa sabedoría» (198).
Desde esa actitude de fondo respecto e de sermos discípulos
deles dun xeito moi radical, estamos chamados a prestar a nosa
voz nas súas causas, a sermos os seus amigos, a escoitalos e interpretalos. Cando o Papa suspira e pide unha Igrexa pobre para os
pobres (Cf 198), está suxeríndonos que a Igrexa debe ser tamén
pobre no que a constitúe máis radicalmente: na súa experiencia e
transmisión de Deus en Cristo.
Se a Igrexa tivese acceso a Deus e ao seu Cristo sen precisar dos
demais, sería unha Igrexa rica, autosuficiente, pechada sobre si,
e non podería evitar a cousificación de Deus; volveríase sal desalgado e quedaría sen luz. Mais na medida en que a Igrexa e cada
crente cristián sexa consciente da madureza da súa fe, e polo tanto
da alegre noticia da compañía, da luz, do consolo e da forza de
Deus en Cristo (Cf 164), depende de que tenda pontes de fraternidade cos irmáns de Cristo; nesa medida a apertura ou misión é
vital para ela: sen o próximo a Igrexa non pode recibir o Deus da
vida. Falar dunha Igrexa pobre non é tanto un reclamo sociolóxico
senón, ante todo e radicalmente, é unha esixencia teolóxica. Todos
misioneiros e todos discípulos, salienta decote o Papa.
Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018
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Asoma aquí un dos mellores froitos da teoloxía da liberación.
Ela comezou a desbloquear o secuestro da teoloxía por parte dunha pretendida ortodoxia teórica e unilateral. Francisco salienta
que «a realidade é superior á idea» (233) e que non pode pretender acadar a realidade só coas ideas ou declaracións «non poñer
en práctica, non levar á realidade a Palabra é edificar sobre area,
permanecer na pura idea, e dexenerar en intimismos e gnosticismos que non dan froito e esterilizan o seu dinamismo» (233).
A perspectiva de Francisco e da teoloxía da liberación é a da fe
expresada e actuante na caridade, a fe que nos fai saír do noso
individualismo porque nos descobre irmáns e pobo e lévanos a camiñar comunitariamente. A perspectiva de moita teoloxía teórica
é que un podería ter moita fe e pouca caridade (algo xa moi criticado polos profetas, por Xesús e pola Carta de Santiago Cf Stg 2,
14-20) reducindo a unha crenza o que debería ser un encontro de
toda a persoa co Deus vivo, co Deus da encarnación en Cristo que
segue encarnando a súa palabra (Cf 233), que escoita as queixas
do seu pobo e chama a socorrelo con liberación. Por iso con enerxía, o Papa lémbranos que «ninguén pode sentirse exceptuado da
preocupación polos pobres» (201).

4.- Unha ollada de fe sobre as persoas e sobre a sociedade secular
Francisco achega na súa EG importantes elementos para a
evanxelización do mundo social. Un deles xa quedou apuntado no
apartado anterior ao falar da presenza privilexiada de Deus nos
pobres, crentes ou non. O Papa, que acolle unha pedagoxía e unha
mística personalista (son preciosos os seus comentarios sobre o
acompañamento persoal Cf 24; 44; e sobre todo o 171), evita sen
embargo ficar pechado en coordenadas intimistas e agranda a súa
ollada á dimensión social da evanxelización, porque esa dimensión
é algo que nos constitúe (Cf 268). Faino cunha ollada mística percibindo a Deus no dinamismo social. O social non é só un ámbito
do económico, político e cultural, senón tamén da presenza e da
actuación de Deus: «Deus acompaña as buscas sinceras que persoas e grupos realizan para encontrar apoio e sentido ás súas vidas.
14
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El vive entre os cidadáns promovendo a solidariedade, a fraternidade, o desexo de ben, de verdade e de xustiza. Esa presenza non
debe ser fabricada senón descuberta, desvelada» (71) –o salientado é
meu–. E Francisco fai súa a percepción de Xoán XXIII no discurso
de inauguración do Concilio (outubro 1962) de que «a providencia estanos levando a unha nova orde de relacións humanas, que
pola obra mesma dos homes, pero máis aínda por riba das súas
intencións, encamíñanse ao cumprimento de plans superiores e
inesperados…» (84).
Nesta dimensión social a EG reclama o lugar da mística e da ética superando a dicotomía entre a economía e o ben común social
(Cf 205). Rexeita de forma radical a economía montada sobre a exclusión e a iniquidade (Cf 53) así como o absolutismo do mercado
e das súas «forzas cegas» (204)como única suposta lei inexorable
na súa fasquía actual (Cf 202). Reclama a terra como casa común
dunha Humanidade na que todos somos irmáns (Cf 183), e que
non pode facer absoluta a propiedade exclusiva dos pobos sobre as
riquezas dos seus territorios; «hai que lembrar sempre que o planeta é de toda a Humanidade e para toda a Humanidade» (190),
temas estes que moito desenvolveu despois na súa encíclica Laudato Si, (maio de 2015) sobre a ecoloxía.
Salienta o Papa en continuidade coa doutrina social da Igrexa
a función social (e polo tanto non absoluta) da propiedade, así
como o destino universal dos bens (189), o imperativo urxente de
escoitar o clamor dos pobres (Cf 193) e a repetida profecía de que
unha sociedade que exclúa non pode soster a paz. A acollida dos
marxinados e a loita contra a iniquidade é o principal camiño da
paz (Cf 59).
A denuncia da inxustiza encarnada en estruturas excluíntes, é
un dos elementos da evanxelización. Outro mundo é posible. Xunto á denuncia, a EG salienta en perspectiva do Deus da encarnación, a dimensión social da presenza e da redención de Deus
que «En Cristo non só redime a persoa individual, senón tamén
as relacións sociais entre os homes. Confesar que o Espírito actúa
en todos, implica recoñecer que el procura penetrar toda situación
Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018
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humana e todos os vencellos sociais» (178). Por iso «vivir a fondo
o humano e introducirse no corazón dos desafíos como fermento
testemuñal en calquera cultura, en calquera cidade, mellora ao
cristián e fecunda a cidade» (75).
Ofrece Francisco unhas páxinas de reflexión filosófica (Cf do
221 ao 236) para iluminar especialmente dinamismos propios do
ámbito social aínda que válidos en todo acompañamento persoal,
non só social. Neles salienta o Papa que a evanxelización non queda presa da tiranía do aquí e do agora, do que chama «espazo»,
senón que valora o horizonte e os procesos que conducen cara a
el, procesos que xeran dinamismos liberadores, humanizadores, e
por iso nos invita a colaborar en «iniciar procesos máis ca a posuír
espazos» (223). Apúntanos como noutros lugares a vivirmos a espiritualidade do camiño e da conversión como Abraham ou Moisés,
máis ca a da posesión.
Tamén especialmente para ese ámbito social, (aínda que non
só), lémbranos que o dinamismo evanxélico é capaz de asumir os
conflitos, de non ignoralos, pero sen quedar bloqueados por eles.
Dínolo cunha lapidaria frase: «A unidade é superior ao conflito»
(228) que vén ser a perspectiva de que sempre é máis o que nos
une ca o que nos separa, sen caermos na bondade inxenuo. Apunta
a vivirmos con esperanza as diferenzas, a non desesperar nos conflitos, e a non temer abrirnos ao novo que é superior á parte (Cf 234).
Chama porén a unha integración no ben e na realidade común sen
evadirse das persoas e das realidades concretas (Cf 235-236).

5.- Conclusións
Como resumo do que fun presentando suxiro estas conclusións
da miña lectura:
1. O Deus bíblico, o de Xesús, só pode vivirse como graza, misericordia e liberación.
2. A fe só pode partir dun baño de alegría que se traduce en
amor, aínda que o camiño do amor sexa por momentos difícil.
16

Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018

A Igrexa en saída

3. A oración máis adecuada á fe cristiá non debe orientarse a
cambiar nada en Deus, senón a deixarnos cambiar nós polo
seu Espírito cara a unha mellor xustiza amorosa.
4. A fe que non pon no crente, e na Igrexa, un dinamismo misioneiro, non é aínda auténtica fe de Cristo.
5. A misión, que é a un tempo compartir a fe e servir á fraternidade, achega maduración na fe e crecemento en humanidade.
6. A fe e a caridade non son unicamente realidades para vivir no
ámbito persoal, senón tamén no social e no político.
7. A forma actual de organización do mercado económico é unha
idolatría que causa morte e marxinación, e precisa cambio.
8. A verdadeira saída misioneira ten para achegar o precioso
tesouro apostólico de Cristo, e achégalle ao crente e á Igrexa
unha preciosa graza de medrar nesa fe e no encontro vivo
con Cristo. A misión é unha saída para a reciprocidade, todos apóstolos misioneiros e todos discípulos en constante
crecemento.
9. O próximo, e especialmente os pobres (os que máis sofren)
son porta e referencia imprescindible para o encontro co Cristo doente e resucitado. Só en irmandade con eles podemos
recibir a preciosa sabedoría que Deus quere comunicarnos.
10. O propio do ser humano é estar sempre en crecemento, e o
propio da Igrexa é estar sempre en saída, en conversión, en
misión, en aprendizaxe.

6.- Unha alegoría e un contiño para concluír:
Deus, a auga e a fe da Igrexa católica
Despois de meditar o texto papal baixo o prisma da súa chamada á saída en misión con alegría e entrega, e de meditar na miña
experiencia como discípulo e apóstolo, propoño primeiro unha información sobre cousas da auga e ao mesmo tempo unha alegoría
tradicional e un contiño iluminado por uns textos bíblicos.
Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018
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Propoño que os lectores imaxinen por unha banda a presenza
da fe en Deus e da súa acollida por parte humana, coma se fose a
presenza da auga no noso planeta, e por outra banda propoño imaxinar a oferta do evanxeo cristián por parte da Igrexa como a oferta
de auga potable para o ser humano.
En primeiro lugar cómpre lembrar que a auga, como a fe que
salva, como a real acollida de Deus e da súa graza, pode estar presente de moitas formas que son preciosas para a vida, que de feito
a constitúen, e que non son directamente incorporables a través da
bebida, senón que a anteceden e fana posible.
Por exemplo, atopamos que hai auga como vapor na atmosfera.
Aínda que só representa unha porcentaxe de dez por cada millón
de litros de auga cumpre unha función importantísima: sen esa
«pouca» auga atmosférica non existiría vida, pois a superficie da
terra estaría moito máis quente e a atmosfera moito máis fría. Así
tamén pasa coa presenza de Deus, e da fe, nas persoas e na sociedade, que está presente moito máis aló, e previamente, ás Igrexas
e ás súas mensaxes, e que coa súa presenza fai posible a existencia
da vida: Deus gáñanos sempre a iniciativa!
Atopamos tamén auga como parte dos compoñentes básicos
da materia. Por exemplo no corpo humano resulta que arredor do
70 % da masa é auga. E iso non porque haxa moito plasma ou liquido sanguíneo, senón porque está presente en todos os tecidos,
mesmo nos que teñen aparencia máis consistente, como nos ósos
(o 33 %), ou no tecido muscular formado no 77 % por auga. Igual
pasa coas plantas, que son auga ou téñena entre o 60 e o 85 % do
seu peso. A auga está moi presente na materia aínda que non se
perciba a simple vista.
En segundo lugar recordemos que a auga doce potable representa unha pequena porcentaxe dentro da materia, e incluso dentro
das augas. Se comparamos a terra cunha laranxa resultaría que
a auga toda que existe viría a equivaler a unha simple pinga. E
resulta rechamante que esa gota estaría feita maiormente de auga
salgada: só entre o 2 ou o 3 por cento sería auga doce. E desta auga
18
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doce a maioría estaría en forma de xeo nos polos e nos glaciares, e
unicamente o un por cento estaría en forma de auga líquida e doce
nas fontes, nos ríos, nos lagos e nas augas soterradas. E aínda teriamos que seguir reducindo as porcentaxes se queremos chegar á
auga doce e potable, porque ben comprendemos que hai moitísima
auga doce que está contaminada e non é directamente apta para o
consumo sen pasar por tratamentos depuradores.
Volvemos agora á primeira comparanza de imaxinar a presenza
do Espírito Santo de Deus que se nos ofrece na boa noticia da fe
de Cristo e da Igrexa como a presenza da auga doce e potable e
ademais. Sería moi pobre e raquítico, en realidade ridículo, coidar
que a presenza de Deus no mundo e nas persoas unicamente se daría a través da idea de Deus que poden achegar as relixións. Deus,
en quen vivimos (Cf Feit) sempre nos precede e se nos adianta.
E agora o contiño. Poderiamos escoitar a moitos católicos misioneiros que por non asentar nunha verdadeira adoración de Deus
e por non superar o nivel ideolóxico da fe, sen encontro vivo con
Cristo, dean queixa da súa frustración dun xeito máis ou menos así:
«…Bah!, moi pouca importancia ten ser auga doce potable. Na
catequese, na igrexa, na encíclica do Papa dinme que a fe en Cristo e a oración da Igrexa son un don moi importante do Espírito
divino, pero resulta que a maioría da creación de Deus e dos seus
regalos danse xa sen a miña posible achega. Resulta que como
Igrexa somos unha pequenísima, pero moi pequena parte da auga
fonte de vida, unha parte que apareceu onte, coma quen di. Somos
comparables a unha mínima parte dunha gotiña comparada cunha laranxa. Non temos ningún monopolio do Espírito Santo pois
resulta que está presente no ser mesmo das cousas e das persoas,
que está mesmo presente na materia e que xa actuaba antes de
nacermos nós.

E para máis, cando a xente busca auga, non nos busca a nós,
senón que busca a auga salgada para investigar, para pescar, para
navegar ou para bañarse; e así pasa cando busca a Deus, que primeiro o procura na amizade, no traballo, na creatividade, no sexo,
no xogo. E cando penso que a xente vai vir a min porque se lle
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nota que teñen falta de auga, resulta que a buscan maiormente
para as industrias, os motores, ou os usos domésticos de lavar ou
ducharse, e vexo que algo diso pasa cando buscan a Deus non nas
ofertas das Igrexas senón cada un no seu propio apartamento e
goberno, nos seus contactos de facebook, nas súas cantigas ou películas e devocións, nas grandes romarías, para ritos de nacemento
ou de iniciación social ou de despedida. E cando parece que por
fin buscan a auga para si mesmos, para os seus corpos, resulta
que non me piden a auga que eu teño para darlles, non me buscan maiormente a min nin buscan os meus ritos, pois xa a toman
nos alimentos das verduras, das froitas ou das carnes, e dalgún
modo encontran a Deus en mensaxes de whass, en experiencias de
compañeirismo, en amor familiar, en esforzos de superación, en
confidencias, en introspeccións libres e até en vivencias de pecado.
E cando por fin teñen sede e buscan bebida, e digo, agora é a
miña, resulta que as máis das veces non piden a auga que eu ofrezo,
senón viño, ou cervexa, ou leite, ou infusións ou refrescos. E dos
poucos que vexo pedir auga, moitos escollen auga embotellada, e resulta que hai moitísimas marcas e son contados os que piden a miña.
Ao fin pouca importancia ten ser auga doce potable dunha fonte. Para ser tan pouca cousa era mellor desaparecer, ou deixar de
esforzarme en que non me contaminen, ou permanecer oculta nas
augas soterradas, ou agarrarme á maioría da auga salgada e non
deixar que me evaporen nin que me convertan en chuvia, que resulta unha saída tan molesta…»
E Deus misericordioso, concedeulles unha alegría e agradecemento eterno a aqueles que sentiron unha sede moi fonda e puideron beber a auga da vida na fonte de Cristo: «Eu son o alfa e o
omega, o Principio e a Fin, a quen teña sede heille dar de beber
gratis da auga das fontes da vida (Cf Ap 21, 6)».
Bendito sexas Pai, Señor do ceo e mais da terra, porque lles escondiches estas cousas aos sabios e prudentes, e llelas revelaches
á xente humilde (Mt 11, 25).
Xosé Antón Miguélez Díaz
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Estudo

Misionando na propia casa. Dunha
Igrexa de mantemento a unha Igrexa
misioneira na nosa Terra
Manuel Regal Ledo

Na primeira parte do noso traballo faremos un repaso polos diferentes momentos misioneiros da historia da Igrexa, para situar
con mellor perspectiva a realidade presente ao respecto. Esta realidade –verémolo na segunda parte– podémola caracterizar para
Galicia e todo o mundo occidental como de «país de misión»,
cunha serie de características especiais que demandan tamén
unha resposta especial. Na terceira parte describimos as notas
que, ao noso ver, sería ben que tivesen unhas comunidades cristiás misioneiras en Galicia.

1.- Momentos misioneiros na historia da Igrexa Católica
1.1. A misión de Xesús
Xesús entendeuse a si mesmo e viviu coma un misioneiro do
Reinado de Deus: «E desde aquela empezou Xesús a predicar, dicindo: Arrepentídevos, que o Reino dos Ceos xa está aí» (Mt 4, 17).
«Xesús percorría todas as vilas e aldeas ensinando nas sinagogas,
anunciando a Boa Nova do reino e curando toda enfermidade e
doenza» (Mt 9, 35). Xesús mandou os doce en misión (cfr. Mt 10,
5a), misión que con Xesús e os doce tamén compartían diferentes
mulleres (cfr. Lc 8, 1-3).
A característica deste primeiro anuncio podería ser a novidade, a
ruptura co existente, ata o punto de suscitar o rexeitamento oficial
(cfr. Mc 3, 6), e que o anunciado fose proposto como Boa Nova,
como cousa que suscitaba alegrías en todo o mundo, pero sobre
todo na xente máis débil relixiosa e socialmente (cfr. Lc 4, 14-30).
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1.2. A misión das primeiras comunidades cristiás
Parece moi probable que as narracións que contan nos Evanxeos
a actividade misioneira de Xesús cos seus discípulos estea en boa
medida retratando máis ben a misión das mesmas primeiras comunidades cristiás, decididas a continuar coa tarefa misioneira que
o mesmo Xesús principiara (cfr Mt 10, 1-11, 1). Claramente era
unha misión itinerante e ousada. O mellor representante deste labor misioneiro e das características que o acompañaban, é o mesmo Paulo. Nos Feitos dos Apóstolos e en todas as súas cartas podemos ver formas e matices deste traballo de evanxelización. O lugar
emblemático desa itinerancia e ousadía podería ser o areópago de
Atenas, onde Paulo anunciou o Deus de Xesús cunha pedagoxía e
cunha táctica nova para facer máis eficaz a súa tarefa.
1.3. A misión dos tres primeiros séculos do cristianismo
Os primeiros 300 anos de cristianismo foron anos de intensa actividade misioneira, baseada en dous feitos paradigmáticos: a presenza, a vida mesma das persoas e das comunidades cristiás como
misión –sen deixar de lado a comunicación verbal: «a fe é suscitada
pola predicación», dicía Paulo (Rm 11, 17a), e a persecución. Xustamente todo parece indicar que unha misión perseguida, unha
misión testemuñada co sangue foi a que conseguiu tanto éxito no
entorno da cidadanía do imperio. Algo a ter en conta, cando nós
con tanta facilidade e frecuencia nos queixamos da agresividade
que sofre a fe e quen a vive e propaga.
1.4. A misión dentro dun cristianismo recoñecido oficialmente
Desde que no ano 325 o emperador Constantino, buscando a
paz relixiosa, consolida o cristianismo como relixión no Imperio
romano, e cando no 380 o emperador Teodosio recoñece o cristianismo como relixión exclusiva do Imperio Romano oriental (non
ser cristián sería causa de persecución e morte), a actividade misioneira perdeu todo o seu encanto e vigor anterior. O poder no
que se apoiaba a Igrexa, xeraba adhesións de pouca densidade. Na
práctica déuselle a volta en boa medida á praxe anterior recollida
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con orgullo no tan citado dito de Tertuliano no c. XVIII do seu Apologeticus: «Fiunt, non nascuntur Christiani» (Os cristiáns non nacen, fanse), para dar por feito que si, que os cristiáns nacen, e non
se fan a través dun desenvolvemento catequético e vital axeitado.
Nos séculos seguintes, con frecuencia a fe do pobo dependía da
opción que tomasen determinados reis ou príncipes, ou da influencia de tal ou cal bispo ou grupo de bispos, que facían que as masas de trasladasen dunha crenza a outra, segundo as comenencias.
Non se apagou con todo o labor misioneiro da Igrexa. Proba diso
témola entre nós, por exemplo, no traballo evanxelizador de Martiño de Dumio nos medios rurais da Galicia do século VI, do que
queda detallada constancia no seu libro De correctione rusticorum
(Sobre a corrección da xente rústica, aldeá). Pero esa asimilación
entre Igrexa e poder civil abriría un camiño que levou sen dúbida
a grandes desenvolvementos relixiosos en todas as ordes da vida,
pero que deixou ferido para sempre o proxecto comunitario cristián. Así que logo a característica desde longa etapa misioneira que
dalgunha maneira chega aos nosos mesmos días, podería ser a de
desenvolverse ao amparo do poder civil, coa consecuencia que iso
traía de adhesións á fe.
1.5. A misión do novo mundo
Co descubrimento das Américas empezou unha nova etapa misioneira na Igrexa, chea de grandes carencias e de grandes acertos. A carencia maior, que infectou todo o traballo misioneiro, foi
converter a misión nunha parte da conquista e, polo tanto, en algo
imposto, que ao tempo que colaboraba na destrución do mundo
material, cultural, daqueles pobos, impoñía tamén as novas crenzas moitas veces sen piedade, sen concesións. Os acertos tiveron
que ver cos intentos e realizacións de determinados axentes relixiosos que intentaron subverter este esquema misioneiro e considerar aquela poboación como xentes con valores, con dignidade,
con alma, merecentes de respecto e de procesos humanitarios.
Bartolomé de las Casas pode ser o representante máis cualificado
desta segunda liña, que non impediu que a misión americana fose
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unha misión terriblemente imposta e mesmo sanguenta. O filme
La Misión, de Roland Joffé, 1986, é ben representativo da ambigüidade e dramatismo deste momento misioneiro.
Paralelamente, a misión levada a cabo en países tamén descubertos nestes séculos, China, Xapón…, caracterizouse xustamente
polo contrario, por ser unha misión perseguida, martirizada, que
lembraba a dos primeiros séculos cristiáns. Disto deixou fidedigno
testemuño a película de Scorsese, Silencio, que o ano pasado andou as nosas pantallas, feita a partir da novela do mesmo nome de
Shusaku Endo.
1.6. A misión africana
A partir de aí a máis significativa experiencia misioneira da
Igrexa deuse en África a partir do século XIX ata os nosos mesmos días. Nestes cases 200 anos de existencia, a misión africana
viviu dúas etapas con características ben diferenciadas: unha, na
que a misión case que formaba parte do poder colonizador e, en
consecuencia, era mirada tamén como un axente desa mesma colonización e esquilmo, e outra, na que a misión soubo arredarse do
feito colonizador e acompañou os pobos que renacían á súa independencia no complexo camiño desa autonomía. A misión africana
fíxose fondamente servidora, implicada a fondo nos variados procesos de humanización ata o mesmo martirio moitas veces. Non
fai falla insistir no que todo o mundo pode coñecer facilmente a
través de tantos medios e persoas. A revista Mundo Negro é unha
dignísima testemuña desta etapa misioneira.
1.7. La France, pays de mission?
Ese era o título do libro de H. Godin e J. Daniel que no 1943
puxo enriba da mesa e da conciencia relixiosa de Francia e dos países occidentais unha nova realidade: é preciso facer misión dentro
dos mesmos países que ata daquela estaban considerados como
países de tradición cristiá, católica, e que non precisaban senón
de labores relixiosos de mantemento. A cousa viña de atrás naquel
país; ante o feito de que enormes cantidades de xente, sobre todo
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do mundo obreiro, estábanse arredando da Igrexa, a Igrexa francesa reacciona, xa no 1941, creando un seminario chamado Mission
de France, na diocese de Lisieux, Normandía, da que era bispo o
futuro cardeal Suhard. Tratábase de formar un clero especializado
en labores de reevanxelización, que estarían ao servizo de calquera
demanda ao respecto cun proxecto de misión que reunía estas catro características: secular (clero secular), comunitario, misioneiro, evanxelizador. Iso si, era unha opción claramente clerical, aínda
que paralelamente tamén se promovese moito o lado laical a través
da Acción Católica, que daría pé precisamente á XOC neste contexto. Tamén neste contexto nacería o movemento de curas obreiros, que cubriu un período ben intenso da dinámica misioneira da
Igrexa en Francia, con influencia noutros países europeos. A característica propia desta etapa misioneira sería, logo, a de facer misión
na propia casa, a de dar unha resposta, que se pensaba acertada, a
un problema novo que irrompía na realidade eclesial1.
1.8. As nosas misións populares
Como pequeno sinal desa vontade de facer misión na propia
casa, poderiamos citar as misións populares, que entre nós se deron sobre todo nos anos previos ao concilio Vaticano II. Todos
lembramos aquel modelo de misión, máis ben en contextos de
nacionalcatolicismo, que mobilizaba masas, que impartía doutrina e suscitaba prácticas relixiosas que xa empezaban a estar algo
en decadencia; no fondo aquelas actividades non eran realmente
misioneiras, aínda que tal nome levasen. Eran formas vellas, coas
que se pretendía poñerlle couto ao desinche do relixioso que se
percibía claramente no ánimo das xentes que, con moitas doses
de rutina, aínda seguían cumprindo coa Igrexa e co que a Igrexa
mandaba. Foron experiencias soltas, sen método coidado, sen
continuidade, que algún ben farían sen dúbida, pero que non valeron para lle poñer freo ao que a partir deses anos irrompeu con
forza nas nosas comunidades parroquiais: a irrelevancia e descré1 (Dominique Le Tourneau, adun.unav.edu/bitstream/1017/4891/1/DOMINIQUE%20
LE%0TOUR.pdf) (consultado 29.9.17).
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dito do relixioso, o desinterese, o abandono, a ausencia maioritaria da mocidade, etc., que alongarían os seus tentáculos ata os
nosos mesmos días.

2.- Galicia, país de misión
2.1. A preocupación misioneira na
Igrexa nos últimos decenios
A inquedanza misioneira encheu moitas páxinas do Concilio Vaticano II, mesmo podemos dicir que todo o conxunto dese Concilio tiña por finalidade responder á demanda misioneira da Igrexa,
cando esta se decatou do desprazamento de boa parte da sociedade, incluso da sociedade crente, respecto da mensaxe e valores que
a Igrexa representaba naqueles tempos. A constitución dogmática
Lumen gentium, a constitución pastoral Gaudium et spes e o decreto Ad gentes foron a mellor testemuña desta vontade misioneira.
Sen embargo, en boa medida a tarefa misioneira da Igrexa era pensada aínda daquela como dirixida especialmente cara a fóra do que
estaba sendo a Igrexa: os chamados países de misión e os sectores
dos países evanxelizados de vello que se desmarcaran claramente da
Igrexa. Foi Paulo VI na exhortación apostólica Evangelii nuntiandi,
1975, quen empezou a relacionar máis directamente a misión cos
países que ata daquela se consideraban misioneiros2. No seu capítulo
V fala dos destinatarios da evanxelización, e cítaos por estar orde: os
que están lonxe, o mundo descristianizado, as relixións non cristiás,
as persoas crentes que ven a súa fe asediada desde fóra, o mundo dos
ateos, a xente non practicante… O mundo descristianizado e os que
non practican van tendo tanto peso na realidade social e eclesial, que
empezan a representar o conxunto do país onde residen3.
2 Esta exhortación foi escrita recollendo o traballo da asemblea xeral do Sínodo dos bispos dedicado á Evanxelización, ao final do Ano Santo Xubilar de 1974.
3 No n.º 46 Paulo VI afirmaba: «Secularismo ateo e ausencia de práctica relixiosa atópanse na xente adulta e mais na nova, na elite e na masa, nas antigas e nas novas igrexas. A
acción evanxelizadora da igrexa, que non pode ignorar estes dous mundos nin deterse diante
deles, debe buscar constantemente os medios e a linguaxe axeitada para lles propoñer a re26
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Vinte e oito anos máis tarde, en 2003, Xoán Paulo II escribe unha
sonada exhortación apostólica, Ecclesia in Europa, como conclusión
do Sínodo dos bispos dedicado ao mesmo asunto. O título amosa
en si mesmo a preocupación que Europa no seu conxunto causaba entre os responsables eclesiásticos. No n.º 46 da exhortación
fala claramente de que «en varias partes de Europa cómpre un primeiro anuncio do Evanxeo», e tamén que «Europa pasou a formar
parte daqueles lugares tradicionalmente cristiáns nos que, ademais
dunha nova evanxelización, imponse en certos casos unha primeira evanxelización […] No «vello» continente existen tamén amplos
sectores sociais e culturais nos que se necesita unha verdadeira e
auténtica misión ad gentes». E, xa dunha forma máis xenérica, no
n.º 47 non dubida en afirmar: «por un sitio e por outro é necesario
un novo anuncio incluso aos xa bautizados». E neste mesmo número exprésase cun deixe de ansia amarga: «‘Pero cando o Fillo do
Home veña, atopará a fe sobre a terra?’ (Lc 18, 8). Atoparaa nestas
terras da nosa Europa de antiga tradición cristiá? É unha pregunta
aberta que indica con lucidez a profundidade e o dramatismo dun
dos retos máis serios que a nosas Igrexas deben afrontar».
Pensamos que a situación dramática que estes dous Papas retrataban nos seus respectivos momentos, non se subverteu. Ao contrario, posiblemente se seguiu espallando ata o punto de ameazar
con seriedade a entidade da presenza crente nas nosas sociedades
occidentais. De feito no ano 2012 o Sínodo dos Bispos dedícase de
novo á «nova evanxelización para a transmisión da fe cristiá», e é
o actual Papa Francisco o que nos ofrecerá ao remate do mesmo a
Exhortación apostólica Evangelii gaudium, recollendo e desenvolvendo os traballos do Sínodo. As palabras que titulan a exhortación
deixan ver un novo talante evanxelizador caracterizado pola ilusión
de quen quere compartir algo que para el é unha verdadeira alegría
vital4; pero o ton ledo, mesmo entusiasta, non agacha que «cómvelación de Deus e a fe en Xesús Cristo». Importante, este apunte sobre da busca de medios
e linguaxe axeitada. Sobre diso falaremos algo neste artigo.
4 Sinxela, pero impresionante, a invitación a entrar no río da ledicia: «Por que non entrar
tamén nós nese río de ledicia?» (n. 5)
Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018

27

Manuel Regal Ledo

pre pasar dunha pastoral de mera conservación a unha pastoral
decididamente misioneira» (n. 15), e que esa pastoral misioneira
deberá desenvolverse en tres ámbitos: persoas que máis ou menos
regularmente frecuentan a comunidade, persoas bautizadas que
non viven as esixencias do Bautismo, persoas que non coñecen a
Cristo ou que sempre o rexeitaron (n. 14).
O Papa Francisco, aínda que non o diga expresamente, dá a entender que todo o mundo debe ser obxecto de misión, por máis que
en cada lugar «cada cristián e cada comunidade discernirá cal é o
camiño que o Señor lle pide, pero todos somos invitados a aceptar
esta chamada: saír da propia comodidade e ousar chegar a todas as
periferias que necesitan a luz do Evanxeo» (n. 20)5.
2.2. Galicia, país de misión?
É Galicia un país de misión? Pensamos claramente que si, aínda
que, como é lóxico, esta condición de «país de misión» reúna entre nós unha serie de características que a fan moi particular. E a
esta particularidade imos dedicar as páxinas que seguen en análise
e propostas. Pero, antes de nada, botemos unha ollada á realidade eclesial galega no momento presente en canto que campo de
misión. Cal é a realidade das nosas comunidades cristiás ben no
rural, ben en vilas e cidades?6
Reparando en calquera das comunidades parroquiais do noso
arredor, observamos o seguinte: da poboación que integra a parroquia, vila ou cidade, posiblemente non máis dun 2 % se poidan
considerar homes e mulleres crentes comprometidas, por dicilo
dun xeito rápido e simple: comprometido nos actos de culto e en
diferente medida tamén no estilo de vida cristiá. Sobre un 10 %
da poboación son persoas –moito máis mulleres ca homes– que
5 Evangelii gaudium é unha verdadeira escola de misionoloxía, que nos pode axudar a
desenvolver boas actitudes e prácticas misioneiras. O estudo desta Exhortación será abordado por outras persoas neste mesmo número de Encrucillada. De todos modos, gustaríanos
que o seu espírito acompañase toda a nosa reflexión.
6 Quen isto escribe móvese máis no ámbito rural, pero moi probablemente se poida extrapolar á cidade a visión que para nós ten como referencia máis directa o mundo da aldea.
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cumpren coa súa condición cristiá asistindo con certa regularidade
á Eucaristía dominical e participando con máis ou menos interese en actividades que emprenda a parroquia. O 68 % da xente da
parroquia só moi ocasionalmente participa en actos de culto: funerais, primeiras comuñóns, santuarios; compoñentes deste grupo
poden pasar anos enteiros sen pisar unha igrexa; practicamente
están desligados da vida parroquial; figuran, pero nada máis. E
o 20 % restante, nada de nada; incluso manteñen unha actitude
despectiva, se non agresiva, contra o que significa a práctica da fe.
Se isto é así –e cremos que o é no fundamental–7, claramente
estamos nun país de misión, pero cunhas características ben complexas que fan que esa misión posible se encontre cunhas dificultades especiais, que non se darían se nos encontrásemos cunha
parroquia que empeza de cero. As dificultades cando menos son
de dous tipos:
– A parroquia misioneira debe atender a un a tempo a catro
campos de misión: a xente moi fiel, a xente máis ou menos
fiel, a xente que figura nada máis, e a xente que non quere
saber nada de nada. E débeos atender, falando do rural aínda
tan amplo entre nós, tendo en contra o enorme espallamento
e avellentamento da poboación. Canta humilde e sabia estratexia misional cómpre poñer en xogo para lle dar unha resposta evanxelizadora de forma inclusiva a esta realidade!
– O feito de que moitos dos homes e mulleres que entran nos
obxectivos da misión participasen algo nalgún momento da
vida parroquial pode, en ocasións, converterse nun elemento positivo (memoria de contactos, de persoas, de experiencias do pasado que deixaron bo recordo), pero en moitas
outras pasa a ser un atranco máis ca unha facilidade: xente
7 A. Bueno Guinamard, no artigo titulado «La secularización hoy: el océano y sus corrientes», Sal Terrae (setembro 2017), 679-692, ofrece as seguintes cifras para describir o grao
de participación eclesial dos crentes españois en xeral: o 60 % da xente que se considera
católica case nunca asiste aos oficios relixiosos, e o 13 % asiste con regularidade á Misa
os domingos. Enténdese que o resto, ese 27 %, estaría totalmente á marxe dos servizos e
responsabilidades parroquiais.
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que está de volta, escéptica, para a que o posible primeiro anuncio, o primeiro achegamento ao Evanxeo perdeu o
factor sorpresa, o factor encanto, o factor novidade («Boa
Nova»); nada lles soa a novo, todo queda asociado coas propostas rutineiras de sempre, ás que se contesta tamén coa
rutina de sempre, que se podería resumir co dito frecuente:
«cousas dos curas».
Por iso, se recordamos as características das sucesivas etapas
misionais da Igrexa durante a súa historia multisecular, podemos
preguntarnos cales serían as características desta etapa misioneira que estamos chamados a vivir na actualidade nos países occidentais que tanto foron afrouxando na súa fe, Galicia entre eles.
Tendo en conta a postura vital respecto á fe de moitas das persoas
obxecto de misión, habería que falar algo así como de desencanto e desinterese, de insignificancia; e, se tivésemos que falar da
situación dos posibles axentes desta misión, teriamos que falar
dunha Igrexa escasa en recursos humanos, vella en anos e, posiblemente, débil en fe e en esperanza. Quédanos dicir con San
Paulo: «Daquela presumirei con gusto das miñas debilidades,
para que así resida sobre min a forza de Cristo. E por iso gozo
nas fraquezas, nas afrontas, nas necesidades, persecucións e angustias que sufro por Cristo; porque, cando estou débil, entón é
cando son poderoso» (2Cor 12, 9b-10). E quédanos tamén pensar que non estamos senón ante unha singular oportunidade de
facernos crentes e de construír comunidades cristiás non desde a
interna presión do medo, nin desde a externa presión sociolóxica,
que tanto condicionaron antigos procesos de adhesión eclesial.
Sen querelo nin buscalo, case máis ben teméndoo, as circunstancias históricas sitúannos nunha época en parte similar á daquelas comunidades cristiás do séculos primeiros que, no medio de
situacións ambientais tan adversas, houberon de afrontar a súa
existencia, contaxio e expansión8.
8 R. Aguirre (ed.) séguenos ofertando abondosa información sobre a vida das primeiras
comunidades cristiás, agora co libro Así vivían los primeros cristianos, Verbo Divino, Navarra, 2017.
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3.- Por unha Igrexa en misión
Vénse dicindo desde xa hai tempo que a Igrexa debe pasar dunha Igrexa de mantemento, que coida máis ou menos os que ten
na casa, a unha Igrexa en misión, que sae fóra coa palabra e sobre todo coa vida para ofrecer ás mulleres e homes do seu tempo
aquilo que recibiu gratis, como don, o Evanxeo de Xesús, e que
gratis tamén, e como don, entende que debe compartir (cfr. Mt
10, 8). Sen embargo, parécenos que ese cambio, anunciado no
desexo das palabras, non se corresponde logo cunha modificación
dos hábitos de vida e de práctica cristiá das comunidades que facemos a Igrexa. Non se poden conseguir cousas distintas facendo
o mesmo, ou incluso volvendo cara atrás e recuperando formas,
prácticas, mensaxes que respondían a momentos históricos definitivamente pasados9.
E cales serían, logo, as características dunha Igrexa en misión
nestes tempos nos que nos toca vivir? Aventurámonos a facer algunhas propostas, dando por feita a súa parcialidade, co desexo
de que este debate colla corpo nas nosas comunidades e se vaia
traducindo en intentos reais, ben pensados e traballados, que nos
irán aprendendo o que é axeitado e o que non; todo menos quedarnos de brazos cruzados agardando apagar a luz e pechar a porta, ou
algún milagre que substitúa o que nós non ousamos emprender10.
3.1. Entender o lugar da comunidade cristiá
Habitualmente, nunha Igrexa de mantemento a comunidade
cristiá enténdese ollando para si mesma basicamente. A comunidade cristiá ofrece uns servizos relixiosos dos que se benefician as
persoas que a ela acoden. Algo así coma un dispensario médico.
O lugar de Deus, da comunidade e das persoas responsables da
9 O bispo de Mondoñedo-Ferrol, Luís Anxo, insiste repetidamente nesta proposta, citando a frase atribuída a Albert Einstein, que di textualmente: «Se buscas resultados distintos,
non fagas sempre o mesmo». Dumio, (26 outubro 2017), 2.
10 M. Regal Ledo, «O traballo do Evanxeo no mundo rural», Encrucillada 199, (2016),
19-43, onde se fan propostas que cadran perfectamente co que aquí estamos tratando.
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comunidade é o templo e todo o que o rodea. Normalmente isto
compleméntase cunha serie de servizos cara a fóra, maiormente
na liña da caridade e da formación a diferentes niveis. Pero o
centro da comunidade teno o templo, o culto, alí é onde podemos
atoparnos con Deus, gustar del e habilitarnos para logo saír ao
mundo. Este esquema, que mesmo podería parecer ben lóxico,
vólvese inútil cando comprobamos que a xente non acode ao templo, incluso ás veces aquela que nos acompaña en certas accións
humanizadoras. As razóns que ten para facelo poden ser moitas,
máis ou menos lóxicas, pero igual non debiamos desbotar de entre
esas razóns o feito de que, a forza de centrarnos no templo como
lugar de Deus e evitar a complexidade humana como espazo da
súa presenza, créese unha falla de sintonía entre a relixión e a
vida, entre os intereses da xente normal e os que promovemos as
comunidades cristiás. E nestes casos tendemos sempre a facernos
as vítimas e culpar aos de fóra.
Audazmente o Papa Francisco falounos desde o primeiro momento do seu papado da necesidade de transformar eses dispensarios médicos nos que converteramos as nosas comunidades
cristiás (isto sería o que el chama a «autorreferencialidade») en
hospitais de campaña, alertándonos da urxencia de facer un desprazamento necesario: o lugar da comunidade cristiá é o espazo
civil, o lugar do templo é o fragor da vida, o lugar da experiencia
de Deus é o mundo. E sempre cunha especial preferencia para os
espazos onde a xente máis pobre vive, sofre, espera ou se desespera. Pensamos que unha Igrexa en misión debería ir facendo este
desprazamento. Que foi, por certo, o que o noso Señor realizou
cando, despois dun tempo de «noviciado» con Xoán o Bautista,
aínda admirando a austeridade deste home, a súa palabra acesa,
a súa forte vinculación con Deus, a súa crítica aceda ás formas
relixiosas decadentes do momento, dicide irse de onda el, porque
o de Xoán, dentro do moito bo que o rodeaba, era estar á espera
de que a xente viñese. Xesús volve para a súa Galilea e bótase a
andar camiños, aldeas, vilas e cidades, convertendo o seu grupo
nunha primixenia experiencia de hospital de campaña. E ese era
para el o lugar de Deus.
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Bo labor, o de dedicarnos a debullar todo o que pode supoñer facer este cambio no conxunto da comunidade cristiá, clero, leigos,
leigas, sistemas de formación duns e doutros, receptividade do que
acontece na vida, etc.
3.2. Aproveitar recursos
Somos unha Igrexa escasa en recursos humanos, escasa en clero, que ademais ten unha media de idade ben elevada; iso significa
tamén que a escaseza se estende aos diferentes recursos que os
medios humanos han de mobilizar, e iso redunda en último termo
na eficacia da acción misioneira. Aproveitar e racionalizar recursos
é unha lei básica de misión. E volvemos apuntar a un soño que
ben mirado pensamos que debería entrar dentro do máis normal
do mundo se non estivésemos mediatizados por certas rutinas, por
certos particularismos minifundistas que o tempo e as circunstancias van facendo cada vez máis anacrónicos.
Ten sentido ter cinco seminarios maiores en Galicia para atender a un grupo de seminaristas maiores que no seu conxunto non
sabemos se chegarán aos cen alumnos? Ten sentido multiplicar
por cinco o cadro de profesorado que necesariamente estará dando
clases a grupiños de dous, tres, catro alumnos en máis dun caso?
Podémonos imaxinar a forza, o «empoderamento» como se adoita
dicir, que supoñería ter un centro de estudos eclesiásticos único e
potente, onde se compartisen as particularidades de cada recanto
do país e as iniciativas misioneiras que nun lado e noutro se levan a
cabo, onde se afondase nas condicións do espazo humano a misionar (antropoloxía, socioloxía, cultura, lingua, economía, etc.) e nas
ofertas de evanxelización que respondesen ao momento que estamos vivindo? A inmersión cultural sempre foi unha esixencia fundamental de calquera proxecto de misión e, en culturas con tanta
forza da tradición en cousas, pero noutras tan cambiante como o é a
nosa, esa inmersión non hai que dala por suposta, nin moito menos.
Temos un exemplo ben evidente das bondades do funcionamento interdiocesano co equipo de catequese de Galicia, que tan bos
resultados estivo dando ata o presente. E parece que algunha outra
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Delegación pastoral, como a do laicado ou a de pastoral penitenciaria, está avanzando por un camiño semellante. Pero que é o que
nos impide facer normal o que parece tan lóxico? En cada caso
haberá as súas razóns e temores, pero non haberá moito de proteccionismo sobre os meus, non sexa que outros mos estraguen,
ou algo daquilo de Paulo: «Refírome a que cada un de vós anda
a dicir: eu son de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo»
(1Cor 1, 12)? Ante a urxencia misioneira que nos vén enriba, non
seremos capaces dun proxecto común de Igrexa desde a madurez, desde a centralidade no Evanxeo de Xesús, aproveitando ao
máximo os recursos, cumprindo co evanxélico de ser sinxelos coma
pombas, pero tamén astutos coma serpes (cfr. Mt 19, 16b), ou de
ser sagaces coma o administrador inxusto loado na parábola (cfr.
Lc 16, 8)? Non hai xa aquí un primeiro campo de conversión para
a misión por parte de todos nós?
3.3. Cambiar de perspectivas comunitarias
Non estamos sendo unha igrexa de masas. Aínda que as nosas cidades, vilas e aldeas estean ben cubertas pola presenza de
igrexas, nin hai moitos curas que as atendan, nin hai apenas ministerios laicais que as sirvan, nin hai moitos homes e mulleres
que as ocupen para as diferentes celebracións. E podemos vivir na
morriña polos vellos tempos de plenitudes, pensando que aquilo
si que era Igrexa e non esta zarapallada que agora nos toca vivir.
A realidade é que somos unha Igrexa en minoría e as perspectivas
anuncian que cada vez o seremos máis, pois a xente nova que
hoxe non quere saber nada connosco, non vai ser o día de mañá
esa xente maior que nutra as nosas comunidades. Pero é malo
ser minoría? Sen renunciar ao crecemento pola misión, é malo
ser minoría? Non é acaso o lugar máis lóxico, máis natural, máis
evanxélico, dado o contexto no que vivimos e dadas as propostas
que ofrecemos, se as ofrecemos de acordo co Evanxeo de Xesús?
Por moito que os Feitos dos Apóstolos falen de miles de adhesións
en bloque (cfr. Feit 4, 4), os mesmos Evanxeos gustan de describirnos como pequerrecho gran de mostaza (Mt 13, 32), como
fermento que fai levedar a masa (Mt 13, 33), como simple sal que
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salga ou simple luz que aluma (cfr. Mt 5, 13-16), en definitiva
como »rabaño pequeno» (cfr. Lc 12, 32).
Non por rendición, senón pola verdade das cousas, pola nosa
mesma identidade evanxélica, por «dereito evanxélico»11, é necesario evitar entrar na angustia polo feito de sermos poucas, de sermos
minoría dentro da propia casa, dentro dun medio tradicionalmente
católico, pero que pouco a pouco se está comportando como vaidade que se desincha. Nalgúns tempos recentes a isto chamábanlle
«minorías abrahámicas». O teólogo J. Ratzinger, futuro papa Bieito
XVI, nunha páxina verdadeiramente profética, fala de «comunidade voluntaria», «comunidade pequena», «Igrexa interiorizada»,
empobrecida, transformada «nunha Igrexa dos pequenos», «o
proceso será enormemente difícil», «isto necesitará tempo», pero
«despois da proba destas esgazaduras xermolará unha gran forza
dunha Igrexa interiorizada e simplificada», «a Igrexa da fe»12.
3.4. Comunidade crente que dá razón da súa fe
Que a comunidade cristiá sexa «comunidade pequena» ou
«Igrexa dos pequenos», non quere dicir, nin moito menos, que
sexa unha comunidade débil, fráxil, sen consistencia, insignificante, sen capacidade de vivir e de transmitir algo realmente potente para a sociedade que a rodea. Posiblemente, todo o contrario.
Porque a súa pequenez numérica, o seu rexeitamento de calquera
tipo de prepotencia mundana (esa mundanidade espiritual á que
o Papa Francisco repetidamente se refire), o seu baleiro de poder
vaina capacitar precisamente para ser unha comunidade de fe, totalmente volta cara a Deus como única referencia fundamental,
11 Isto afirmaba Paulo VI no discurso de apertura da segunda sesión do Concilio Vaticano
II, 29 de setembro do 1963: «A Igrexa […] mira a toda a humanidade que sofre e chora;
esta perténcelle por dereito evanxélico». A este mesmo dereito podemos apelar para vivir
orgullosamente como «comunidades pequenas».
12 Volvemos citar con gusto estas palabras entresacadas dun texto de J. Ratzinger do seu
libro Fe y futuro, Sígueme, Salamanca, 1973, 76-77, texto que transcribimos integramente
nas páxinas 24-25 do meu artigo citado na nota 10, porque nos parecen verdadeiramente
anunciadoras dun proceso que, polo menos nos países occidentais, 44 anos despois, estamos palpando de forma evidente. Invitamos de novo á súa lectura completa.
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como único alicerce, como única matriz do seu ser e do seu diario
actuar. Unha comunidade que chamará a atención pola sinxeleza e
contundencia da súa aposta crente e da súa capacidade servidora.
Isto pode parecer un simple soño sen fundamento, pero non o será
se reparamos que esta preferencia polo menor, este sentirse no pequeno como en terreo totalmente propio é algo típico do actuar de
Deus, e do actuar da xente que máis a el se ten apegado (cfr. Lc 1,
46-55). As cousas certamente non van ser así á forza, pero cando
menos hai serias razóns para pensar que poidan ser así, a pouco
que nos movamos con espírito evanxélico nesa situación próxima.
Os membros dunha comunidade que así cre, así deben estar
«dispostos a responder a todo aquel que vos pida razón da esperanza que levades dentro» (1Pe 3, 15b). E isto abre unha tarefa
misioneira de primeira orde. Iso de dar razón da esperanza que
levamos dentro facémolo basicamente cos nosos comportamentos.
En múltiples ocasións Xesús medía a calidade da fe nun Deus Pai/
Nai, polo espazo que o sentimento e a práctica da fraternidade
ocupaba nos nosos corazóns, nas nosas vidas, ata chegar a unha
simplicidade e a unha radicalidade sen medida (cfr. Mt 25, 3146). Pero, afirmado isto e nunca esquecido, tamén é certo que esa
«comunidade pequena» deberá habilitarse para dar razón razoada
da súa esperanza, é dicir, falar da fe que a move con palabras,
conceptos, «mundos» que poidan dicir algo á xente do noso tempo.
A nosa linguaxe relixiosa «fundante» (Biblia, Misal, Credo, oracional) e a que empregamos para a súa explicación, en boa medida
responde a un mundo pasado, que xa non lle di nada a boa parte
dos nosos contemporáneos. É unha linguaxe premoderna, que se
move en formatos «heterónomos», nos que Deus e todo o de Deus
é algo de fóra que irrompe nos individuos, na historia, dunha forma como máxica, milagreira, ou ben por propia iniciativa ou ben
forzado polas nosas pregarias. E o mundo moderno funciona en
clave «autónoma», allea a incursións raras do divino no noso mundo. Non quere isto dicir que a situación de aparente confrontación
irreversible non teña saída, pero esta, a nivel de linguaxe e de vivencias, hai que a ir construíndo. Sería o que se chama a «teono36
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mía», que fala dunha presenza de Deus, que non irrompe, senón
que hai que descubrila, decatarnos de que a temos aí, porque está
dentro de toda a creación e desde dentro nos acompaña en todo
momento13.
Pode parecer esta unha cuestión teórica que non afecta á posibilidade de facernos entender polo home e a muller moderna, pero
pensamos que non o é. Polo que dixemos máis arriba, unha parte
importante da poboación que ás veces acode ás nosas celebracións,
é xente que vive e se move totalmente nese mundo autónomo, para
a que os nosos relatos, os nosos formularios, incluso con frecuencia os nosos comentarios e aplicacións dos mesmos sóanlles á pura
maxia, a puro mito, a puro conto14. Todo o que lles chegue por esta
canle déixaos indiferentes (outra cousa é que queden indiferentes
ante o testemuño vital das persoas crentes). É certo que moita
da xente que acode con certa regularidade ás nosas celebracións,
está tan afeita a ese discurso eclesial, que o escoita e acepta, e ora
se esquece del nada máis saír da igrexa, ora incluso lle vale para
montar sobre diso unha experiencia relixiosa saudable. Pero iso
non quita que esteamos ofertando a fe nunha envoltura que cada
vez ten menos oportunidades no medio no que vivimos. Máis dunha vez lle temos oído dicir á xente nova, e non tan nova, que todo
iso que «contamos», forma parte dun mundo vello, que acabará
pasando á historia como teñen pasado outros ritos e prácticas dos
nosos maiores, que se contan como cousa doutros tempos.
É este un tema moi delicado. É doado tirar por terra o vello, pero
sen construír unha linguaxe e unha práctica alternativa, sinxela,
popular e culta a un tempo. É doado tamén persistir no de sempre
13 Este é un tema que se está abordando a nivel de teoloxía, pero con desconfianza extrema nalgúns casos, con moita cautela noutros e con exceso de ruptura en ocasións. Unha
obra interesante para entender por onde van os tiros a este respecto, pode ser a de R. Lenaers, Otro cristianismo es posible. Fe en lenguaje de modernidad, Abya Yala, Santiago de
Chile, 2008.
14 Non hai moito, iso foi o que me expresou un profesor universitario que asistira a un
funeral no que o sacerdote oficiante afirmaba con contundencia «bíblica» que o ser humano
fora creado inmortal por Deus, pero que o pecado viñera estragar tan preciosa creación.
Para o profesor iso era negar o evolucionismo e apostar polo creacionismo. E tiña razón.
Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018

37

Manuel Regal Ledo

preguiceiramente e acusar de infidelidades a quen intenta reconstruír a andamiaxe da fe, que non a propia fe. Pensamos que este é
un dos grandes retos do momento eclesial presente. E para responder a este reto, na teoría e na praxe, que ben viría ese centro teolóxico centralizado, e que ben poden vir esas pequenas comunidades
que vaian concentrando os restos de pobo de Deus nesta hora!15
3.5. Comunidade inclusiva e catecumenal
En boa medida, a práctica relixiosa das nosas comunidades
céntrase na asistencia a determinados actos de culto, aínda que
de aí se derive unha vida con comportamentos crentes en todas as
áreas da existencia. Cando estes actos de culto son máis abundantes en número, dentro dos asistentes temos unha variedade enorme de sensibilidades respecto á fe. Nun funeral, nunha voda, nun
bautizo, nunha romaría mestúranse persoas totalmente arredadas
da Igrexa con outras que de cando en vez asisten ás celebracións,
e con outras que máis habitualmente o fan. Posiblemente esta
realidade se modifique moito en pouco tempo, na medida en que
as persoas máis vellas vaian morrendo. Pero hoxe é así e así a debería considerar quen se responsabilice de organizar eses actos de
culto, sabendo que, ben desenvoltos, poden, se cadra, reavivar a
lapiña da fe, do aprecio pola fe, e, mal desenvoltos, poden confirmar o rexeitamento da fe que moitas das persoas asistentes levan
no seu corazón.
Dicimos con isto que estes momentos son momentos especialmente misioneiros, e polo tanto do principio á fin a palabra, os
xestos, os símbolos, o trato, todo debe quedar envolto neste sentido misioneiro, e non por pura afectación, senón desde a máis humilde naturalidade evanxélica. A isto nos referimos cando falamos
de inclusión. Unha monición de entrada pode excluír ou incluír
15 O teólogo galego Andrés Torres Queiruga vén dedicando moito do seu traballo a esta
reconstrución da linguaxe relixiosa, intentando facela significativa para o mundo moderno.
Non sempre o seu traballo é valorado, nin sequera respectado entre nós. Como un enunciado xeral do asunto, véxase o seu recente artigo «A linguaxe relixiosa: desmitoloxización e
cambio cultural», Encrucillada 198 (2016), 5-16.
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sentimentos, dispoñibilidades; pode favorecer que unha persoa,
aínda non tendo fe, ou téndoa no aire, se poida sentir invitado a
celebrar algo con fondura e verdade. Por iso mesmo non todas as
lecturas poderían valernos para este fin, por moito que si entren
no listado oficial. Para moitas persoas quizais poidan ser lecturas
que dean pé a un primeiro anuncio, de aí que deberían falar, na
forma e no fondo, do fundamental da experiencia relixiosa que vive
a comunidade. Igualmente unha homilía, unhas preces, uns cantos, uns agradecementos poden envolvernos a todos en climas de
celebración, respectando as posibles diferenzas, ou, ignorándoas,
facer que moitos asistentes acaben pensando: pero que fago eu
aquí? Por suposto que o último que debería facerse é aproveitar a
ocasión para botar a reprimenda e descargar a frustración ou desencanto que un poida estar vivindo porque o que trae entre mans
non está encantando a case ninguén16.
Está claro que esta actitude inclusiva debe sobrevoar ata o extremo por todas as actividades que desde a comunidade cristiá se
desenvolvan: actividades de servizo, de caridade, de lecer, de festa, etc. Se en algo se debería distinguir unha comunidade cristiá,
debería ser en ter as portas sempre abertas, as mans estendidas,
o corazón dispoñible. Cousa non doada nos mil detalles que se
poden dar nunha comunidade parroquial da que en principio todo
o mundo da parroquia forma parte, pero da que se fai responsable
soamente unha pequena parte.
E unha comunidade inclusiva deberá ser ao mesmo tempo unha
comunidade catecumenal, unha comunidade disposta a facer un
proceso de formación-experimentación do feito relixioso na súa
vida. Isto será imprescindible se queremos que as nosas comunidades persistan en tempos de nulo apoio social. Non o facer suporá
ir reducindo o relixioso a catro pequenos momentos ciscados por
aquí e por alá, sen apenas transcendencia para a vida dunha persoa:
poñer unha vela a un santo, ir a tal romaría, bendicir o coche…
16 Véxase a este respecto o moi suxestivo artigo de P. Guerrero, «Homilías para alejados.
Un Dios que se sienta a la mesa con los no creyentes», Sal Terrae 104 (2016), 337-351.
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E como desenvolver esta formación catecumenal da comunidade cristiá? Non é doado, certamente, temos moitas cousas en contra, fixémonos persoas cristiás daquela maneira e quen nos mete
na cabeza e no corazón agora de que é importante experimentar
outros procesos? Cómpre convencemento en quen lidere as comunidades, cómpre paixón, cómpre capacidade de contaxio, cómpre
humildade para ir dando pasos planificados na boa dirección, que
non é senón á da maduración e a da corresponsabilidade, cousas
por outra banda moi esixidas noutras áreas da vida civil.
Ofertamos un posible proceso, máis que nada por se pode servir
de punto de partida dun debate teórico e práctico na busca de alternativas que garantan a viabilidade dunhas comunidades cristiás
parroquiais ou interparroquiais en tempos próximos que se adiviñan rompedores. Nos medios rurais (moitas das nosas vilas son espazo rural) hai que partir claramente de propostas interparroquiais.
Hai que espallar e contaxiar a conciencia de que estamos nunha
situación de derrubo e creación a un tempo: se algo cae, algo se
pode construír no seu canto. Hai que ofertar alternativas. A que se
anuncia ata o de agora, consiste en facerlle entender á xente que
as pequenas igrexas parroquiais van ir pechando as portas, quitado
para unha festa, un enterro ou algo así, e en orientala a que pense
en acudir para a práctica relixiosa ao centro pastoral que terá a súa
sede en tal ou cal vila. Pensamos que isto non aborda o problema
de fondo: as aldeas quedan na práctica abandonadas e trasládase
á vila o problema da fraxilidade na pertenza á comunidade cristiá.
Non é acaso posible, aínda que sexa difícil, pensar en crear algún grupo a nivel parroquial, interparroquial, ou mesmo de arciprestado ou Unidade Pastoral, co que se bote a andar unha nova
maneira de vida e pertenza dentro da comunidade cristiá? Convocar, presentar a situación, razoala, axudar a que o grupo tome
conciencia da súa debilidade e do seu poder, dispoñerse a facer un
camiño, presentar un método de traballo, botarse a andar xa. Un
grupo aquí, outro acolá, onde a cousa sexa posible, que vaia servindo de referencia, que vaia abrindo camiño, que vaia derrubando derrotismos. Existen diferentes métodos xa en funcionamento.
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Son coñecidos os «Grupos de Xesús», promovidos por J. A. Pagola,
para os que el mesmo ten elaborado bos materiais17. Existe o Movemento Rural Cristián, rama especializada de Acción Católica,
que dispón de bos materiais de iniciación e de formación de grupos
no rural18. E desde o movemento «Cremos no Rural», de recente
creación en Galicia, ofrécese tamén material de iniciación e de
formación permanente para grupos rurais que queiran vivir na aldea como cristiáns19.
Entendemos que é moi importante ver ben que método se vai
empregar. Non se trata das típicas sesións de formación sobre diferentes áreas, aínda que non se desboten en ocasións. Non se trata
dun proceso teórico por un posible recorrido catequético. Trátase
de algo máis, algo máis totalizador. Trátase de posibilitar a experiencia de formar e vivir en comunidade cristiá20, sabéndose humilde alternativa posible para a situación nova que se está dando. Este
sería o cálido espazo central no que os membros da comunidade
nos situariamos, aí se traballarían os dons e capacidades de cada
quen, desde aí se partiría para desenvolver as diferentes tarefas
que cada quen vaia asumindo cara a dentro da propia comunidade
e sobre todo cara a fora da comunidade, como corresponde a un
laicado adulto, comprometido na sociedade civil21; e á comunidade volveriamos periodicamente para compartir tarefas, formación,
17 J. A. Pagola, Grupos de Xesús, PPC, Madrid, 2014.
18 Boa información ao respecto en http://ruralescristianos.org.
19 Pódese solicitar información nos seguintes correos: pilarwirtzm@yahoo.com; gcferro42@gmail.com; manuelregalledo@gmail.com.
20 Véxase a construtiva achega de L. González-Carvajal Santabárbara, «Salió un sembrador a sembrar… Reflexión pastoral sobre la transmisión de la fe», Sal Terrae 105 (2017),
693-708, onde sinala estes seis campos do proceso catecumenal: iniciar na experiencia de
Deus, integración efectiva na vida da comunidade, dar a coñecer o Credo, promover a «escatopraxis», exorcizar o medo a ser «distintos», anunciar e facer presente o Reinado de Deus.
21 Para acertar no rol do laicado dentro dunha comunidade cristiá, evitando reincidir
nun novo clericalismo, é ben orientadora a carta do Papa Francisco ao Cardeal Ouellet, 19
de marzo do 2016, despois da clausura do encontro da Comisión para América Latina e o
Caribe, onde se falara da participación pública do laicado na vida dos nosos pobos. WWW.
iglesiacatolica.org.uy/departamento-de-laicos/files/2017/10/Carta-Francisco-a-Ouellet.Laico-en-la-vida-pública.pdf (Consulta 30.12.2017)
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gozos, fracasos, para manter a fe, o amor e a esperanza, e para así
irnos fortalecendo nos camiños da fe e nos camiños da vida, ambas
as dúas cousas ben xuntiñas sempre.
Para acabar, estamos nun momento de graza, ante unha grande oportunidade para a que o Espírito conta connosco. A tarefa é
complexa, difícil: pasar dunhas comunidades clericais nas que o
cura está no centro e a comunidade de colaboradores/as xira ao
redor del, pendente del sempre e en todo, a unhas comunidades
sinodais, nas que o cura, aínda tendo un rol ben particular, fai corro e comunidade con todos e todas, cada quen co seu servizo, coa
súa tarefa na comunidade, formando parte dun proxecto común
no que todo o mundo é importante e ninguén imprescindible, agás
o Espírito que ten sempre comprometida a súa presenza. De non
ser así, dificilmente resistiremos o envite dun mundo secular que
é como é por responsabilidade de todos, tamén da mesma Igrexa.
Manuel Regal Ledo
Candia, Abadín, Lugo
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Campos de misión: Luces de esperanza
Santiago González Avión

Misión e secularización
Para abordar algunhas luces de esperanza en relación coa misión da Igrexa en Galicia, que constitúen a razón de ser do presente estudo, hai que achegarse, aínda que sexa de forma breve,
aos problemas específicos que deben enfrontar a evanxelización
misioneira no contexto da secularización da sociedade. Desde o
meu punto de vista, o principal conflito vivido na evanxelización
da sociedade secularizada foi que o proceso de secularización
afectou de forma moi fonda aos axentes implicados. Por iso, un
gran número de axentes de pastoral, especialmente cregos, pero
tamén persoas dedicadas á vida consagrada, abandonaron o ministerio ou as súas comunidades de pertenza, para incorporarse
á vida civil. (Tamén houbo leigos que abandonaron a perspectiva
crente para adoptar outra exclusivamente secular, pero esta vivencia, en xeral, resultou menos traumática). Este proceso de abandono rara vez aconteceu de forma pacífica e tranquila: produciuse
unha exclusión sistemática destas persoas respecto de calquera
tipo de responsabilidade na Igrexa. E, aínda que foron abundantes os exemplos de axuda para conseguir unha profesión civil,
non faltaron diversas formas de rexeitamento e de represalia que
afastaron vitalmente estas persoas, antes consagradas, da Igrexa
á que decidiran entregar a súa vida. Nesta primeira acepción da
secularización, uns ven os outros como traidores, mentres que
os que saen perciben os que quedan como unha maquinaria insensible, afecta ao poder e despreocupada da sorte dos que viven
nas vangardas por fidelidade ao Evanxeo. Pero hai outra acepción
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da secularización, moi relacionada coa primeira, que introduce
un matiz novo: a acción evanxelizadora nas fronteiras do mundo
secular convértese, a miúdo, nunha forma de acción social, moi
relevante socialmente, pero irrelevante para a adhesión á fe. Nestes casos, a crítica que se fai desde as formas propias da pastoral
de cristiandade, é que a Igrexa non se fai presente nas novas fronteiras de evanxelización, senón que desaparece tras das formas de
compromiso civil que a sociedade estima como oportunas para o
seu actual momento cívico e cultural.
Pretendo mostrar como existen formas de acción pastoral que se
converten en relevantes desde o punto de vista social pero nas que
está presente, ao mesmo tempo, a forza explícita do Evanxeo. E
que son coherentes co convite da Evangelii Gaudium: «saír da propia comodidade e atreverse a chegar a todas as periferias que precisan da luz do Evanxeo» (EG. 20). Estas formas, tal como serán
presentadas, teñen un percorrido que vén de lonxe. Non se trata
de experiencias novas, senón consolidadas. Pero, ao mesmo tempo,
presentan formas que seguen resultando anovadoras, porque parten de opcións que están lonxe de ser maioritarias na Igrexa e na
Sociedade; e, porén, indican camiños que debe percorrer a Igrexa
e a humanidade que camiña na nosa terra, para ter un futuro digno de tal nome.
Tratarei de expoñer como a Boa Nova de Xesús está presente nalgunhas periferias como son a prisión, o mundo rural ou o
medio ambiente. O carácter destas periferias é dispar entre si.
Porque o medio natural só pode ser considerado como unha periferia desde que a contabilidade do sistema económico capitalista
declara que os efectos da nosa acción sobre o planeta son meras
«externalidades». O medio rural ou a prisión, en troques, son periferias desde que existen cidades como estrutura residencial e
como estrutura de poder, e desde que existen sistemas penais.
Pero o carácter diferente destas periferias non debe facernos perder de vista a relevancia de calquera forma de saída que sitúe a
Igrexa no camiño de atopar as angueiras das persoas que constitúen esas periferias.
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1.- Evanxelizar a prisión
Porque tiven fame e déstesme de comer; tiven sede e déstesme
de beber; fun forasteiro e acolléstesme; estiven espido e vestístesme; enfermo e visitástesme; estiven na cadea e viñéstesme ver
(Mt 25, 35-36).

A prisión, xunto coa vida na rúa, son as formas máis extremas de
exclusión da nosa sociedade. A prisión presenta a particularidade
de que nela conflúen a exclusión social e a exclusión xurídica. Ou,
por ser máis exactos, a prisión é unha forma de exclusión marcada
por un aspecto xurídico, como é a privación da liberdade ordenada
pola autoridade para a seguridade do conxunto da sociedade e para
posibilitar a reinserción das persoas que quebrantaron a lei de forma grave. Aínda que na práctica moitas persoas que atentan contra
a lei non son afastadas, e continúan lesionando a convivencia e os
intereses da sociedade, mentres que as persoas con menos recursos adoitan a estar sobrerrepresentadas. Non é estraño, daquela,
que os inmigrantes e as minorías teñan unha presenza moito máis
forte na prisión que no conxunto da sociedade.
O Evanxeo sinala a prisión como un lugar privilexiado para o
exercicio da misericordia. Convén lembrar, para non confundir os
procesos sociais actuais cos antigos, que as prisións anteriores aos
tempos modernos non tiñan o carácter de establecemento permanente e masivo das actuais. A prisión en tempos de Xesús era
unha experiencia breve que precedía á escravitude, ao desterro
ou á morte. E as máis das veces tiña un carácter exemplar: escenificaba a caída de persoas relevantes convertidas en inimigas da
sociedade, ben por pertencer a un pobo diferente, ben por perder
o favor dos poderosos. Visitar ou redimir os cativos era un acto de
fidelidade á persoa e tamén de contestación aberta á orde establecida. Na actualidade, a situación de prisión prolóngase durante
anos r sófrena multitude de persoas, normalmente procedentes
dos sectores máis vulnerables da sociedade. Pero frecuentar a
prisión segue constituíndo un sinal de fidelidade á persoa presa,
e tamén de rebeldía fronte ao sistema social, político e xurídico
establecido.
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Na prisión de Teixeiro desenvolve desde o ano 2009 unha parte da súa acción pastoral Xaquín Campo Freire1, histórico crego
que viviu o compromiso da Igrexa co movemento sindical e coa
reivindicación da liberdade política e social no tardofranquismo,
que permaneceu fiel ao compromiso do Evanxeo co mundo do traballo, compatibilizando a súa vocación de crego coa súa profesión
de enfermeiro. E que, xubilado da súa profesión, pretendeu devolver á sociedade o que recibía en forma de pensión. En coherencia
coa procura das persoas que máis sofren, as preferidas de Xesús,
tamén el saíu buscalas á prisión de Teixeiro, sen deixar de exercer
como párroco de Mandiá, en Narón.
Xaquín chega ao cárcere como voluntario de Cáritas e como colaborador da capelanía, non como capelán. A aceptación por parte
de Institucións Penitenciarias non é plena, pero non como figura
institucional, senón como colaborador. E, como tal, pode acceder
ao Centro Penitenciario de luns a sábado. Nesa condición, o achegamento á persoa reclusa e ás súas familias comeza coa compañía,
coa proximidade, coa comprensión. Trata de tender unha ponte entre a inmensa soidade que fai sentir a prisión (tamén para os propios
funcionarios), e propiciar o sentimento de acollida e de encontro.
É o primeiro paso para poder construír unha sociedade «sanante e
sanadora», tomando prestadas as súas palabras. Unha sociedade na
que grazas aos cambios no ensino e na sanidade, na Dereito e na
Policía, na xudicatura e na Universidade, vaia habendo sitio para os
presos e para as súas familias lonxe dos odios e dos rancores.
No medio dese camiño, vaise abrindo paso o Evanxeo. Unhas
veces na revista que o propio Xaquín promove no cárcere. Outras
veces, a través dunha conversa. Tamén mediante a celebración litúrxica e a presenza da Palabra. Trátase de ir descubrindo os espazos da liberdade do Evanxeo no medio da prisión. De non privar
as persoas de alento e do sentido de quen sabe amar e perdoar.
Por iso os campos da misión van medrando sen parar, sen chegar
nunca a esgotarse.
1 Para unha visión máis completa da figura de X. Campo Freire cf. AAVV (X. Xiz Ed).
Ganduxando vidas, Asociación Cultural Xermolos, Narón 2017
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2.- O Evanxeo na Montaña
Seis días despois colleu Xesús a Pedro, a Santiago e a Xoán, seu
irmán, e subiu con eles sos a un monte alto (Mt 17, 1).

Sinalaba noutra achega nesta mesma revista a necesidade de
pensar a presenza da Igrexa no mundo rural, dada a reestruturación completa que se está a producir na poboación de Galicia,
especialmente intensa nos primeiros anos deste século2. Baixa
natalidade, envellecemento e sobreenvellecemento da poboación,
así como unha mortalidade crecente, froito da abundancia de
poboación moi entrada en anos. Esta nova configuración da poboación ven acompañada por un envellecemento moi intenso do
clero, en particular, e dos axentes de pastoral en xeral. O reto,
como queda dito, é ofrecer unha maior racionalidade na administración dos recursos no territorio. Pero, ao mesmo tempo, resulta
imprescindible manter vivo o testemuño da compañía no camiñar
do mundo rural que procura un futuro. Na caracterización sociolóxica dos territorios desde o punto de vista da poboación, o último
lugar no actual continuo social entre a cidade e o rural está ocupado polos territorios da montaña.
Exploramos a continuación a presenza da Igrexa nos territorios
de montaña en Galicia e a súa capacidade de crear esperanza e de
facer medrar experiencias que saben a Evanxeo e a futuro para a
xente. Non de balde, a montaña é a un tempo un lugar de retiro e
de encontro con Deus, desde a experiencia do Éxodo, e na vivencia
de Xesús de Nazaret.
Un deses territorios de montaña, con graves problemas de poboación e de dotacións humanas e materiais, son as terras dos
Ancares. Desde hai varias décadas, cando menos desde 1987, vén
traballando no Concello de San Román de Cervantes Ramiro
Martínez. administrador parroquial de cinco parroquias nos Ancares Leoneses e de máis de trinta no Concello de Cervantes e a
súa contorna, Ramiro é coñecido (e recoñecido) como inspirador e
2 S. González Avión, «Os retos do cambio demográfico para a pastoral no rural galego»,
Encrucillada 199, pp. 44ss.
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como traballador infatigable do Centro de Desenvolvemento Rural
dos Ancares. Interesáronse por esta iniciativa as universidades de
Galicia, os grupos de investigación que procuran formas de vivir e
de habitar os territorios máis desfavorecidos de Europa, diferentes
entidades sociais a nivel galego e estatal, así como militantes dos
novos movementos sociais. Sen embargo, non sempre a Igrexa é
capaz de recoñecer o seu patrimonio no que ten de humanitario e
de evanxélico. E non parece existir un interese igual na experiencia de Ramiro nos medios eclesiais.
As claves públicas da súa misión podemos atopalas resumidas en
múltiples traballos, recollo a sistematización que ofreceu Pilar G.
Cheda en El Progreso de Lugo3, e que titulou «Unha misión como
unha montaña», facendo unha referencia ao carácter inspirador
das metáforas do Evanxeo e da forza que ten para transformar a
realidade social. «En Cervantes sobra forza e falta confianza; hai
iniciativa, pero os medios son escasos; o amor pola terra dálles a
vida, pero a falta de servizos afógaos». Este é o resume do contexto
da misión. Con todo, o texto céntrase nos aspectos sociais desa
misión: na creación de alternativas económicas para que a xente
poida vivir, a busca da diversificación dos ingresos das familias e
dos lugares, unha atención especial ás mulleres e ás problemáticas
de xénero, que inclúe a desvantaxe social atribuída culturalmente
e sostida secularmente. Ese traballo é central, porque, cando comezan a emigrar as mulleres, o despoboamento convértese en imparable. E, a carón destas iniciativas, outras centradas nas oportunidades educativas dos nenos e rapaces, no lecer, na recuperación,
mantemento e dignificación das tradicións e na potenciación das
celebracións que crean espazos comúns para soster a vida e darlle
un sentido individual e social.
A ese labor social hai que sumar o traballo pastoral. A multiplicidade de parroquias e de núcleos de poboación a atender fai imposible manter os ritmos dominicais de celebración da Eucaristía.
E tampouco favorece a reiteración indefinida das celebracións da
3 Cf. https://www.elprogreso.es/articulo/noticias/unha-mision-coma-unha-montana/
20100925212100198791.html
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morte. Por iso, durante décadas hai unha concentración das celebracións que lles dá sentido de pertenza e de comunidade, que ofrecen proximidade e agarimo, pero que non están concibidas como
unha resposta á demanda sacramental que poida realizar a xente.
O propio Ramiro resume, nunha entrevista para o IDEGA da
Universidade de Santiago de Compostela, os valores da xente das
súas parroquias e as luces de esperanza que albisca na súa misión:
A hospitalidade, fronte á dificultade da vida na montaña e como
elemento de compaixón e de encontro; a experiencia do amor, especialmente para os máis novos, como vida que se desexa e que
se acompaña, a pesar dos erros e, por veces, da sobreprotección;
a capacidade de loita, de procurar un futuro común e un futuro
para a terra que nos sostén e para a que imos camiñando. Estes
valores existían antes de que Ramiro comezase a acompañar esa
andaina. Pero constitúen os valores evanxélicos que a experiencia
de Ramiro fai continuar agromando e florecendo na vida da xente.

3.- Deus no medio do lume
Nunha labarada, no medio dunha silveira, apareceulle o anxo do
Señor. Moisés reparou na silveira que ardía e que non se consumía. E dixo para si: «Voume chegar alá, para observar este fenómeno e saber por que non se consome a silveira» (Ex 3, 2-3).

A Unidade Pastoral das Pontes entre a Terra e o Ceo atende
varias parroquias da diocese de Tui-Vigo situadas entre os vales
do Miño e o Tea e os montes do San Amedio, a carón da Serra do
Paradanta, no extremo do Suído. As parroquias forman parte dos
concellos de Ponteareas, As Neves e Salvaterra. Pero non onde estes concellos acumulan poboación e gañan forza demográfica, senón onde o declive é evidente. O seu promotor Clodomiro Ogando
xa impulsara outra Unidade Pastoral en parroquias limítrofes, durante unha década. E a súa experiencia no mundo rural remóntase
aos anos 80 do pasado século, nos seus comezos nas parroquias de
Fornelos da Ribeira e Moreira. Ademais de profesor do Seminario
Diocesano, Clodomiro foi Delegado Diocesano de Pastoral Social
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e da Caridade. Na actualidade tamén é capelán no Hospital do
Meixoeiro. Estas referencias apuntan a unha experiencia de longo
percorrido que se sitúa no corazón da Igrexa pero que camiña na
dirección das marxes da sociedade e do sufrimento.
As parroquias todas que configuran a unidade de pastoral, San
Mamede de Fontenla, O Salvador de Leirado, San Simón de Lira,
San Adrián de Meder, San Mateo da Oliveira, Santa Comba de
Soutolobre e Santa María de Taboexa, foran gravemente afectadas
pola vaga de incendios que afectou a Portugal, Galicia e Asturias
entre o 13 e o 15 de outubro do pasado 2017. O lume arrasou o
monte, chegou ás casas e afectou aos máis pobres, pero tamén
afectou á reitoral e ao párroco, que, antes de acudir aos veciños,
debeu facer fronte ao fogo na súa propia vivenda.
Catro persoas perderon a vida na nosa terra naqueles días de
loito e lume. Pero as historias de persoas afectadas son innumerables. Hai desde quen perdeu as árbores dos montes que coidaran
os seus devanceiros, ata quen perdeu un alpendre en que gardaba
un camión, un coche e un barco que eran os seus medios de vida,
por sinalar só relatos que me chegaron de primeira man por xente
que coñezo e trato. Morreron os animais e quedaran arrasadas as
hortas. En contra do que estabamos habituados ata agora, a longa
cadea de incendios non diferenciou entre interior e costa, entre
rural e cidade. Por outra parte, a intencionalidade dos lumes, evidente na maioría das ocasións, xuntouse cunha seca extrema e
persistente, que permitiu que os incendios se reproducisen uns nos
outros sen necesidade de que mediase a acción humana, máis alá
do primeiro elo da cadea.
Parece claro que, ademais das causas habituais, o cambio climático provocou un outono inusualmente seco e quente, o que
facilitou a extraordinariamente a propagación do fogo, colleu as
Administracións Públicas competentes sen previsión e carentes de
medios suficientes para facer fronte ao reto. Por outra parte, as
axudas destinadas a paliar as consecuencias do lume non chegan de
modo algún a economías precarias e informais, que non dispoñen
de medios para probar os danos ou para cuantificar os seus efectos.
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Por iso, fronte a este reto, apareceu a axuda desinteresada das
persoas individuais, pero tamén a solidariedade organizada. Foron múltiples as actividades artelladas desde a sociedade civil,
especialmente para a rexeneración do monte, aínda que tamén
de solidariedade coas vítimas. Unha parte desas iniciativas tiveron un importante eco nos medios de comunicación e nas redes
sociais. Nese contexto resulta relevante que as parroquias desta
unidade de pastoral aglutinasen as súas forzas arredor dunha Cáritas Interparroquial que, lonxe de ningún tipo de asistencialismo, servise de canle da solidariedade organizada. Como tamén
é relevante que se celebrase un acto público, o 20 de xaneiro de
2018, en que participaron un total de catorce grupos musicais,
coa conseguinte mobilización de familiares e amigos de cantantes, danzantes e músicos de diversa procedencia. Actuaron persoas das parroquias afectadas, da contorna e mesmo chegadas de
Vigo ou doutras procedencias. Participaron persoas anónimas a
carón doutras coñecidas da televisión e dos medios de comunicación, persoas implicadas na vida parroquial ao lado doutras que
levan anos sen sentirse para nada identificadas coa Igrexa e coas
súas iniciativas.
O desafío ecolóxico e a cohesión social van da man. Cando o
Evanxeo consegue poñer en marcha a organización da xente a prol
das vítimas (neste caso das vítimas do lume), acéndese unha nova
luz que constrúe Igrexa como casa común, pero que alumea tamén
outros recantos da sociedade que moitas veces viven moi alleos ás
nosas formas de ver a vida e de entender a comunidade.

4.- Deus no silencio
Díxolle o Señor: «Sae de aí e fica de pé no monte, diante do Señor.
Porque o Señor vai pasar». Nisto veu un rexo furacán, que fendía
os montes e cuarteaba os penedos diante do Señor. Mais non estaba o Señor no furacán. Despois do furacán houbo un tremor de
terra; mais tampouco no tremor de terra estaba o Señor. Despois
do tremor de terra veu un gran lume; mais non estaba no lume o
Señor. Despois do lume oíuse o murmurio dunha airexadiña suave.
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En canto Elías o sentiu, tapou a cara co manto, saíu fóra e ficou
en pé, na entrada da cova. Niso chegou unha voz que preguntaba:
«Que fas aí, Elías?» (1Re 19, 11-13).

A experiencia do balbordo constante é unha das marcas culturais da nosa época. Constantemente, aínda na soidade, estamos
continuamente acompañados de música, de cancións e de vídeos.
A posibilidade de ver en soidade e case en calquera lugar tanto
vídeos curtos como series, ou mesmo de comentar e compartir
constantemente fotografías, supón unha fonte constante de distracción, pero, sobre todo, de ruído constante.
Fronte a esa experiencia, Deus aparece no silencio. De forma
moi reveladora, o mundo actual procura e valora o silencio, o encontro coa propia interioridade e os espazos de encontro sincero
coa natureza, co mundo e cos demais. Tamén, por que non dicilo,
de encontro con Deus.
Tamén esta é unha experiencia bíblica: o profeta procuraba a
Deus, que non estaba nin no furacán, nin no tremor da terra, nin
no lume, senón na brisa suave. O balbordo non favorece o encontro, si o silencio.
Por iso, as casas de exercicios, os centros de espiritualidade e
mesmo os mosteiros, a cada paso máis, están cheos de diferentes
experiencias que tratan de favorecer ese encontro coa propia vida,
coa vida dos demais, co mundo e con Deus. En moitas ocasións,
esas experiencias de procura están cheas (no peor dos casos) de
comercialización da procura do espírito e de pseudociencia, pero
tamén de aproximacións que mesturan elementos tradicionais,
aproximacións científicas e achados moi persoais, de forma máis
ou menos honesta. Por último, tamén aparecen nestes centros formas de procura espiritual certamente tradicionais, pero cunha vivencia e unhas formas novas, que lle dan un atractivo novo porque
coñecen e falan as linguaxes de hoxe, pero que conservan a forza
das máis fondas tradicións relixiosas e espirituais do mundo.
O cristianismo en xeral e o catolicismo en particular tivo durante anos unha difícil convivencia con este tipo de manifestacións da
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espiritualidade. Primeiro foi un rexeitamento frontal. Máis tarde
houbo unha crítica máis medida, aínda que caracterizada por un
enfoque moi intelectual e institucional. Logo comezou un período de tolerancia e de convivencia; especialmente ante a evidencia
de que a clientela tradicional dos nosos centros de espiritualidade ía desaparecendo e xurdían novas demandas de persoas ben
intencionadas que carecían de lugares de encontro co silencio e
coa fondura da vida. Esas formas de convivencia teñen moito de
simbiose, pero aínda non aparece unha fecundidade mutua… Ata
que alguén dá un primeiro paso para ofrecer, desde unha pertenza eclesial inequívoca, un espazo non confesional e non mediado
polas prácticas relixiosas. Un espazo limpo onde a espiritualidade
relixiosa convive de forma fraternal coas espiritualidades emerxentes non institucionais e mesmo non crentes.
A experiencia de Víctor Blanco Naveira no proxecto O Basileia
precisamente vén ofrecer ese espazo de acollida da procura espiritual antes de que teña nome e filiación4. Apunta inequivocamente
na dirección da necesidade de facer silencio para escoitar o propio
corazón e o murmurio de Deus na brisa. Lonxe do piche e da cobertura do móbil, é posible abrir un espazo para o silencio e para
o encontro. A Palabra flúe sen imposicións, nun diálogo aberto no
que o Evanxeo é unha posibilidade, un ofrecemento, un don, non
un dato. Intenta facer explícita a presenza evanxélica de Xesús.
Como Xesús cos camiñantes de Emaús (Lc 24, 13-35), trátase de
acompañar as persoas no seu camiño, entrar en diálogo coas súas
arelas e permitir que cada quen poida ir dando un nome e un sentido a aquilo que vai ardendo no seu corazón (Lc 24, 31).
Esta vivencia do encontro co Evanxeo provoca un retorno á práctica da solidariedade que, no contexto de Mesía, tomou a forma
dunha asociación para a promoción da agricultura ecolóxica. Atopamos de novo como a experiencia do Evanxeo xermola en formas
de solidariedade que procuran un sustento para a vida da xente e
para a esperanza no futuro.
4 Cf. V. Blanco Naveira, «Raíña non é máis que un lugar, O Basileia tan só é un soño»,
Encrucillada 195, pp. 47-54.
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A Raíña como lugar, O Basileia como proxecto, non pretende
ser a única porta de entrada á Igrexa. Pretende ser unha vía entre
outras. Quere ser accesible e practicable; pero non quere impoñer un resultado predeterminado. Non oculta a preferencia polo
retorno á práctica eclesial e parroquial. Pero, antes que nada,
pretende que cada quen poida atopar a súa experiencia de Deus
no silencio.

5.- Vivir aquilo que nos une
Verbo da caridade non precisades que vos escriba porque Deus
mesmo vos ensina a vos amardes uns a outros, cousa que practicades con todos os irmáns (1 Tes 4, 9-10).

O mundo actual está esgazado entre a globalización e o individualismo extremo. As persoas, para a súa realización, precisan de
contornos intermedios nos que dar un sentido á súa existencia.
Contornos de relacións persoais presenciais, nos que coñecerse e
recoñecerse. Eses espazos do comunitario están relacionados coa
localidade de residencia. Pero a localidade necesita de espazos de
encontro, de festa, de celebración, nos que coñecerse e recoñecerse. Tamén necesitan de relatos que acheguen sentido á vida en
común. A Igrexa é unha das institucións sociais que, na nosa terra,
pode axudar a construír eses espazos intermedios de encontro e de
sentido comunitario.
Só que, para moitas persoas, as comunidades cristiás van murchando como consecuencia lóxica da disociación entre a Igrexa e a
xente nova, xente máis formada e máis crítica. E, desde un punto
de vista laicista, da disociación entre a fe e a cultura, sendo así
que, canto máis se elevan os niveis de formación do conxunto da
cidadanía, menos adhesión á fe se produce. Isto último non sería
preocupante se, en moitas ocasións, a propia Igrexa non actuase
sobre o terreo coma se a formación dun laicado adulto e responsable non fose máis un atranco que unha oportunidade para a acción
pastoral. Esta afirmación non é verdade por acción, pero moitas
veces si que o é por omisión.
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Xosé Antón Santos Calvar ten unha paixón declarada: contribuír a construír comunidade dando unha formación ao laicado que
lle permita asumir responsabilidades na celebración, na xestión da
vida da comunidade e mesmo no coidado do patrimonio común,
e non só na catequese ou na acción social das parroquias. A súa
experiencia en Beluso, Hermelo, Cela e Ardán continúa a liña de
traballo da que xa emprendera en Augasantas, Covelo e Barcia, sobre as que reflexionara nestas mesmas páxinas hai unha década5.
Acaso na costa, onde hai máis poboación, máis recursos e máis
oportunidades, a xente é máis individualista que nas parroquias
do interior, onde a solidariedade e o espírito comunitario parecen
estruturar máis a cultura social compartida e a convivencia colectiva. Sen embargo, na súa vivencia, repetindo as mesmas claves
pastorais, coas adaptacións necesarias, obtéñense resultados similares no relativo á creación dunha corresponsabilidade da xente na
marcha dunha Igrexa que perciben como súa, a medida que van
afondando na fe desde posicións maduras e críticas. Iso non significa que todo o mundo chegue a ese momento de madurez, que non
haxa quen critique os pasos que se van dando ou quen se afaste da
práctica relixiosa ou do compromiso eclesial por diferentes motivos. Significa que o camiño comunitario, ao fina,l vai dando froitos
na dirección da corresponsabilidade.
Nas parroquias do Morrazo, cando el chegou, había un cura por
parroquia. Mesmo había parroquias con varios cregos. Por iso non
resultaba doado de entender para a xente a súa teima con facer
menos celebracións e de máis calidade, de preferir unha que catro;
tampouco era evidente por que pretendía a participación da xente,
para que quería que se implicasen na vida da parroquia. Pero en
pouco tempo a situación comezou a cambiar intensamente. Ata o
punto de que a xente comezou a ver normal o feito de reducir o número, de intensificar a calidade e de demandar a participación. Un
exemplo sinxelo, pero moi ilustrativo, é o feito de que sexa a propia
xente quen leve o peso da oración e da celebración dunha novena
que aínda se celebra nas parroquias. Non se trata de converter a
5
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relixiosidade popular no centro da acción pastoral. Pero si que se
pretende que o mantemento desas formas tradicionais de oración e
devoción sexa unha ocasión para avanzar na corresponsabilidade.
Non se tratou en ningún momento de rachar co anterior sen
máis. As persoas, a súa fe e o seu compromiso forman parte da
herdanza recibida cando alguén chega novo a unha parroquia. É
necesario aceptar as persoas, coas súas capacidades e coas súas
limitacións. E convertelas en protagonistas do seu propio proceso.
Pero a participación en contornos complexos require unha capacitación. Para dar responsabilidade é necesario ofrecer formación.
A resposta á oferta de formación está a resultar positiva. A xente
do Morrazo, igual que a xente da montaña de Pontevedra, leva
anos participando na formación que se ofrece na cidade, a pesar
de que require desprazamentos e tempo. A Escola de Teoloxía para
Segrares é unha iniciativa do ITC, no que o propio Santos Calvar
colabora como profesor, e que trata de impulsar como servizo ao
conxunto das comunidades da contorna.
Unha vez consolidada esa dinámica de formación, púxose en
marcha outra nas propias parroquias. Esa dinámica non foi unha
réplica piadosa doutra formación máis teolóxica. En Beluso, por
exemplo, o grupo de formación leva dez anos funcionando e dezasete libros lidos e comentados en conxunto. Na actualidade están
traballando sobre Jung, o psicanalista que ofreceu pistas para a
reinterpretación da transcendencia e dos seus símbolos no contexto da vida. Ademais dos libros tamén se celebran nas parroquias
charlas formativas (non devocionais) e particípase en conferencias
e xornadas de formación noutras localidades.
Daquela, non ten por que haber unha disociación entre avance
do coñecemento e a fondura da experiencia relixiosa. Hai xente
que quere coñecer o mundo relixioso. E, cando se poñen os medios, a comunidade cristiá vai avanzando en liberdade e responsabilidade. Porque, cando o laicado recibe oportunidades, devolve o
dobre do que se lle entrega (cf. Mt 13, 8). A experiencia de Santos
Calvar apunta na dirección de construír comunidade favorecendo
a participación responsable e crítica por medio da formación.
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Campos de misión: Luces de esperanza

6.- Alumee así a vosa luz
Alume así a vosa luz aos homes, para que, vendo as vosas boas
obras, glorifiquen o voso Pai que está nos Ceos (Mt 5, 16).

Este breve percorrido por algunhas experiencias de evanxelización desde as fronteiras da fe, da sociedade e da experiencia humana vivida en fondura na nosa terra permiten que albisquemos a
posibilidade de novas formas de presenza pastoral, lonxe da comodidade e das rutinas, pero preto do Corazón de Deus e no centro
mesmo dunha Igrexa en saída. Son, ao mesmo tempo, experiencias
relevantes para a vida da xente e significativas para a misión da
Igrexa á luz do Evanxeo.
Santiago González Avión
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Crónica da celebración dos
40 anos de Encrucillada
Lucía Santiago Díaz

Á tardiña do venres 19 de xaneiro, na Coruña, xuntámonos
para celebrar o corenta aniversario desta nosa revista. Dende
1977 ata 2017, dende Galicia
e en galego, Encrucillada leva
tendendo pontes entre o mundo
relixioso e o mundo da cultura,
da ciencia, da igrexa, da política… Tiñamos que celebralo!
O salón da Real Academia
Galega (RAG) estaba cheo, alguén diría despois «Como fixestes para traer tanta xente?» Un
cámara tiña listo o seu equipo
para comezar a gravar e varios
fotógrafos xa comezaran a cubrir
o evento. A inmortalización dos
catro relatores sostendo os dous
tomos da monografía feita para
a ocasión «As Letras Galegas na
Encrucillada - Estudos literarios
en 40 anos da revista», marcou o
inicio oficial do evento.
Foi un acto xeitoso e equilibrado. Cada relator apuntou un
aspecto distinto e con estilos
diferentes que se complementaban entre si. Dende Marisa
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Vidal Collazo, do equipo editor e
secretaria da mesa de redacción
de Encrucillada; Pedro Fernández Castelao, director da revista;
Andrés Torres Queiruga, presidente da Asoc. Encrucillada;
e Víctor Fernández Freixanes,
presidente da RAG, quen tamén
actuou como moderador.
O que non se pode transcribir é a interpretación das pezas musicais por parte do dúo
Fran&Marina que deixaron
abraiado a todo o público. Catro
pezas para voz e guitarra, versionadas a ritmo de música moderna. Por certo, entre as cales
estaba a Rianxeira, que foi a primeira vez que se tocaba na RAG.
O final marcouno un aperitivo nun establecemento próximo.
Esta monografía non debería
faltar na casa de ningún subscritor da revista. Quen aínda non a
teña pode pedila a: Librería La
Voz de la Verdad, Bispo Aguirre,
17, 27002 Lugo. Tel. 982 23 11
04, www.lavozdelaverdad.es
Lucía Santiago Díaz

Discurso na celebración dos 40 anos de Encrucillada
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Discurso na celebración dos
40 anos de Encrucillada
Pedro Castelao

Benqueridos amigos e amigas:
Quixera comezar esta intervención cunha sincera verba de agradecemento ao presidente da Real Academia Galega que aquí nos
acompaña, así como a todos os académicos e académicas que representan a institución que hoxe tan amablemente nos acolle nesta sala.
É para min, como director de Encrucillada, unha grande honra
poder dirixirme a todos vostedes e ao público en xeral –amigos
todos da nosa revista– co ánimo de poder explicar brevemente tan
só dúas cousas: a motivación remota e o sentido presente que ten a
publicación desta voluminosa obra que aquí presentamos.
Que é o que nos levou a publicar este libro?
En febreiro de 2017 Encrucillada cumpriu corenta anos. Dende
aquela alongada data, e de xeito ininterrompido, levan os nosos
subscritores recibindo cada dous meses, cinco veces no ano, un
volume de entre cen e cento vinte páxinas con artigos e achegas
de reflexión teolóxica e outras aportacións de índole máis cultural,
eclesial e mesmo política. Velaí a vida relixiosa, social, cultural,
económica e política de Galicia, destes oito lustros, barutada no
xirgo dunha ollada construtivamente crítica, que nos permite cribar e depurar o decorrer do tempo coa mirada posta no Evanxeo e
no seu enraizamento na nosa terra.
É evidente que non vivimos hoxe os tempos efervescentes da
primeira recepción do Concilio Vaticano II, tempos do nacemento de Encrucillada. Pero ninguén negará que a reforma posibilitada pola renuncia de Bieito XVI e firmemente iniciada polo papa
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Francisco confire novamente á Igrexa Católica unha voz renovada
nas primeiras décadas deste novo milenio, tanto para afrontar
graves cuestións internas, coma para tomar posición nas cuestións máis urxentes da globalización actual. É aí onde hoxe se
insire a voz de Encrucillada: entre a universalidade global dun
cristianismo planetario e o enraizamento concreto da súa bimilenaria tradición en Galicia. Nese equilibrio segue a estar o futuro
da nosa revista.
Para celebrarmos os nosos corenta anos de existencia decidimos, xa que logo, ofrecer á sociedade galega unha publicación que
recolle todos os estudos que fomos ofrecendo puntualmente acerca
dos autores aos que a RAG tivo a ben dedicarlle o Día das Letras
Galegas, xunto con outros estudos tamén literarios. A secretaria
da revista, Marisa Vidal, explicará máis polo miúdo os criterios de
edición e contido concreto dunha obra que, finalmente, consta de
dous volumes.
Eu quixera reflexionar, logo de ter amentado brevemente a motivación remota da publicación, sobre o seu sentido presente.
Que achega á cultura galega esta nova publicación?
Todas as culturas son creacións particulares do espírito humano que individuos especialmente sobresaíntes tenden a enriquecer
no seo da colectividade á que pertencen. As culturas ofrecen respostas ás preguntas máis básicas coas que todos nacemos. Esas
preguntas imperecedoiras que marcan os eixos sobre os que xira
toda existencia e que están forxadas nunha determinada estrutura
mental que ten a súa máis inmediata tradución na creación dunha
lingua propia. Ideas, sentimentos, relacións, historias, tradicións,
lendas, ritos, festas, cantares e a mesma toponimia non son senón
manifestacións concretas desa particular cosmovisión que condiciona dende o berce a forma en que habitamos o mundo que nos
é dado. Pertencer a unha determinada cultura supón, xa que logo,
nadar nun mar cheo de respostas –xa configuradas en todas esas
formas– a esas preguntas que, particularmente, os bos narradores
orais, os verdadeiros poetas e os auténticos novelistas manteñen
sempre vivas coas súas creacións.
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Pero hai unha dimensión moi especial en toda cultura á que lle
sucede o mesmo que a algunhas rochas en mareas vivas.
Nas mareas ordinarias non hai moita oscilación entre a preamar
e a baixamar. Son sempre moi parecidas. Aquela enche sen desbordar e esta baixan sen que a seca sexa completa. Que sucede porén
cando, por influencia da lúa, as mareas tolean e cometen excesos en
ambas direccións? Pois que hai risco de que a chea inunde e de que
as secas deixen á vista algún con inusitado que, ao contrario dos
farallóns, só se ve cando a baixamar é especialmente pronunciada.
A dimensión oculta á que me refiro é a dimensión relixiosa que
hai en toda cultura. Por dimensión relixiosa non entendo aquí
unha determinada configuración institucional cunha explícita fasquía e recoñecibles códigos de pertenza. Refírome máis ben á tendencia do espírito humano presente en toda cultura que, ollando
cara ao infinito, ultrapasa os límites do visible para emboscarse no
ignoto terreo do derradeiro fundamento de todo. Relixión é aquí
orientación existencial cara ao Absoluto. Verticalidade ascendente que eleva a cultura afastándoa da banalidade horizontal máis
superficial para confrontala con aquilo cara ao que toda creación
humana tende, pero nunca acada. Fondura descendente que fai
que a verdadeira cultura penetre no cerne máis íntimo dos seus
propios alicerces para descubrirse interiormente aberta, misteriosa
e desfondada, e sempre pendente de novos pulos dun afondamento
que non remata nin pode rematar endexamais. Iso é o que caracteriza a un espírito relixioso: o seguimento incansable do Infinito
a través das manifestacións concretas que este adopta en cada determinada cultura. Porque toda cultura, sáibao ou non, recoñézao
ou non, está transida por este dinamismo de infinitude que a move
desde dentro. E isto tamén é así, cómpre dicilo, na cultura galega.
A modernidade é un fenómeno extraordinariamente complexo. Indubidablemente rico en moitas dimensións, pero tamén moi limitado
noutras. En occidente irrompeu coa forza dun tsunami. E causou
unha preamar de horizontalidade moi fecunda –hai que recoñecelo–
para o florecemento das ciencias empíricas e de todas as formas de
tecnoloxía, pero asolagou, así mesmo, coa forza das súas ondas, unha
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realidade capital. Esa realidade capital, ese con sepultado polas augas tempestuosas desa colosal tromba, é a dimensión transcendente
e metafísica que caracteriza os enxeños máis requintados de todas
as culturas e leva séculos lonxe da nosa vista sen ser quen de poder
emerxer novamente. As culturas cegas para a metafísica e orfas de
relixión son coma as embarcacións que, abaladas polos ventos imprevistos e polo mar indómito, navegan sen rumbo ao teren esquecido
de onde viñan, onde están e cara onde querían ir. Urxe recuperar o
sentido da historia e non esquecer o seu carácter pendular, para espertar deste soño tan actual que tende a identificar a preamar deste
tsunami da modernidade co estado natural e inamovible das cousas.
«Dimensión perdida», chamoulle Paul Tillich á dimensión relixiosa da existencia. Rocha asolagada, fundamento esquecido,
alicerce sepultado, Atlántida mergullada, perpetuo sinal de eternidade da que Encrucillada quere ser faro na noite deste tempo
inundado de luces que nada alumean.
Esta singular dimensión relixiosa é a que Encrucillada achega e
quere seguir achegando á cultura galega. Con luz tenue, sen estridencias, pero constante no seu acompasado aparecer, Encrucillada
leva corenta anos afondando na verticalidade dos autores da nosa
literatura especialmente sinalados pola Real Academia da Lingua
cada 17 de maio. Mergullándose coma un buzo cunha fráxil baliza
nunha superficie inzada de múltiples e equívocos reclamos empeñados en dicir que nada hai no fondo do mar. Aquí estamos indicando tan só que no cerne da nosa cultura –coma no de todas– hai
un importante penedo –hoxe submarino– co que tarde ou cedo
todos nos debemos confrontar. Pois todos estamos necesariamente
obrigados a facernos cargo, en serio, da nosa existencia –xa que
a morte non admite excepcións– e querer evitar a confrontación
a forza de troula e alienación só conduce máis directamente ao
fondo da cuestión: que senso ten a vida? É o pasamento o seu
derradeiro fin ou é a morte un novo nacemento á verdadeira vida
do que esta non é máis que un soño? Soñamos nós cando cremos
no eterno amor omnipotente de Deus como fundamento de todo,
ou somos os que tal cousa cremos os únicos espertos rodeados de
somnámbulos que ignoran, porén, que dormen?
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O amor. O amor e non a morte é a verdadeira espiña dorsal de
toda existencia verdadeiramente relixiosa, pero ante a incontestable evidencia da nosa finitude cronolóxica emerxe estarrecedor
o máis fascinante dos misterios: ultrapasa a infinitude do amor a
histórica finitude da nosa vida temporal?
Deixemos a cuestión aberta indicando tan só que Encrucillada
mantén o facho da pregunta aceso. En Galicia. En galego.
Entenderase, xa que logo, despois de todo o dito, que nos estudos que aquí publicamos, centrándonos na dimensión relixiosa, non busquemos unha pertenza explícita do autor ou autora en
cuestión ao cristianismo, nin sequera pescudamos necesariamente
os factores confesionais aberta ou tacitamente presentes no mundo literario do creador celebrado. Trátase, máis ben, de atender
ás liñas de forza que emerxen nesas cuestións máis fondamente
humanas e que a todos nos abren, queiramos ou non, ás preguntas
clave da existencia facendo que abaneen e se conmovan os nosos
máis firmes alicerces. Situar o lector ou lectora de fronte ao misterios da vida nos mundos imaxinarios ou reais dos nosos creadores
de literatura: velaquí o propósito máis directo dos estudos que os
lectores e lectoras poderán desfrutar se deciden asomarse ás páxinas deste libro que aquí lles ofrecemos.
Encrucillada leva corenta anos traballando na fronteira da relixión cristiá e a cultura galega. Traballando por trazar pontes,
establecer espazos de confluencia, crear e animar iniciativas construtivas que amosen o verdadeiro rostro do kerygma nun tempo de
globalización da banalidade máis mediática. En galego. Desde Galicia. Convertendo en pensamento os cruceiros dos nosos camiños
nos que, cos pés ben ancorados na terra, o camiñante é invitado
tamén a mirar ao ceo.
Que esta modesta contribución sirva igualmente como recordo
e homenaxe a todos aqueles autores xa finados, membros anteriores do noso Consello de redacción, subscritores, colaboradores e
benfeitores de toda índole, xénero e condición que coa súa axuda,
apoio, ánimo e esforzo fixeron posible tanto o pasado de Encrucillada coma o seu propio presente.
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Cómpre agradecer especialmente o prace que, tanto ilustradores
e autores vivos coma familiares dos finados, lle deron a Encrucillada para reeditar estes antigos traballos. De feito, sen tal prace
esta obra non sería posible. Como tampouco o sería sen o traballo
daqueles poucos autores que tiveron a posibilidade e a xentileza
de revisaren e corrixiren novamente, no seu caso, os seus traballos. Igual agradecemento merecen, tamén, os ilustradores que fixeron desinteresadamente novos debuxos daqueles autores que así
o requirían. Finalmente, cómpre salientar dun xeito moi especial
o grande mérito que supuxo o común esforzo de todo o equipo de
edición ao dirixir e coordinar toda esta empresa. Equipo formado
por Marisa Vidal Collazo, Manuel García Villasenín, Antón Gómez
González e Xesús Portas Ferro. Dáse por suposto que neste traballo
conxunto de edición entra, como é obvio, a non sempre doada labor
da preparación dos textos, asumida de feito por quen na práctica
–Xesús Portas Ferro– liderou este grupo, coa conseguinte lectura
atenta e minuciosa, xunto coa obrigada corrección, revisión e avaliación completa, máis de unha e de dúas veces, de todos e cada un
dos traballos que aquí, finalmente, publicamos. Grazas a todos por
este abnegado traballo. Vaia tamén unha palabra de agradecemento á Xunta de Galicia e á Deputación de Pontevedra polo apoio que
nos brindaron ao financiaren en parte a publicación destes libros.
E reitero, tamén, o agradecemento á Real Academia Galega na figura do seu presidente por posibilitar esta presentación.
Non son estes corenta anos de singradura un peirao de chegada,
senón un novo porto de partida. Temos por diante un longo e duro
traballo. Porén, deteñámonos tan só por este intre, confiándonos
ao Espírito daquel que camiñando sobre as augas amaina tempestades, para deixarnos asolagar, agora en positivo, pola maxia
destes estudos literarios que nos poñen en contacto cos autores
xustamente máis celebrados das nosas letras.
Grazas pola súa atención.
Pedro Castelao
Director de Encrucillada
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40 anos de Encrucillada:
Á luz das candeas
Víctor F. Freixanes

O primeiro número da revista saíu do prelo o día da Candeloria, ou arredor desa data, o 2 de febreiro de 1977, no barrio de
Canido, en Ferrol. Así o lembra o colofón dos dous volumes de
homenaxe ou memoria que celebran este 40 aniversario. Non me
parece cuestión menor a significación simbólica. Na Candeloria
di a tradición que namoran os paxaros, mais tamén é o canto
primeiro da resurrección da vida, logo dos fríos do inverno, o
primeiro pulo da primavera, na roda cíclica do eterno retorno.
Segundo o texto bíblico, aos corenta días do nacemento de Xesús,
María leva o pequeno ao templo para o rito da purificación, que
se visibiliza en dúas pombas, as aves que anuncian a posibilidade
dun mundo novo despois do Diluvio, e mais na luz dunha cadea,
a mesma candea que, na cerimonia litúrxica, levan os crentes á
igrexa ese día e coa que volven á casa despois, unha vez bendicida, seica para acompañar os vivos e pola memoria dos defuntos
da familia.
Na tradición popular había máis: a luz das candeas bendicidas
utilizábase para escorrentar os meigallos, as envexas, o mal aire,
doenzas de persoas e de animais. En realidade era a memoria de
ritos moito máis antigos, anteriores ao cristianismo, nos que a celebración do lume aparece relacionado coas cerimonias de fertilidade e coa despedida do inverno, preparando a terra para producir,
igual que nalgunhas partes de Galicia ata hai pouco a xente botábase aos camiños con lumes e fachos acesos para bendicir o pan,
para que se lograse o froito nos sucos e viñeran boas colleitas de
trigo e de centeo. ¡Alumear o pan! Así din aínda hoxe os vellos das
parroquias da Amaía.
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Na antiga Roma celebrábanse por esas mesmas datas as chamadas festas lupercais, as «lupercalia», en parte como lembranza
á fundación da cidade: Rómulo e Remo amamantados pola Loba,
mais tamén coma un rito de iniciación da mocidade e entrada da
primavera. Os mozos corrían espidos polas rúas vareando na xente
para escorrentar os meigallos, tal que os nosos peliqueiros, cigarróns e pantallas das terras de Ourense, en chegando o tempo do
señor entroido. Ante diem XV Kalendas Martias. Ritos antigos, mesmo anteriores á cristianización, que van dar case todos no mesmo:
anuncio da luz, que vence a escuridade e inaugura un novo tempo.
Non me parece casual, digo, que o primeiro número de Encrucillada se publicase arredor da Candeloria, en 1977. En termos simbólicos significa algo. Como significa tamén a elección do nome
da cabeceira nunha época de transición, reflexión, debate e necesaria toma de posicións dentro da comunidade católica. Doce anos
antes, en 1965, o papa Paulo VI clausurara o Concilio Vaticano
Segundo, sen dúbida o gran acontecemento da igrexa no pasado
século. Entre outras expectativas o Concilio abría a posibilidade
dunha maior participación da comunidade crente, cada vez máis
comprometida cos cambios que se estaban a producir no mundo,
e nesa procura de achegamento á realidade ecuménica propoñía
o recoñecemento das linguas desas comunidades para a oración,
comprensión e celebración litúrxica (decembro de 1963). Por primeira vez se abría a posibilidade de que a lingua galega, lingua non
oficial, lingua sen estado nin recoñecemento, fose aceptada como
idioma da colectividade dos galegos para falaren con Deus. Por primeira vez en máis de mil anos, dende a existencia do idioma como
tal: mil seiscentos anos, se lle facemos caso a Vicente Risco, que
data no século IV as primeiras dioceses coñecidas.
Non foi un camiño doado. Aproximadamente polas mesmas datas en que empeza a editarse Encrucillada, eu tivera oportunidade
de entrevistar en Ourense a monseñor Araúxo Iglesias, bispo da
diocese de Mondoñedo-Ferrol, que no verán de 1975 publicara
unha pastoral de enorme transcendencia: A fe cristiá ante a cuestión da lingua galega. Era a primeira vez que unha autoridade ecleEncrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018
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siástica (a xerarquía) se pronunciaba desta maneira. A Hermandad
de Alféreces Provisionales de Lugo, daquela a encarnación máis
belixerante da resistencia da ditadura franquista a calquera tipo
de proposta nesta dirección, contestou publicamente dicindo: «Si
usted quiere hablar en gallego desde el púlpito, le aconsejamos nos
presente una traducción para seguirlo». Así estaban as cousas nas
vésperas da saída do primeiro número de Encrucillada.
Mais existía un movemento de base certamente ilusionante. Naquela entrevista de Ourense, e nalgún outro encontro que tivemos
despois, monseñor Araúxo amosou o seu compromiso inequívoco,
prudente pero firme, non só coa lingua galega, que fora a súa lingua da nenez (ata que no Seminario empezaron a impoñerlle o castelán), senón, sobre todo, co que a lingua representaba: os falantes,
unha sociedade que esixía o seu dereito a existir, a ser recoñecida
como tal, cos seus valores e coa súa identidade. Non era, xa que
logo, unha cuestión exclusivamente cultural, moito menos culturalista; non se trataba dunha posición estética ou de recoñecemento
de valores históricos do idioma das Cantigas ou de el-rei Afonso.
Eran os falantes, a xente do común, homes e mulleres que habitaban o universo popular, que o bispo ben coñecía. «Quixera unha
igrexa encarnada cos verdadeiros problemas dese home (o home
galego), ao que ten que servir e alumear», declaraba monseñor
Araúxo. «Unha igrexa que ten que estar arreo á escoita de todos os
latexos deste pobo para poder, dende a vida real e concreta, acadar
a resposta evanxélica ceibadora» (Unha ducia de galegos, 1976).
Velaquí outra dimensión que Encrucillada recolle dende o primeiro momento, e que está no espírito daquel Concilio Vaticano
Segundo, xermolo de tantas cousas.
Aos poucos meses de entrar en vigor o Sacrosantum Concilium,
que foi o documento oficial no que se recoñecen as linguas litúrxicas
alen do latín, celébrase en Buenos Aires a primeira misa en lingua
galega, no camposanto da Chacarita, pola alma de Castelao. ¡Outra
vez Buenos Aires, a colectividade galega emigrada ou exiliada, que
non quería perder a memoria e loitaba pola propia dignidade! Oficiou aquela primeira misa Antonio Rodríguez Fraiz (1012-1992),
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que entón exercía o ministerio sacerdotal entre os emigrantes e que
mais tarde se reincorporaría á súa parroquia de Campañó, a un lado
de Pontevedra, onde concluíu os seus días. Seica traduciu os textos litúrxicos ao galego o que fora deputado na Segunda República
española, amigo de Castelao, Ramón Suárez Picallo (1894-1064).
Cando preparei a entrevista con monseñor Araúxo quen máis
me axudou a reunir material, documentos e información sobre a
nova igrexa que agromaba, cregos novos que saían do seminario
con ideas novas, moitos deles na liña de compromiso que o bispo
de Mondoñedo-Ferrol apuntaba, quen máis me axudou no proceso
de documentación, digo, foi o padre xesuíta Xaime Seixas Subirá
(1915-1994), outra personalidade fundamental para entender este
tempo histórico da Igrexa en Galicia.
O padre Seixas foi quen oficiou a primeira misa en galego na
Galicia de aquén, o 25 de xullo de 1965 na igrexa de San Domingos
de Bonaval, en Santiago de Compostela, neste caso en memoria
de Rosalía de Castro. Daquela, dous anos despois da constitución
Sacrosantum Concilium, xa había recoñecidos 245 idiomas para
realizar a liturxia: 144 africanos, 48 asiáticos, 32 de Europa, 12 de
Oceanía e 9 americanos, entre eles o vasco, catalán, castelán e portugués na Península Ibérica. Mais non o galego. O recoñecemento
oficial do idioma galego na liturxia non se produciu ata o 7 de xaneiro do ano 1969, non sen poucas retesías e presións dunha e doutra
banda, en gran medida grazas ao pulo das organizacións cristiás de
base (a figura de Xaime Isla Couto foi moi importante neste movemento) e as intercesións de monseñor Quiroga Palacios, cardeal e
arcebispo de Compostela, e de monseñor Tarancón, entón bispo de
Oviedo e presidente nacional da Liturxia no ano 1968.
Non era só a cuestión lingüística. Tratábase de promover unha
nova ollada sobre a realidade. Isto era o que incomodaba ao Réxime, e o que desacougaba nos despachos da xerarquía eclesiástica,
que se resistía a asumir na práctica o discurso do Concilio. Repito:
neste contesto xorde Encrucillada.
O mundo estaba a vivir momentos moi transcendentais, certamente. Cúmprese arestora medio século dos movementos sociais,
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universitarios sobre todo, do 68: nos Estados Unidos de Norteamérica, en Xapón, en México, na Checoslovaquia invadida polos
tanques do Pacto de Varsovia, na meirande parte das universidades
europeas… Tamén en España: en Barcelona, Madrid, Santiago de
Compostela… O Che Guevara caera nas serras de Colombia en
outubro de 1967. A guerra de Viet-Nam era unha intensa e escandalosa sangría. O 4 de abril de 1968 asasinan en Menphis a Martin
Luther King. En xuño de 1969 os americanos poñen o primeiro
home na Lúa. En setembro de 1973 a fórmula de acceso democrático ao socialismo, representada polo presidente chileno Salvador
Allende, fracasa por un golpe de estado dos militares, apoiado polos
Estados Unidos. Os movementos de liberación nacional eran unha
realidade puxante, principalmente na América Latina. A consciencia civil e democrática latexaba nos pobos do Terceiro Mundo. Os
movementos polos dereitos civís mobilizan a sectores cada vez máis
amplos da poboación, sobre todo a poboación mais nova. En 1975
morre o xeneral Franco e comeza un dos momentos máis apaixonantes da historia da España contemporánea, de Galicia tamén.
En abril do ano anterior caera a ditadura de Salazar en Portugal e
case que polas mesmas datas a ditadura dos Coroneis en Grecia…
Dende a ecoloxía ás accións contestatarias nas universidades,
dende a canción protesta ao movemento hippie, dende os conflitos
nos sindicatos obreiros á crise internacional da enerxía e os debates
sobre posibles novas formas políticas que superasen o capitalismo e
o imperialismo (tamén o imperialismo soviético), dende as loitas do
feminismo aos dereitos da cidadanía por riba de razas e prexuízos,
dende as manifestacións máis activas da contracultura á reivindicación do amor sen ataduras, contra a alienación e pola igualdade
de sexos, de patrias e de culturas… O mundo estaba a mudar a
toda présa, ou polo menos así o parecía. Encrucillada de ideas e
camiños. Todos á procura dunha nova luz, un novo horizonte, unha
nova saída, que nalgures debería estar. Os movementos de base
máis renovadores da igrexa en Galicia non eran unha excepción.
Víctor F. Freixanes
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As letras galegas na Encrucillada
Marisa Vidal Collazo

Boa tarde a todas. Grazas por estar aquí nesta nosa celebración
dos 40 anos de Encrucillada.
Hai 10 anos Encrucillada fixo un cambio de persoas na súa xestión e desde aquela formo parte da mesa de redacción da revista.
Agora estou aquí, ante vós, como parte do equipo editor da Monografía en dous tomos, As Letras Galegas na Encrucillada, que hoxe
presentamos.
Quérovos contar o que para min supuxo a elaboración desta monografía. Ante todo foi un traballo en equipo de recompilación de
artigos, localización de autores, tratamento dos textos… Foi todo
un reto confrontarme con textos escritos ao longo dos últimos 40
anos, nos tempos da tan traída e levada Transición.
Por iso quero empezar a miña intervención loando e recoñecendo o traballo calado da xente que preparou e coidou con esmero
a edición e publicación, cada dous meses e sen desmaio, dos 200
primeiros números de Encrucillada. Quero expresamente nomear
e agradecer a Andrés Torres Queiruga e, sobre todo, a Engracia
Vidal Estévez, que coordinou este proxecto nos seus primeiros 30
anos de existencia, así como ás persoas que formaron parte das
diferentes mesas de redacción neses 30 anos. Algúns deles xa non
están entre nós, pero sei que acompañan, dende o alén, este noso
proxecto chamado Encrucillada. Nomealos a todos é unha maneira de facelos presentes, de recoñecer a súa xenerosidade con agradecemento. Eles e elas son Xosé Martinho Montero Santalla, Segundo Pérez López, Xosé María Lema Suárez, Antón Miramontes
Nieto, Carlos García Cortés, Amalia Tomé Rocha, Agustín Díaz
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Blanco, Xosé Chao Rego, Manuel Suárez Suárez, Xoán Xosé García Barreiro, Pilar Wirtz Molezún, Xabier Rodríguez Madriñán,
Xoaquín García de Dios, Xesús Portas Ferro, Xaime González Ortega, Sandra Rodríguez Couso e Rubén Aramburu Molet.
Que hoxe sigamos gozando de Encrucillada, así como poder ter
nas mans o libro que hoxe presentamos é posible, sen dúbida, grazas ao seu traballo voluntario e altruísta.
Encrucillada é revista de pensamento cristián que dende o seu
nacemento, en 1977, está ben atenta ás nosas letras. Cada ano,
dende 1978, no mes e marzo celebramos ao autor ou á autora elixidos para homenaxear o día das Letras publicando un estudo no
que nos achegamos a el, a ela, buscando sobre todo na súa obra
trazos de espiritualidade. Pero non só iso. O noso interese pola
literatura galega levounos a resaltar a espiritualidade na obra de
autores que xa foran obxecto con anterioridade ao noso nacemento
da homenaxe da Academia (Rosalía de Castro, Castelao, Ramón
Cabanillas, Álvaro Cunqueiro, Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas ou Celso Emilio Ferreiro) e tamén a poñer en valor a outros
menos coñecidos pero cunha obra cando menos destacable. É o
caso de Antonio Rey Soto, Alfredo Conde, Faustino Rey Romero,
Antón Tovar, Crecente Vega, Rodríguez Pampín, Antón Vidal Martínez ou Xosé Chao Rego.
Cando no Consello de Redacción de Encrucillada pensamos
nesta celebración dos 40 anos, xurdiu a idea dunha monografía
que recollera a achega de Encrucillada ás nosas letras, e atopamos
que tiñamos publicado nada menos que 78 (51 + 27) artigos, de diferente fasquía e extensión, que referían a obra de distintos autores
das nosas letras.
Deses 78 artigos, 51 traballos publicáronse como homenaxe
aos 40 autores e autoras que a Real Academia Galega sinalou na
celebración do 17 de maio, dende 1978, ano dedicado a Antón
López Ferreiro, ata 2017, dedicado a Carlos Casares. Con eles
compuxemos o primeiro tomo da Monografía que titulamos As
Nosas Letras.
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Os 28 artigos restantes fómolos publicando nestes 40 anos fóra
da celebración das Letras; 27 están dedicados a autores que sen
dúbida merecían atención detida da súa obra, ben para recordalos
no seu tránsito ao alén, ben porque queriamos achegarnos á súa
obra en claves de espiritualidade. Mención especial mereceunos
Rosalía de Castro, á que se dedicou un número enteiro da revista no centenario do seu pasamento, en 1985. Os seis artigos
conforman no libro o capítulo dedicado a ela. Para pechar esta
monografía eliximos un artigo do noso compañeiro no Consello
de Redacción, Xesús Portas Ferro, no que, a raíz da desaparición e
recuperación do Codex Calistinus, fixera no ano 2012 unha acertada análise da perda de identidade cultural e literaria en Galicia
no devalo da Idade Media.
Tanto volume de páxinas precisou unha axeitada composición,
pois corriamos o risco de que a obra resultara pouco atractiva. En
Encrucillada temos a inmensa sorte de contar con dous artistas de
cabeceira: Soedade Pite e Siro López. As súas ilustracións converteron o libro nunha realidade agradable á vista. Moitas das ilustracións capitulares que contén procedían xa de traballos seus feitos
no momento da publicación de cada artigo, pero un bo feixe delas
houbo que facelas a propósito para este libro, e a xenerosidade de
Sole e Siro non se fixo esperar. Abondou cun simple correo electrónico de petición para que o seu bo facer de artistas se puxese
en xogo enviando prontamente aquilo que pediamos. Só podo dicir
publicamente: grazas Sole, grazas Siro, porque sempre estades aí,
incondicionais amigos.
Con todo e iso, persoalmente atopo unha tacha importante nesta obra e quero contárvola coma quen fai un xesto de contrición
con propósito de emenda. Cando empecei a revisar o listado de escritores e escritoras, o contido dos artigos escritos, foime xurdindo
un malestar que non tardei en definir: onde están as mulleres das
Letras en Encrucillada?
Analizando cada tomo por separado, no primeiro só houbo dúas
mulleres homenaxeadas nas Letras: Francisca Herrera Garrido, en
1987, e María Mariño, en 2007. Só dúas mulleres en 40 anos de
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Letras Galegas? Por favor, Academia, temos que seguir mellorando
estas cifras. No tocante á autoría dos artigos publicados, a cota de
mulleres subía un pouco máis neste primeiro tomo, e temos sete
autoras (Camino Noya, Helena Villar Janeiro, Engracia Vidal Estévez, Pilar Pena Búa, Teresa Monteagudo, Teresa Pérez Vázquez e
Marica Campo) fronte a 26 varóns.
Peor resultado temos cando analizamos o tomo II, dedicado a
outros autores alén dos homenaxeados nas Letras. Entre os 20 autores resaltados só hai unha muller, Rosalía de Castro, á que se lle
dedica un número enteiro, seis artigos, todos feitos por homes. É
paradigmático o caso, pois mostra esa perigosa mitificación que o
patriarcado ten feito con Rosalía (dun xeito similar ao que sucedeu
con María de Nazaret). Colocada nunha peaña, coma unha santiña, córrese o risco de facer de Rosalía unha icona de feminidade, caendo na perigosa mística da feminidade que xa denunciaba
Betty Friedan nos anos 60, e afastando a Rosalía da muller real
que foi. Se reparades ben, esta mitificación en base ao xénero non
sei fai con ningún autor masculino, nin sequera con Castelao (a
Castelao mitifícase por outras cuestións, non polo seu ser home).
Nas autorías dos artigos deste segundo tomo só hai unha muller
tamén, Camino Noya, que escribe na morte de Carlos Casares,
fronte a 18 homes.
Xa sei que todo isto hai que tomalo con perspectiva histórica,
que o que hoxe sabemos e pensamos sobre o traballo literario das
mulleres grazas a Deus é ben diferente do que sabiamos e pensabamos hai 30 ou 40 anos. Tamén é certo que nos últimos anos na
revista témonos centrado máis nos diferentes campos da teoloxía
e, fóra do estudo do Día das Letras, xa non facemos tanto fincapé
na nosa literatura, pois por sorte existen outras revistas, blogs, etc.
que se ocupan na actualidade e de xeito máis específico da literatura galega. Isto apréciase ben no segundo tomo, o que recolle
os artigos publicados fóra da celebración das Letras Galegas. Dos
seus 28 artigos, 16 deles, máis da metade, están escritos na década
dos 80, só 3 na década dos 90 e 7 nos últimos 17 anos. Isto non
desculpa a ausencia de mulleres, claro, pero dálle perspectiva his74
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tórica. A revista Encrucillada é filla do seu tempo, de cada tempo
histórico no que vai desenvolvendo e iso ben se aprecia ao avanzar
na lectura desta Monografía.
Non sorprendo a ninguén se digo que Encrucillada non é unha
revista feminista, pero sei, porque estou dentro do Consello, que
van aparecendo nel voces que apostan por visibilizar ás mulleres,
por mirar a nosa teoloxía, a nosa cultura, as nosas letras, con lentes
violeta. É un traballo no que nos estamos comprometendo, do que
quero facer notar o camiño que aínda nos queda por percorrer, pero
tamén agradecer o que xa estamos facendo na apertura do proxecto
Encrucillada á voz e á palabra das mulleres. Coidar a presenza e a
voz das mulleres é, ten que ser, o noso compromiso de futuro.
Queda moito por facer, claro. Moito labor feminino por recoñecer e poñer en valor na teoloxía, na literatura, nas artes… Este é o
noso reto de futuro como revista, e gustaríame que ese fora tamén
o reto de futuro de cada un, de cada unha de vós, na Academia
por suposto, pero tamén nos diferentes espazos que ocupamos no
mundo, nos diferentes mundos nos que habitamos. Non hai tempo
que perder, a Humanidade e Galicia están precisando, máis ca
nunca, o recoñecemento e o facer das boas e xenerosas.
Marisa Vidal Collazo
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Para min esta celebración representa unha dobre alegría. Síntome na nosa Academia, como casa comunal da palabra que nos une,
e celebrando emocionado estes 40 anos de presenza modesta pero
tenaz da nosa Encrucillada. Non podemos pretender ter unha revista con aires internacionais, pero creo que conseguimos para ela
unha dignidade recoñecida e mesmo unha presenza en bibliotecas
en centros e facultades fóra de Galicia.
Como indica o seu nome, a nosa revista naceu nunha encrucillada importante. Estaba o impacto eclesial do Concilio Vaticano
II, que foi unha explosión de esperanza, de creatividade relixiosa
e de ilusión de futuro. Estaba a revolución mundial do 68, que revolveu o planeta e fixo soñar utopías. Estaba finalmente o espertar
da nova conciencia de Galicia, que volvía á súa propia conciencia
após un longo estrañamento histórico.
Encrucillada naceu para responder a eses tres retos, con clara
vontade de atopar unha síntese na dobre identidade de ser galega e
de ser cristiá. Tenta conciliar dalgún xeito as dúas fortes querenzas
que definen o ser máis fondo dos que traballamos nela. Buscamos
un cristianismo que se encarna na propia terra, na propia cultura,
no propio idioma; un cristianismo que responda evanxelicamente
aos retos da actualización que marcaba o momento do concilio co
seu entusiasmo.
Non cabe negar que, se pensamos a relación entre a cultura
galega e o pensamento e vivencia cristiá, a situación naquel momento era moito máis viva que a de agora. Daquela había máis
entusiasmo, máis movemento, máis ilusión, máis esperanza. Hoxe
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todo está máis murcho e aparece esvaecido. Mesmo creo que cabe
falar dun claro e triste apagón.
No mundo, o 68 non é o que era. En Galicia produciuse unha
baixa de tensión, unha grave astenia na vida da Igrexa. O concilio foi esmorecendo nos últimos pontificados; non no último, por
suposto. Achatouse moito a vitalidade relixiosa e as esperanzas
desfaleceron. Encrucillada está agora nun momento crítico, no
seu intento de crear unha comunicación viva, de construír unha
urxente interface entre fe e galeguidade, entre a Igrexa e o noso
mundo sociocultural, pois nel vive e a el se debe, conforme á lei da
encarnación fundamental para o cristianismo.
Resulta evidente que na Galicia actual existe un grave déficit
neste campo: non hai diálogo. Os que pensamos e traballamos no
terreo da fe non atopamos eco real no mundo da cultura, e os que
traballan na cultura non encontran o eco esixido a nunha igrexa
que se deixe interpelar e colaborar.
Esperemos que Encrucillada, para usar unha metáfora evanxélica, asuma o seu deber de ser lévedo ou fermento, de semente que
vaia creando unha nova relación, abrindo esperanza e propiciando
un achegamento que nos enriquecería a todos. Sairía gañando Galicia co impacto evanxélico e gañaría a igrexa co impacto renovador
que lle chega dos movementos culturais e da inquietude social.
Os esforzos que se fan desde a cultura comprometida con Galicia están a ser enormes. É necesario que a igrexa teña a sensibilidade de aproveitar esa riqueza, acordando á chamada das súas
raíces e renovando, como alguén recordaba xa no Banquete de
Conxo, a enerxía que lle vén do «humilde Carpinteiro de Nazaret».
É triste que na nosa xerarquía estea tan apagado o interese por
encarnar o Evanxeo en Galicia, mesmo esquecendo e desobedecendo ao Concilio galego: un concilio que a igrexa galega se deu
a si mesma, pero que está desatendido e como sepultado no seu
goberno oficial.
Pero sería inxusto acabar con pesimismo. É precisa, xusta e precisa, unha chamada á esperanza. Esa esperanza á que a todos nos
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convoca esta celebración. Celebrar 40 anos dunha empresa sen
apoio oficial, feita con gratuidade e movida unicamente pola intención de servir ao Evanxeo en Galicia e a Galicia desde o Evanxeo,
mostra que o traballo é posible. A súa existencia e persistencia
constitúe por si mesma unha proba de que o traballo é posible e
de que o esforzo paga a súa pena. Encrucillada ten que ser unha
bandeira de esperanza comunal.
Deus fratresque Gallaecia continúa a ser unha chamada, unha
invitación a manter acesa unha fogueira que, herdada dun tempo
seminal, non podemos consentir que esmoreza ou se apague.
Andrés Torres Queiruga
Presidente da Asociación Encrucillada
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Seguimos na camiñada, Reino dentro
Mons. Casaldáliga

Así pensaba aos 14 anos, cando coñecín a Pilar Sánchez-Cantón
Lenard (1928-2018) no grupo de xuventude de «Manos Unidas».
Hoxe somos moitas as orfas de Piluca, persoas que en moitas ocasións nos sentimos tocadas na conciencia pola súa vida e a súa
palabra e que desde hai uns días botamos en falta a súa voz cantareira, no último tempo sempre ao outro lado do teléfono.
Impresionaba Piluca: co seu porte e elegancia, si, pero tamén
polas súas ideas claras, sen concesións de ningún tipo. Con orgullo lucía como única xoia un anel de tucum, madeira humilde, de
casca de coco, símbolo desa nova alianza que preconiza Mons. Casaldáliga e co que Piluca facía causa súa a loita indíxena e popular.
Destacaría dela a súa independencia, tanto de pensamento como
de acción, unha independencia que non lle debeu ser doado conquistar e manter sendo filla dunha época bastante escura: a Compostela pacata, amplamente poboada de sotanas, que se mofaba
na rúa das dúas Marías… unha cidade en grises nun tempo gris.
Piluca chegou a Santiago con 12 anos, para facer o bacharelato,
e axiña se fixo notar no grupo de xuventude e de universitarios de
Acción Católica do que chegou a ser presidenta, destacando polo
seu interese en espallar a formación e crear novos grupos en Noia,
Padrón… En 1953 licenciouse en Xeografía e Historia e defendeu
unha brillante investigación sobre o historiador Antonio López Ferreiro publicada en 1960. Ela non era de contar de si mesma…
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así que este dato descubrino na monografía As Letras Galegas na
Encrucillada. Nela publícase un artigo que Xosé Ramón Barreiro
Fernández dedica a López Ferreiro, inzado de referencias ao libro
de Piluca. Chamei para felicitala polo seu libro, aínda que fora
con tanto atraso, e do outro lado do fío telefónico chegoume un
sorriso cómplice: «Bueno, bueno, muller, son cousas que unha fai
na xuventude». Coa chanza ben entendín os traballos que naquela
altura debera dar a nada fácil investigación dunha muller nova nun
mundo de homes célibes. Ela sorría coqueta e quitáballe importancia, como facía con todo.
Tamén foi profesora na Escola Universitaria de Traballo Social
de Santiago de Compostela, onde se encargaba de coordinar os
traballos do alumnado en prácticas. O día que souben da súa
morte coincidín cunha amiga no bus urbano e cando lle contei
do seu pasamento ela, alumna desta escola nos anos 50, contoume como Piluca desenvolvía no centro un papel mediador entre
a dirección e os diferentes colectivos (profesores, alumnos…)
humanizando un sistema académico rexido coa disciplina que a
época impoñía e cun alumnado que ía tomando conciencia dos
problemas sociais de Galicia.
Malia chegar a ser presidenta dos Universitarios de Acción Católica, Piluca nunca formou parte das Mulleres de Acción Católica.
Supoño que ela non había entrar moi ben no patrón de «señora»
de Acción Católica dos anos 60… Iso si, cando o papa León XIII
chamou a atención sobre o problema da fame no mundo non dubidou en integrarase na Campaña Contra a Fame, que máis adiante
se chamaría «Manos Unidas», nome que, por certo, non lle gustaba nada. Para ela as «manitas unidas» era edulcorar unha mensaxe
que tiña que ser contundente pois contundente é o feito de que
tantos millóns de persoas morran de fame cada ano no planeta.
Era a delegada cando eu cheguei a M.U.-C.C.F. e aos meus
ollos de rapaza de 15 anos resultaba extraordinaria. Facía maxia:
descolgaba o teléfono e xa tiñamos os salóns do hotel Araguaney
preparados para recibir unha exposición de fotografías dos campos
de refuxiados que enviaban de M.U.-Madrid e non tiñamos onde
80
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colgar. Iso si, ao xerente do hotel xa lle asegurara que na exposición
habería fotos dos campos de refuxiados palestinos iamos situalos
en lugar preferente. Así era Piluca: unha negociadora nata. Nunca se enfrontaba. Regateaba cos estamentos de poder e sempre
acababa atopando unha solución que a ningún de nós se lle tería
pasado pola cabeza. Con ela o máis complexo resultaba sempre
unha tarefa doada. Este quizabes sexa o seu trazo máis característico: a rebeldía nunha mente aberta e esperta, atenta a todo o que
xurdía, facendo avanzar as nosas conciencias na comprensión da
solidariedade. «Non é caridade, é xustiza», dicía, facendo cambiar
o xeito de entender a solidariedade Norte-Sur a aquel grupo de
Mulleres de Acción Católica de Santiago que, arrastradas por ela,
se puxeron á fronte de «Manos Unidas» en Compostela. E tamén
ma cambiou a min.
Sei tamén dos traballos de Piluca no Concilio Pastoral de Galicia. Piluca non era moi amiga da Curia, pero si tiña un especial
trato co cardeal Quiroga Palacios. Cando empezou o Concilio non
dubidou en poñerse a traballar na administración facendo de mecanógrafa, buscando aloxamento e xestionando a loxística que o
acontecemento supuxo. E estivo todo o tempo, ata o seu remate en
1979, malia ver como o concilio ía devalando desde a chegada de
Monseñor Suquía.
A Piluca non lle gustaban os recoñecementos, nin que se soubese dos seus méritos. Por iso sei que máis que recordala estoulle
faltando á memoria cando escribo isto… Moito antes de morrer ela
xa deixara escritas instrucións ben claras sobre a súa incineración
e enterro na intimidade. Non quería lápidas nin homenaxes no seu
pasamento. Seino porque mo recordou varias veces… pero que lle
queres, Piluca. Eu xa che advertín sempre que había facer o que
me petara, que eu tamén son verso libre. Ensináchesmo ti!
O 10 de febreiro de 2012 puidemos facerlle unha sinxela e merecida homenaxe sorpresa o día do xaxún voluntario, a «Cea da
fame» que todos os anos convoca M.U. no inicio da súa campaña.
Foi a última vez que a vin, pois nos últimos anos non quería visitas. Iso si, falabamos por teléfono para contarnos a vida, ou cha82
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maba para pedirme algunha colaboración, informarme dalgunha
actividade na que podía estar interesada… Non sei como facía,
pero Piluca sempre sabía dar indicacións oportunas. Coñecía ben
o que facía, pois igual que a min, seguíalle a pista a aquel grupo de
xuventude de Manos Unidas que nos anos 80 aprendiamos cales
eran as causas da fame naquel vello local da Rúa do Vilar.
Nos últimos tempos as veces noteina pesimista. O problema da
fame no mundo persiste, por veces parece non se lle ve fin, e Piluca rebelábase contra a idea de pensar que o mundo non mellorara
nada nos últimos decenios. Xosé Cuns, estatísticas en man, razoaba con ela como os perfís de pobreza e desigualdade global amosan
certa tendencia á redución fronte das tremendas diferenzas que
había nos anos 80, pero ela non o acababa de crer. É difícil resignarse á finitude, asumir que as cousas non melloran como nós
esperamos, aceptar que a realidade ten as súas dinámicas, que ás
veces nos parecen demasiado lentas cando estamos mergulladas
nos procesos de cambio social. Con todo, repaso o que agora se le e
escribe sobre dinámicas de empobrecemento no planeta, a presenza destes temas nas redes sociais e nas axendas dos países, comparo
co que se facía ou escoitaba nos anos 80 e doume conta do cambio.
Sei que persoas como Piluca están detrás del, empurrando a historia, facendo posible o seguir na camiñada… Reino adentro.
Marisa Vidal Collazo
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A igualdade que soñamos
Coordinadora de Crentes Galegos

Pois si, agora que o século XXI se fai maior de idade, declarámolo con convicción: soñamos coa igualdade. Temos ilusión, non
somos ilusas; sabemos das dificultades, non somos parvos. Somos
fillos e fillas dunha longa tradición humanizadora: a que vai desde
o profetismo da antigüidade aos homes e mulleres revolucionarias
dos últimos séculos, a que vén desde o Evanxeo até a declaración
dos Dereitos Humanos. Temos os pés na realidade, pero, desde a
nosa raíz cristiá, convócanos e mobilízanos a fe compartida nunha
humanidade única, aínda que non a vexamos realizada; sentímonos chamadas e empurrados pola esperanza nunha fraternidade
radical, contra toda aparencia, imprudentemente abertas a un futuro máis xusto.
Porque a igualdade que soñamos xa foi asomando. É fráxil, pero
xa está entre nós, acubillada no pobo, nos dereitos e nas institucións longamente pelexadas e conquistadas; está aí, marabillosamente incompleta. Por iso celebramos –e defendemos– cada pequena vitoria dese amor en acción que se chama dereito social,
sanidade universal, igualdade de xénero, inclusión do estranxeiro,
coeducación pública ou pensión digna.
A igualdade que soñamos, soñámola espertos porque o avance
dos dereitos e a igualación nas oportunidades son a expresión política da tenrura, da tenrura da sociedades e dos pobos e das mellores utopías da humanidade.
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A igualdade que soñamos ten inimigos
Vemos, non obstante, que a igualdade cotiza á baixa. Lévanse
máis a riqueza impúdica, o marcar as distancias ou o defender sen
pudor a iniquidade, mantida con teitos e muros de cristal, invisibles. E tamén con muros dos outros, obscenos, con concertinas.
Tragamos decote discursos como que a redistribución da riqueza,
esa que equipara algo os desiguais e rescata aqueles que a sociedade desbota, resulta «disfuncional», un atranco para a competitividade e o crecemento. E hai quen, instalado na fortuna ou no
enchufismo, elabora finísimos argumentos para distinguir entre
pobreza merecida e inmerecida.
Si, constatamos, con pouca marxe para a dúbida, que estamos
en tempos críticos para a igualdade como proxecto colectivo, para
seguirmos soñándoa, apertándoa, albiscándoa a pesar da néboa
mesta dos discursos e das propagandas dominantes. Está cuestionada, asediada, desprezada por estudosos economistas liberais, por
modelos sociais agresivos e triunfadores ou, mesmo, por desgraza,
por políticas e movementos de odio ao diferente que resucitan as
peores pantasmas desta vella Europa.

A igualdade que soñamos sae da crise malferida
A recesión e a crise que vivimos tivo moito de fraude aos nosos
soños colectivos. Non admitimos daquela, e non podemos admitir
agora, que saiamos de crise moito máis desiguais do que entramos.
Os indicadores falan: a diferenza entre a renda media das familias
máis ricas e das familias máis pobres disparouse; a denominada
«intensidade da pobreza» é maior, a brecha salarial segue a aumentar. As mulleres que volveron para os seus fogares coa crise para
coidar dependentes non
están volvendo a ocupar postos de traballo e as que o conseguen
é en condicións máis precarias respecto dos homes. E, o que é
máis significativo, a pobreza incrementouse entre os que están en
idade de traballar e entre os máis novos e feminizouse aínda máis.
É unha constatación unánime: o publicitado crecemento econóEncrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018
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mico desta economía «reaxustada» non está significando melloras
na equidade. É o que a propia OCDE chama nos seus informes
«crecemento en desigualdade».
Saíuse da crise pola dereita. Os dereitos laborais están deturpados, anémicos, fanse contratos nunhas condicións de precariedade, falsidade e incerteza impensables hai tan só quince
anos. Hoxe en día a xente nova, mesmo a mellor preparada, non
pode conducir un proxecto vital cos ingresos e garantías que
lle ofrece o noso mercado laboral. Por iso, simplemente, xa non
están entre nós.
Pagar máis da metade dos teus ingresos para acceder a unha
vivenda, ter que traballar os dous membros da parella en quendas
imposibles por salarios «hiper»mínimos, ou traballar 60 horas para
que che coticen media xornada é incompatible con crear unha familia. Procrear é unha heroicidade que non se compensa cunha
caixa finlandesa, un cheque benvida ou con propaganda innecesaria en forma de «plan» contratada a empresas amigas sobre a
marabillosa experiencia da maternidade.
A propaganda oficial é especialmente ferinte para as mulleres
cando, nun contexto no que aturan despidos improcedentes por
embarazo ou acoso sexual no traballo, seguen a percibir menos
salario por idéntico traballo; cando os patróns –nunca mellor dito–
culturais e de comportamento seguen dando por suposto que a
parentalidade é un traballo feminino; cando son elas, tantas veces
en exclusiva, as que coidan sen recoñecemento ningún das persoas
dependentes, mesmo renunciando á súa carreira profesional e sen
que ese traballo, unha vez «reaxustada» a lei, sirva para cotizar na
Seguridade Social. Tamén, máis aínda, cando se segue exercendo
unha violencia machista –alarmantemente vixente na adolescencia ciberdependente– sobre as mulleres ou cando se utiliza o corpo
das mulleres como mercadoría.
A desigualdade, cando medra, cébase nos máis vulnerables.
Creamos bolsas de exclusión porque a integración seica é para un
premio para os perfectos, que, curiosamente, adoitan ser familia
dos poderosos. Si, aínda hai clases. Incluídos e excluídas. Disca86
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pacidades, culturas distintas, minorías, enfermidades mentais… e
tamén parados crónicos, fracasadas escolares, habitantes das marxes, sobreviventes na xungla urbana. A cultura da pobreza tende a
consolidarse e reproducirse, de pais a fillos, de nais a fillas. Só os
servizos públicos de calidade e as prestacións e pensións son efectivos para paliar, para coser e cicatrizar as fendas social.
A solidariedade interna, ese cemento moral das sociedades,
reséntese. Pero a primeira vítima son os estraños, os outros, os
diferentes. É como se nos vacinasen contra o sentimento de vergoña. Acollemos unha parte mínima, ridícula, das familias de
refuxiados sirios que nos comprometemos acoller, familias con
menores que foxen dunha guerra infame… e non sentimos culpa
nin vergoña. Mesmo montamos argumentarios sobre o terrorismo
infiltrado ou, en palabras de bispo, sobre que «non todo é trigo
limpo». Pero deberiamos estar avergoñados. Tanto como se os nosos gobernantes admitisen subornos na adxudicación de contratos
ou fosen amigos de narcotraficantes. A vergoña é condición da
dignidade. Van xuntas. Resistímonos á desvergoña. Temos razóns
para indignarnos.

A igualdade que soñamos non é barata
Medrar na igualdade non é un soño etéreo. Ten concreción xa,
ten expresión social e ten política económica.
Sabemos que é fácil dicirlle ao corpo electoral o que quere oír.
Por exemplo, que a igualdade é barata. Pero non é así.
Medrar na igualdade precisa un plan. E un plan non é unha
proclama, non son un feixe de slogans, non é unha perrencha opositora. Tampouco non abonda con tomar a rúa, aínda que faga falta
empurrar a historia e contrapesar a tendencia dominante coas nosas indignacións. Un plan implica saber como e de onde imos obter
os recursos financeiros para construír a igualdade que queremos,
para deconstruír a desorde económica e social. Un plan implica
facer números e propostas concretas e formular unha fiscalidade
máis eficiente e xusta.
Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018

87

Coordinadora de Crentes Galegos

Efectivamente, necesitamos unha nova fiscalidade igualadora e
unha nova moral fiscal. Non pode ser que o imposto de sociedades
pasase dun 21 % da recadación total en 2013 a tan só un 13 % en
2015. Non pode ser que se lles dea un tratamento tan favorable ás
rendas derivadas dos dividendos (cun máximo de tributación do
21 %, con independencia do seu volume), comparado co trato dado
ás rendas do traballo (que poden acadar o 45 %). Non é admisible
que 34 das 35 empresas que cotizan no IBEX teñan sedes en paraísos fiscais.

A igualdade que soñamos é unha tarefa
A nosa conciencia fiscal foi medrando. Sabemos agora da gravidade da fraude fiscal e da importancia e inconveniencia de ter
un 25 % de economía en negro. Tamén de facerlle caneos ao IVE.
Pero non nos axuda a mellorar a nosa conciencia fiscal a falta de
exemplaridade dos gobernantes, famosos e grandes empresas. Precisamos unha inspección fiscal eficaz e independente do poder político. Que vaia de arriba a abaixo.
E cómpre superar fronteiras. O capital xa as superou ben superadas. As normas que o controlan e regulan van moi por detrás.
Non son admisibles os paraísos fiscais, nin a incapacidade das
autoridades globais –comezando polas europeas– para harmonizar os tributos que se deben impoñer ás grandes corporacións e
para establecer taxas sobre as grandes operacións especulativas
de capitais –como a coñecida taxa Tobin– coas que financiar os
programas de solidariedade global que o noso mundo precisa, eses
que mitigarían os grandes fluxos migratorios de xente famenta ou
desesperada. Os representantes do pobo deben ter poder sobre as
corporacións multinacionais, e non á inversa.
Estamos diante da revolución da robótica. Os gobernos e os
lexisladores deben anticiparse aos seus efectos sobre a clase traballadora e sobre os sistemas de protección, que son os garantes
da igualdade. Non podemos permitirnos unha masa de excluídos
tecnolóxicos sen futuro nin lugar na sociedade. Os incrementos
88
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de produtividade que producen os robots, expulsando man de
obra, deben ter a súa propia cotización e tributación fiscal. É
tempo de retomar en serio o debate da Renda Básica universal e
incondicional. Porque o «traballo» xa non se reduce ao «emprego». Porque esa renda, en Galicia, unida a incentivos intelixentes á actividade e residencia rural permitiría políticas de reequilibrio demográfico do territorio que son un desafío inaprazable
na nosa terra.
Hai moita dignidade e dereitos que lle devolver á clase traballadora, comezando por xornadas e contratos legais e o dereito ao descanso: en sectores feminizados como o comercio, que foi do dereito
intocable ao descanso dominical ou da fin de semana, noutrora
defendido por sindicatos e igrexas?
Queremos chamar a atención sobre a necesidade dunha clara
aposta pola coeducación, por unha educación que non siga reproducindo os estereotipos de xénero, que fomente igualdade e a non
violencia, nas familias, nos centros educativos, nos medios de comunicación social ou na Igrexa. A educación precisa un plan, non
se pode improvisar.
Haberá máis igualdade, harmonía e inclusión social se hai unha
educación pública de calidade, ben dotada en medios, contidos e
métodos, cos mellores funcionarios –seleccionados baixo os principios de igualdade, mérito e capacidade– e motivadora para o
alumnado. Esa é a mellor estratexia para romper o fatalismo da reprodución interxeracional da exclusión social e laboral. É a mellor
vacina contra a desigualdade.
Cómpre seguirmos defendendo o sistema de sanidade pública
que tanto traballo custou erguer. Non é barato. É, por exemplo,
incompatible coas bolsas de corrupción, coa distracción de millóns
de euros públicos cara aos petos privados dos partidos e ás contas
correntes suízas dos gobernantes. Non temos cartos para subornos
nin mordidas porque fan falta para quirófanos e doutoras. Cómpre
sermos tan rigorosos no control do gasto sanitario como no descontrol da fraude fiscal e da corrupción.
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As pensións públicas exerceron durante a crise o papel de principal ferramenta de igualación e compensación das bancarrotas
familiares. Foi o principal estabilizador anticíclico. Cómpre, efectivamente, un debate sobre a viabilidade do sistema de pensións,
pero non para privatizalo nin recortalo, senón para facelo fiscalmente viable.
Os servizos sociais públicos son a expresión da nosa solidariedade colectiva. Xunto coa acción xenerosa, incisiva e eficaz das organizacións sociais solidarias tecen unha malla de protección para
todos aqueles que están en desvantaxe. Non podemos permitirnos
un sistema de servizos sociais anémico porque a atención aos menores en risco, ás persoas con discapacidade, ás dependentes, aos
individuos e minorías excluídas polas máis diversas razóns son o
verdadeiro termómetro da nosa conciencia social.
Non pode haber igualdade se non se fai xa un pacto de estado
contra a violencia de xénero, se non se lexisla para erradicar os
abusos sobre a muller. Haberá igualdade cando as mulleres poidan camiñar pola rúa sen medo, cando todos os nenos e nenas se
sintan seguros no seu fogar, cando calquera muller, independentemente da roupa que vista ou dos seus hábitos sociais, se poida
sentir protexida pola xustiza.
Por fin, como comunidade de comunidades cristiás, sabemos
que a igualdade comeza pola propia casa. Cómpre construírmos
comunidades eclesiais igualitarias, fraternas, sen discriminación
de funcións en función de xénero, inclusivas coa diversidade social
e de identidades e culturas. Esa é a mellor forma, non hai outra, de
comunicar a Boa Nova, facéndoa realidade cada día, desde dentro,
desde o concreto, desde a cociña da nosa casa común.
Coordinadora de Crentes Galegos
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A procura dos poderes morais
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Crónica dunha crónica
que remata aquí
Segundo parece –porque mo
lembrou Marisa Vidal– levo 15
anos escribindo esta Crónica
política, que empecei no número 132, en marzo do 2003,
e vou rematar no número 206,
en febreiro do 2018. Iso implica
ter comparecido 74 veces nestas
mesmas páxinas, e ter pulsado
1.154.400 veces as teclas do
meu ordenador, pensando en
vostedes, meus lectores, e nas
benditas ánimas do purgatorio,
que foron a miña coartada para
explicarlle á muller por que perdiamos un fin de semana cada
dous meses –porque ela colaboraba niso–, sen pedir un penique a cambio e sen saber se me
lía alguén.
Tamén tiven que preguntarme 74 veces que sentido tiña
repasar e compactar cada dous
meses a mesma realidade que
vostedes vivían diariamente,

e que eu debía incardinar nos
fins desta revista galega de pensamento cristián que acaba de
cumprir os seus primeiros 40
anos de vida. Encrucillada está
en fase de anovamento, único
xeito de prolongarse no tempo
cumprindo a súa misión. E teño
por un gran afecto que, en vez
de dispersar esforzos destinados
a gañar amplitude de perspectivas e enfoques, se vaian centrar todos os esforzos nos fins
fundacionais desta preciosa e
necesaria publicación periódica. Sirvan, pois, estas primeiras
liñas, para agradecerlles a súa
atención, para admirarme da
confianza que me deron os editores para interpretar sen guías
o que era materia da crónica e a
forma de incardinala na revista,
e o feito de térenme obrigado
entre todos a facer unha análise
tan intensa e prolongada dos comezos do século XXI, cando xa
se fixo evidente un cambio fenomenolóxico do proceso social,
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indicio moi firme de que tamén
están cambiando as culturas, as
escadas de valores, os modelos
estéticos, as ideas e formas da
política e dos seus comportamentos, e incluso as formas de
ser e comparecer nas comunidades relixiosas. Grazas.

2.- Que sentido tiña –para
min– esta Crónica?
Se a función dunha crónica
fose só a de recoller, ordenar,
mastigar un pouquiño e transmitir uns feitos, non tería ningún sentido facer este esforzo
no momento estelar da sociedade da comunicación, cando a
xente adora a información instantánea, cando os feitos son
cada vez máis efémeros, e cando a importancia dunha noticia
ou dun acontecemento non se
mide pola súa importancia cualitativa, senón só pola rapidez
con que nos chega, polo efecto
sorpresa co que se nos fai interesante, e pola oportunidade
que nos brinda o feito de falar
por falar dende unha obsesiva
soidade, coma se todo o mundo
estivese sentado á noitiña dun
verán, latricando e barallando,
nas interminables escaleiras
dun hórreo virtual.
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Esta inutilidade inicial faise
máis grande aínda se pensamos
que a memoria histórica –como
contexto e cultura– xa non existe, ou está en período de extinción, que funciona coma un
colmado de memoria despersonalizada situado nos nosos dispositivos electrónicos, que só
nos serve contidos a demanda,
polo que moi pronto sucede que
o 99,99 % dos contidos, cando
deixan de ser actualidade, endexamais volven ser requiridos. E peor aínda se nos poñen
as cousas se pensamos que a
memoria histórica é, nos días
de hoxe, máis manipulable ca
nunca, e que, perdida a idea de
que a historia é a «magistra vitae» –que lonxe fican Cicerón e
santo Agostiño!–, só é unha «imperiosa opinionum confirmatio»,
ou unha forma de ver as cousas
que, oportunamente manipulada, deturpada e presentada, só
se emprega para demostrar que
as levedades que conforman a
actual cultura de masas xa viñan predeterminadas e estaban
presaxiadas no decorrer dos
tempos. A posverdade entrou de
cheo na historia, con máis forza,
aínda, que na actualidade. E por
iso dá a impresión de que –coas
moi poucas excepcións, que só
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veñen a confirmar a regra– o
procurar nos feitos do pasado o
maxisterio do tempo vén a ser
o mesmo que poñerse a chorar.
Pode ser, non o descarto, que
só esteamos diante dunha crise
positiva, dun cambio de mentalidade, ou da cosmovisión das
novas xeracións, que, mentres
a min se me escapa, porque xa
teño idade suficiente para non
adaptarme, supoña a creación
dunha nova cultura da vida, dos
valores, das relacións humanas,
da ética e da estética. E se así
fose, benvido sexa o cambio para
quen queira, saiba e poida aproveitalo. Pero tamén pode ser que
esteamos diante dunha crise de
desorientación propia dunha
xeración que cuestiona intensamente o que recibe sen ter
construído a alternativa. E nese
suposto, tanto se estamos diante
dun furaco pasaxeiro coma se o
que se aveciña é unha longa e
amolada transición, chea de incertezas e asimetrías que van facer máis difícil a vida no mundo,
cómpre que fagamos as cousas o
mellor posible, sen apresurarnos
a cederlle á tecnoloxía o goberno
universal, e sen prescindir do humanismo que nos guiou ata aquí.
Porque, aínda que é evidente que
non hai acordos precisos sobre o

inmediato destino nin sobre cales son as mellores vías para chegar a el, tamén se pode afirmar
que estamos nun tempo no que
cada un debe facer o posible por
non perderse, nin faltar, no barullo da área, e no que ten moita
importancia que cada quen teña
o seu método para cubrir con
éxito este chanzo.
Isto é, xa que logo, o que eu
quixen facer coa miña crónica:
unha catalogación dos problemas principais da nosa sociedade, inspirada nas prioridades e
síntomas que nos brinda a actualidade, para tratalos despois
conforme ás leccións que un
largo e ben reflexionado pasado
nos pon ao noso dispor. E para
iso cheguei a conclusión que,
se ben é certo que analizar os
pasados e máis o presente coas
mesmas regras de causalidade
que aplicamos á actualidade
pode crearnos unha confusión
xeral e de enormes proporcións,
ese problema está hoxe máis
agravado aínda pola momentocracia que nos impón a tecnoloxía, da que recibimos a impresión de que o pasado non é máis
que unha desgraciada sucesión
de erros que estourou finalmente nun cosmos perfecto e inamovible, e que a mellor maneira de
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interpretar o pasado é o de aplicarlle as regras positivas –para
moitos infalibles– coas que observamos o noso mundo.
Pero iso, ao meu parecer é un
erro. Porque a historia, lonxe de
ser un encadeamento de feitos
observados nas súas explicacións
e proxeccións causais, é unha sucesión de ciclos de amplo alcance
que, ao contrario do que sucede
coa actualidade, que se explica
mediante relacións causais, son
o resultado de complexas cosmovisións filosóficas, tecnolóxicas, estéticas, artísticas, relixiosas e culturais que determinan a
causalidade dos acontecementos
pero sen ser, á súa vez, determinados por eles. E de aí vén a necesidade de rachar coa casuística
do acontecer, e das súas causas,
que explican o acontecer diario,
para poder entender os mecanismos de ciclo, ou aqueles elementos de forte estabilidade e longa
duración que funcionan como o
pentagrama limpo, sen máis signo que os da armadura e a clave,
nos que despois se escriben os
feitos que compoñen a sinfonía
da civilización.
E dándolle volta acabei regresando a Johann Gustav Droysen
(1808-1884), historiador e pro94
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fesor das universidades de Kiel
e Berlín, para dicir que a pauta
que enmarca a miña intensa e
extensa actividade mediática, na
que están incluídas as 74 Crónicas políticas que escribín para
Encrucillada, é algo moi parecido ao que o historiador alemán
bautizou coma poderes morais,
nos que tendía a implicar as conviccións, acordos sociais, crenzas transcendentes e códigos de
comportamento estables e perdurables nos que se enmarcan e
determinan as accións políticas
e sociais, e moi especialmente
aquelas que teñen por finalidade
empurrar e realizar os cambios
congruentes que desenvolven o
proceso da civilización. A historia, dicía Droysen, só dá leccións
por ese libro, polo que cómpre
ler e pasar todas as páxinas co
coidado dun arqueólogo, sen pechar os ollos a ningunha conclusión, pero sen meter na vida das
xeracións pasadas os prexuízos
da nosa.

3.- Signos de cambio, que tamén
poden ser abouxantes alarmas
1. O primeiro síntoma de
alarma das sociedade occidentais máis avanzadas é o positivismo legal, disfrazado de ra-
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dicalidade democrática, que,
ademais de dar por suposto que
todo o proceso social cabe e se
fai explícito en códigos legais,
conclúe, con certa lóxica, que
todo é posible e lexítimo, sen
máis condicións, se conta co
consenso suficiente. É coma se
de repente tivesen desaparecido
non só a conciencia individual e
as estruturas naturais da antropoloxía humana, senón tamén
todas as formas de acordos e
normativas sociais que non se
expresen na normativa positiva
–costume, crenzas e hábitos–
para crear un mundo tan relativo e acelerado como poden selo
os consensos que o rexen.
2. Nas estruturas socializadoras de hoxe apenas quedan
elementos normativos distintos
da lei. E iso converte á lei –e ás
maiorías que ocasionalmente a
controlan– nun absoluto, ou nun
tirano disimulado que é imposible de domear. A sensación de
hoxe é que todo é posible dende
o consenso, nada é posible contra o consenso, e toda a orde social é relativa, e aceleradamente
evolutiva, sen que ningún xinete
monte e conduza tan brioso corcel. A onde non chegan os controis públicos –do Estado– non
chega nada nin ninguén, e todo

apunta a que moitos dos cambios que determinan a modernidade empezan a dar signos de
insostibilidade, ou de ineficacia
esencial, que nos deixan sen solucións alternativas.
3. O terceiro cambio é a
unidimensionalidade do formalismo social, que máis alá dos
criterios de libre opción persoal
e de laicidade institucional do
Estado, apuntan cara a unha
crecente eliminación –ou degradación, que é peor aínda–
dos universos relixiosos, dos
códigos de valores e da simpatía
comunitaria que se expresa na
solidariedade, cuxos baleiros,
que ninguén sabe como encher,
complican severamente a función pacificadora, educadora e
asistencial do Estado.
4. En cuarto lugar, correlato lóxico do anterior, o que J.
Stuart Mill chamaba «liberdade negativa», ou dereito a que
ningunha persoa poida ser interferida no que só a si mesma
lle concirne –a tradución galega
desta pasaxe reiterada en Mill
pode ser «ti goberna a túa vida
que a miña nada che importa»–
acentúa de tal maneira o papel
do individualismo, e socava ata
tal punto os alicerces da comuEncrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018
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nidade política, que se están rachando os consensos sistémicos
que facían funcionar as democracias, polo que cada día hai
máis portas abertas a formas de
populismo máis ou menos soft,
que comprometen a posibilidade de sermos gobernados con
eficacia e dentro dos consensos
xerados implicitamente no proceso electoral.
5. A democracia, que deica
hai poucos anos estaba definida
como un sistema de gobernación lexitimado polos cidadáns
e controlado polas asembleas
representativas, reclama hoxe
en día, como consecuencia do
individualismo, o protagonismo
da xente, que vén sendo o das
masas non organizadas, e a interacción de cidadáns e gobernos
por un procedemento directo,
que non veña mediatizado polos partidos, sindicatos, organizacións profesionais e demais
modelos de participación cívica
nos que a democracia se facía
eficaz e gobernable. O engado
da tecnoloxía, que permite unha
aparencia de foro universal,
xera unha sociedade babélica,
e a democracia está perdendo o
obxectivo co que persoas tan influentes como Lijphart, Dahl ou
Sartori a identificaban: a capa96
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cidade de gobernar e de ser gobernada. E isto presaxia longas
e difíciles crises de gobernanza,
que non se poderán superar ata
que se recupere a mentalidade
sistémica, ou ata que se invente
outra forma de gobernar, nova
e eficaz, que deica agora non se
albisca.
Todas estas alarmas, que en
boa parte son compatibles con
posibles avances que por agora
non somos capaces de comprender, e que só nunha pequena
proporción parecen crises negativas irrefutables, coinciden
ademais con outras crises que,
sendo síntomas de cambios evolutivos que serán sen dúbida
positivos –estéticos, dos modelos familiares, laborais, pedagóxicos, de hábitat e da comunicación–, sitúannos nun intre
no que sería necesario construír
referentes intelectuais para este
novo mundo, necesidade que
en nada se compadece co tipo
de líderes intelectuais e sociais
que estamos padecendo. E neste contexto penso e creo que
é moito máis fácil disciplinar
en parte os modelos de análise
que poderían orientar os cambios nos que estamos embarcados que esperar modelos de
acción que, como algúns dos xa
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pasados, experimenten o cambio mentres o están facendo,
con consecuencias tan dramáticas e perniciosas coma as que
noutros intres xa engaiolaron a
unha humanidade desprevida,
ou fiar o futuro á esperanza de
que a base de remexer e remexer
os croios, sen plan nin métodos,
se acaben asentando na peneira
do mesmo xeito que se asentan
as vías sobre o balastro do tren.

4.- Despedida
Esta tarefa, na que seguramente cometín moitos erros,
remata aquí. Pero continuará
noutras publicacións e noutros

foros, e irá gañando, espero,
moitos máis pensadores e activistas preocupados, non pola
posibilidade de cambiar o mundo –porque o mundo sempre
cambia, de grado ou pola forza,
e con líderes ou sen eles–, senón pola necesidade de facer
ese cambio en paz, sen traumas
políticos, sociais e mesmo bélicos, e dun xeito tan dilixente
que apenas retarde o progreso
do benestar. Por iso espero que,
dado que os camiñantes somos
moitos, e os camiños poucos,
nos encontremos acotío neste
grato compromiso. Unha aperta.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Crónica da Cultura

No tempo dos suevos
Xoán Bernárdez Vilar

«In tempore Sueborum: 411-585».
Ab oriente Alania est, in medio
Dacia ubi et Gothia, deinde Germania est ubi plurimam parte Suebi tenent, quorum omnium sunt
gentes LIIII.
A partir do Oriente está a Alania, no medio a Dacia e a Gothia.
Despois atópase a Xermania, que
ocupan na maior parte os Suevos,
dos que todas as súas liñaxes son
cincuenta e catro.
…excitatae per Stiliconem gentes Alanorum ut dixi, Sueborum,
Vandalorum multaeque cum his
aliae Francos proterun, Rhenum
transeunt Gallias invadunt directoque impetu Pyrenaeum usque
perveniunt.
Incitadas por Stilico, como xa
dixemos, as xentes dos Alanos, os
Suevos e os Vándalos, e outras
mesturadas con elas, derrotan aos
Francos, pasan o Rin, invaden as
Galias e, en directa acometida,
chegan ao Pireneo».
Paulo Orosio Bracarensis:
Historiarum, I, 2, e VII, 40.
98
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Entre o 5 de xaneiro e o 4 de
marzo permanecerá aberta ao
público, en Ourense, e en tres
espazos diferentes, a mostra No
tempo dos suevos (411-585), coa
que se lembra a importancia
do reino que este pobo xermano fundou na Gallaecia, independizándoa ao mesmo tempo
do Imperio Romano. Algo que
aconteceu no ano 411, 65 antes da desaparición do mesmo
o 4 de setembro do 476, cando
o bárbaro Odoacro (c. 433-493)
destronou ao seu derradeiro
emperador, Rómulo Augusto, de
tan só 16 anos de idade.
Nesta mostra, pola que parece terse interesado o Goberno
de Portugal, ofrécense á contemplación 262 pezas de xoias,
figuras artísticas, e ornamentos
procedentes de trece museos de
Europa, e de dez países distintos, todos eles relacionados con
este pobo, o máis importante ou,
polo menos, o máis numeroso da
Xermania no século IV. Con elas
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preséntase un completo catálogo
de máis de cincocentas páxinas,
na elaboración do cal participaron sesenta investigadores.
Os comentarios que incluímos sobre estas liñas son do Historiador Paulo Orosio de Bracara (c. 383-420), e resumen o
decisivo proceso, que podemos
completar este outro, neste caso
do tamén galaico-romano Idacio
Lémico (c. 390-420), así mesmo coñecido coma de Chaves,
tomado da súa Chrónica (379469). Nel describe o reparto
que, por sorteo, fixeron entón
da Península os xermanos:
«Gallaeciam Vandali occupant, et Suevi sita in extremitate
oceani maris occidua; Alani Lusitaniam et Carthaginiensem provincias, et Vandali, cognomine Silingi, Baeticam sortiuntur». («Os
Vándalos ocupan a Gallaecia,
e os Suevos a parte do extremo
occidental do mar Océano. Os
Alanos repártense a Lusitania e
a Carthaginiense, e os Vándalos
chamados Silingos, a Bética»).
É dicir, que os Suevos ocuparon o occidente da Gallaecia,
mentres que para os Vándalos
Asdingos foi a parte interior da
mesma, cordilleira Cantábrica e
Meseta Norte incluídas.

No que a estes Xermanos se
refire sabemos tamén que eran
un pobo semicelta asentado na
marxe oriental do Rin, coñecido
xa dende o século I a. C., se ben
que tal denominación se lle foi
aplicando despois aos demais
pobos pos-renanos. Mais o principal coñecemento que deles temos procede da obra De origine
et situ Germanorum, máis coñecida coma Germaniae, un memorable traballo efectuado cara
ao ano 98 d. C. polo cónsul, historiador e senador romano Caio
Cornelio Tácito.
Por el soubemos que tiñan
monarquía electiva, coma todos
os xermánicos, pero que os seus
monarcas «non tiñan un poder
ilimitado nin arbitrario». Tácito
tan só se equivocou aos considerar a etnia autóctona do país, xa
que filoloxicamente eran indoeuropeos, mais etnicamente procedían do sur da Escandinavia,
dende onde se foran espallando
cara ao sur e ao leste de Europa.
Tampouco ignoraba o historiador romano que os Suevos,
ademais de ocupar a maior parte da Xermania, non eran unha
soa nación, senón cincuenta e
catro, como recolleu Paulo Orosio uns séculos despois.
Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018
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Así mesmo os Suevos eran,
basicamente, granxeiros. Cultivaban avea, centeo, trigo e algo
de millo, así coma liño, fabas, e
hortalizas, posuíndo unha notable gandería, aínda que escasas
froiteiras. E o seu exército estaba formado por homes libres
armados con lanzas, espadas e
cotas de malla.
Existe tamén outra información de primeira man procedente de Xerome Eusebio
de Estridón (c. 347 - c. 420),
o tradutor da Biblia ao Latín,
que, na súa Epístola 123, Ad
Geruchiam, do ano 409, recolleu o dato de que os Suevos
que entón cruzaban as Galias,
xunto cos outros pobos que se
dirixían á Península Ibérica,
eran os Quados. Un pobo que
procedía da marxe esquerda do
Danubio, onde hoxe se atopan
Austria e a República Checa.
Debemos facer notar tamén
que os autores próximos no tempo ao seu asentamento entre
nós, Paulo Orosio de Bracara,
Idacio Lémico, ou de Chaves,
Xeróme Eusebio de Estridón,
Isidoro Hispalensis, ou de Sevilla (c. 560-636), e Gregorio
Turonensis (538-594), que son
os que de xeito máis inmediato
nos informaron dos feitos, eran
100
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todos eles eclesiásticos, e algúns
galaico-romanos, un hispanoromano, e outro galo-romano,
circunstancias que semellan ter
influído nos seus informes, ata o
punto de facer escasamente cribles, como concluíron boa parte dos historiadores, as terribles
destrucións que lles atribuíron,
a maioría das cales as investigacións parecen demostrar que estaban a se producir no decadente Imperio, moitos anos antes
xa de que os bárbaros partisen
dos seus países de orixe. As súas
emigracións non estaban compostas por exércitos, senón por
pobos en marcha, que fuxían do
acoso dos Hunos, á procura de
terras onde vivir.
Outra consecuencia desta
actuación foi a de que, máis
adiante, tales autores mesmo
silenciaron os actos dos reis
Suevos de relixión non católica,
de bastantes dos cales apenas
sabemos máis que o nome.
Considérase, pois, que o seu
asentamento debeu de ser relativamente pacífico. O seu primeiro rei, Hermerico (c. 406438), que estes mesmos informadores non poden ocultar que
foi un bo negociador e amigo
de pactar, cuñou moeda apenas
chegou ao país, relacionándose
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con outros países, e que, sendo
pagán, non molestou aos seus
súbditos católicos ou priscilianistas, recibindo ademais a
bispos de Arabia e de Grecia.
Hermerico debeu ser o único
conquistador que non impuxo
sobre os conquistados a súa lingua, senón que na Gallaecia seguiu a falarse o latín que si impuxeran os romanos había máis
de catrocentos anos.
A arqueoloxía, a numismática,
a epigrafía, e tanto a topo como
a antroponimia, demostran que
o occidente da Gallaecia foi, con
gran diferencia, a parte máis xermanizada de toda a Península,
cun núcleo de maior densidade
en Tude, Bracara e Portumcale:
Tui, Braga e Porto.
Os suevos introduciron entre
nós o arado xermánico, que se
utilizaba aínda no país hai unhas décadas, se ben que denominándoo «romano».
Cos suevos os galaico-romanos pagaron menos impostos, e
sospeitase que houbo unha política de fusión de ambos pobos.
Do contrario sería moi difícil de
explicar como entre os anos 439
e 455, o seu fillo Reckila, e o seu
neto Reckiario, puidesen espallar
o Reino ocupando arredor das
tres cuartas partes da Península.

Algúns historiadores defenden a súa denominación coma
Reino Suevo. Porén tanto as
moedas coma os autores próximos a aquel intre, denominárono Regnum Galliciense,
ou Gallaeciae Regnum. Non
conseguimos atopar memoria
algunha dos Quados, aínda
que si a de varios lugares aínda chamados Suevos, mentres
que a posible Suevia, tan defendida por algúns, semella terse
reducido a un famoso equipo
de fútbol dunha parroquia do
Concello de Mos, e a unha
Sala de Festas viguesa, ambos
xa desaparecidos.

1.- Antropoloxía
No mes de setembro de
1519 partían de Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz, cinco naves
comandadas polo portugués
Fernando de Magalhaes coa intención de explorar as illas Molucas ou das Especias. Con el
viaxaba, ademais do vasco Juan
Sebastián de Elcano, outro tripulante que pasaría tamén á
historia, Gonzalo de Vigo, por
un tempo confundido con certo Diego Carmena Gallego, de
Baiona, que figura na relación
dos dezaoito que, despois da
morte de Magalhaes, culminaEncrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018
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ron a expedición, retornando a
Sanlúcar, ás ordes de Elcano.
Case que tres anos despois,
en 1522, e reducida a flota á mínima expresión a causa das penurias, Gonzalo de Vigo, e dous
portugueses, ficaron nas actualmente denominadas illas Marianas. Sorprendentemente, no
ano 1526, outra expedición, a de
García Jofre de Loaysa, que partira da Coruña en 1525, atopou
ao noso paisano, único supervivente do trío, segundo recolleu
un membro desta expedición, o
cosmógrafo e explorador do Pacífico, Andrés de Urdaneta: «casi
desnudo, con el cabello hasta las
nalgas». Así mesmo, un estracto
do Arquivo Xeral de Indias, do
ano 1524, ofrécenos a seguinte
testemuña: «Gonçalo de Bigo,
grumete natural de Bigo, que
es en Gallicia. Hijo de Rodrígo
Alvarez y de Ysabel Martínez. El
qual fue en la nao Conçepciòn
que se desizo y quedó en la nao
Trenidad». Por último, o Cronista Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), é coñecedor do
feito de que foi el o que se presentou: «Soy gallego y me llamo
Gonçalo de Vigo, y se muy bien
la lengua de las islas», cousa que
acreditou despois servíndoos
coma intérprete cos indíxenas.
102
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Gonzalo de Vigo, tamén denominado «O Robinsón galego», segundo datos que nos
facilitan dende a Universidade
de Lisboa, conseguiu, pese a
todo, retornar, arribando á capital portuguesa o 15 de agosto
de 1534. En lembranza e honra
da súa aventura, no Portocultura dos peiraos vigueses situouse en novembro pasado unha
estatua do mesmo, con capa e
arcabuz, elaborada polo escultor José Molares (Vigo, 1961),
o mesmo que no 2005 esculpira
o atractivo grupo que de Jules
Verne fora entón inaugurado
onda o Club Náutico.
11 de Nadal: A paleoantropóloga e doutora en medicina María Martinón Torres (Ourense,
1974), toma posesión do cargo
de directora do Centro Nacional de Investigación sobre a
Evolución Humana (CENIEH)
en Burgos. A nova directora xa
era membro do Equipo de Investigación de Atapuerca dende
1998, acadara tamén un Máster en Oríxenes Humanos pola
Universidade de Bristol (Reino
Unido), así coma investigadora
no University College of London, e participou no estudo da
dentición de homínidos en distintos xacementos, entre eles en
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Georgia e China, publicando
numerosos libros e artigos científicos. É, así mesmo Correspondente na Real Academia de
Medicina e Cirurxía de Galicia
dende 1999.

2.- As letras
1 a 3 de decembro: Celébrase en Pontevedra a X Edición
de Culturgal, a Feira das Industrias Culturais. Invitada destacada nesta ocasión foi Portugal,
mentres que o festival Play-Doc
de cine celebrado recentemente en Tui, recibiu o Premio do
Público.
8 de xaneiro: A versión dixital
do Dicionario on line da Real
Academia, estreado no ano
2012, rebasou en 2017 os vinte
millóns de consultas, o que supón unha media de 56.000 por
día. Este vocabulario conta con
case que sesenta mil entradas
con informacións sobre gramática, sinónimos, antónimos, ou
rexistros.
Segundo aprobara o Pleno
da RAG a mediados do pasado
ano, o próximo día das Letras
Galegas vai ser dedicado á autora, editora, tradutora, conferenciante e profesora María
Victoria Moreno Vázquez (Va-

lencia de Alcántara, Cáceres
1939 - Pontevedra, 2005), máis
coñecida polo seu pseudónimo
de Peregrina Pérez. Filla de malagueña e toledano, impartiu
clases en Lugo, Sanxenxo e Pontevedra, lugares onde destacou
polo seu compromiso tanto coa
lingua coma coa xustiza social,
así coma nas literaturas infantil
e xuvenil, con títulos coma: Mar
Adiante, Leonardo e os Fontaneiros, ou Anagnórise.

3.- Audiovisual
17 de novembro: Cedidos
polos herdeiros do pintor Manuel Colmeiro Guimarás (Silleda, 1901 - Salvaterra do Miño,
1999), ábrese ao público, na Pinacoteca viguesa, unha retrospectiva do mesmo con 21 óleos
e outras 145 obras.
22 de novembro: O compostelán Fuco Reyes convértese en
estrela da XXV edición dos Premios Lux de Fotografía entregados nesta data en Barcelona, ao
obter dúas distincións de ouro e
unha de prata.
Na mesma data a cineasta e
docente redondelá Diana Toucedo, actualmente residente en
Barcelona e formada na Universidade Pompeu Fabra, obtén
Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018
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o Premio de Cine de Gijón coa
súa película Puerto Deseado.
Diana conta xa no seu haber
con varias obras ben acollidas
en distintos festivais.
27 de decembro: Israel Alonso, compositor vigués e membro da Banda de Música de
Pontevedra, gaña no Auditorio
de Galicia de Compostela o X
Concurso Galego de Composición para Bandas de Música coa
súa obra Suite Historia. Un agasallo seu á Fundación Festa da
Istoria de Ribadavia, no 30 aniversario da mesma. A peza ten
unha duración de 15 minutos.
29 de decembro: Homenaxe
ao pintor Luís Torras (Vigo,
1912), no 105 aniversario do
seu nacemento. Ao mesmo asistiron numerosos amigos e alumnos seus. Luís Torras, en parte
autodidacta e en parte formado
na Escuela de Bellas Artes San
Fernando, de Madrid, nos tempos da Guerra Civil chegou a
profesor de debuxo. En 1954
foi docente na Escola de Artes
e Oficios da súa cidade natal,
onde ensinou dende o realismo
figurativo ao retrato, pasando
por reproducións de figuras humanas e de naturezas mortas.
Aínda que non fixo demasiadas
exposicións, Luís Torras acadou
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varias mencións de Belas Artes.
A maior parte da súa obra pódese contemplar no Museo de
Arte Contemporáneo de Madrid
e na Casa das Artes en Vigo.

4.- Cine e Teatro
7 a 28 novembro: Ten lugar
en Compostela a XXXI edición
de Cineuropa, coa proxección
en varias salas da cidade de 264
cintas de sinalados directores,
entre eles Costa Gabras e Manuel Martín Cuenca.
24 e 25 de novembro: Proxéctanse no Teatro de Afundación
as seis películas seleccionadas
para a Semana de Cine Submarino, organizada na súa XXVI
versión pola Universidade de
Vigo. Catro delas eran do National Geographic Channel, mentres que dúas foran realizadas
en Galicia. Ademais dos alumnos de 34 centros educativos da
cidade, a asistencia ás distintas
proxeccións foi libre.
23 de xaneiro: No Park City
de Salt Lake City, Utah, celebrouse o Festival Sundance de
Cine de Autor, creado por Robert Redford en 1978. Nesta
ocasión o Premio do Gran Xurado recaeu na curta, Matria,
película humanista que narra a
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vida dunha muller cun emprego
precario e escasa comunicación
co seu marido, dirixida por Álvaro Gago (Vigo, 1986).

5.- Comunicacións
23 de decembro: No pasado mes de maio cumpriu 110
anos de vida o Centro Gallego
de Buenos Aires, xunto co da
Habana gran referente cultural da cobertura social, sanitaria e benéfica da nosa diáspora.
Unha organización autenticamente admirable, que nos seus
mellores intres chegou a acadar os 120.000 asociados. Pois
ben, toda aquela prosperidade
rematou xa, e o que Castelao
denominou «Estado Galego
para a emigración», está hoxe
practicamente quebrado, polo
que parece necesario tratar de
salvalo vendéndoo. Decisión de
incalculable alcance pero que
pagaría a pena se con ela, e dalgún xeito, se puidesen salvar os
numerosos tesouros de arte nel
existentes.
23 de xaneiro: As tres universidades galegas veñen de chegar a un acordo para constituír
a Rede de Estudos Medievais,
actuación de decisiva importancia, se se leva axeitadamente

a termo, para afondar na nosa
Historia. Bibliotecas, arquivos,
e fondos interdisciplinares para
a investigación poderán así ser
consultados, reforzando ao mesmo tempo os lazos entre todos
os grupos, para facilitar o necesario traballo de colaboración

6.- Decesos
3 de decembro: Falece no
Hospital de Montecelo, en Pontevedra, o pintor Manuel Rodríguez Moldes, máis coñecido
como Manolo Moldes, nado na
mesma cidade en 1949. Contaba, pois, con 68 anos de idade.
A súa especialidade era a Arte
Contemporánea, influído por
Bacon. En 1971 estudou tamén
arquitectura, sendo tanto membro da Real Academia de Belas
Artes, coma profesor da mesma
disciplina en Pontevedra.
17 de decembro: Á idade de
93 anos falece en Ourense o
escultor Arturo Baltar (San Cibrao das Viñas, 1924), autor
ademais do famoso Belén de
Baltar, moldeado en barro, que,
dende o ano 1967, e a petición
da Asociación de Belenistas da
cidade, foi creado en San Cosme e San Damián. «Bailaor»
por afección, Baltar contaba
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con moitos amigos e admiradores. A súa capela ardente foi
instalada nas Burgas.
1 de xaneiro: Con 98 anos de
idade falece Gonzalo Adrio Barreiro (Pontevedra, 1919-2018),
abogado licenciado na USC,
membro da Academia Galega
de Xurisprudencia e Lexislación, así como especialista na
Memoria Histórica, e Premio
Honorífico Cidade de Pontevedra. No ano 2004 publicou o
libro Sin odio, sin rencor, pero el
recuerdo vivo.
23 de xaneiro: Falece en Vigo
Armando López Guerra (19482018), un dos grandes expoñentes da Pintura Abstracta de Galicia, así como gravador, fundador
do Colectivo Atlántica e músico.
Nos últimos 40 anos foi profesor de debuxo no histórico Instituto de Santa Irene, no que hai
uns días se lle rendera por parte
de alumnos, exalumnos e profesores unha sentida homenaxe.
Era viúvo da xornalista e xogadora internacional de hockey sobre herba Queca Merino (+2003). A capela ardente
instalouse en Sabarís. Uns días
despois, o Instituto de Estudios
Miñoráns, de Gondomar, rendeulle un multitudinario adeus.
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7.- Novas en xeral
10 de novembro: Co gallo do
Día da Ciencia en Galego tivo
lugar no Centro Público Integrado Domingo Fontán, de Portas, unha homenaxe a Domingo Fontán Rodríguez (Portas,
1788 - Cuntis, 1866), o ilustrado, xeógrafo e matemático
autor da primeira carta xeométrica do país, a primeira que de
tales característica se fixo no
Estado. Os restos deste egrexio
investigador hai anos que descansan no Panteón de Galegos
Ilustres, en Compostela.
16 de decembro: O arquitecto Manuel Gallego Jorreto (O
Carballiño, 1936) convértese
en novo académico de honor da
Real Academia de Belas Artes,
na Coruña, pronunciando un
discurso sobre as «Relacións entre a arquitectura e a natureza».
Gallego Jorreto, con proxectos
de gran proxección na propia cidade herculina, o mesmo que en
Compostela, foi membro fundador do Museo do Pobo Galego,
parte do Seminario de Estudos
Galegos e da Fundación Seoane. Recibiu, así mesmo, o Premio Nacional de Arquitectura,
a Medalla Castelao e a Medalla
de Ouro de Arquitectura.
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19 de xaneiro: Na sede da
Real Academia, na Coruña, e
coa presenza das autoridades,
así como de representantes de
Encrucillada, conmemorouse
o 40 aniversario do nacemento
desta nosa Revista de pensamento cristián.

8.- Premios
17 de novembro: O xornalista
e freelance Alberto Ramos Ríos
(Compostela, 1986), licenciado
pola USC, gaña a XVII edición
do Premio Risco de Creación
Literaria patrocinado polo concello de Ourense e a Fundación
Vicente Risco con A simetría das
bestas. Gañador xa doutros cinco premios o autor trata neste
traballo dos problemas da crise
económica e social.
22 de novembro: A profesora,
autora, tradutora e bióloga Marilar Aleixandre (Madrid, 1947)
convértese na primeira muller
en conseguir o Premio Raíña
Lupa da Deputación da Coruña
coa súa novela A filla do Minotauro; un relato centrado nunha organización clandestina que
se dedica a salvar obras de arte.
Foi finalista a licenciada en Filoloxía Andrea Maceiras (A Coruña, 1987) por Como bágoas de

Dragón, gañadora xa de varios
premios en Cambre.
Na mesma data fallouse a XV
Premio de Poesía Afundación,
convocado por esta entidade, o
Centro Pen de Galicia e a Consellería de Cultura. Resultou
gañadora a obra As neuronas
irmás de Estívaliz Espinosa (A
Coruña, 1974), licenciada en
Socioloxía e Filoloxía, con numerosos traballos xa publicados.
5 de decembro: Na Sala de
Afundación, en Vigo, élle entregado a Xosé Luís Méndez Ferrín
(Ourense, 1938), ex-presidente
da RAG, doutor en Filoloxía, escritor, poeta, articulista, profesor
e ensaísta, o Premio Voz e Liberdade instituído polo PEN club
de Galicia. O acto consistiu na
entrega dun esculpido de Acisclo
Manzano (Ourense, 1940), e a
actuación do grupo Xardín Desordenado. O galardoado pronunciou un breve discurso de agradecemento que descansou en
tres sinaladas datas históricas:
1776, a Independencia dos EE.
UU., 1793, a Declaración, en
Francia, dos Dereitos do Home,
e 1917, a Revolución Rusa.
11 de decembro: Coa presenza do presidente do Senado, foron fallados pola Asociación de
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Xuristas Galegos en Madrid os
Premios Montero Ríos e Iurisgama, na súa XVI edición, que
recaeron, respectivamente, en
José Antonio Gómez Segade,
catedrático emérito da USC, e
Benigno Varela Autrán, do Tribunal Supremo.
12 de decembro: Margarita
Ledo Andión (Castro de Rei,
1951) gaña a XL edición do
Premio Otero Pedrayo, converténdose na primeira muller en
logralo. Margarita Ledo, catedrática de Comunicación Audiovisual na USC, ademais de
xornalista, escritora e poetisa, é
tamén cineasta.
13 de decembro: O profesor
de instituto Diego Alfonsín Rivero (Tui, 1986), vence a XXIV edición do Premio Manuel Lueiro
Rey, fallado no Grove, polo seu
poemario Non o saben as estrelas,
a súa primeira obra en galego.
Diego Alfonsín, que imparte a
docencia no Instituto de Segundo Ensino de Guadarrama, Madrid, xa acadara antes o Premio
de Novela Corta Miguel de Unamuno, por Lenta demolición.
29 de decembro: A XVII edición do premio de ensaio Ramón Piñeiro, convocado pola
Sección de Política Lingüística,
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a Editorial Galaxia e Gas Natural, recae no xeógrafo e cantautor galego Xosé Constenla
Vega (Compostela, 1986), polo
traballo O colapso territorial en
Galicia. Unha lectura dende o
espazo social do país. Constenla Vega, licenciado e doutor en
Xeografía pola USC, foi profesor en diversas institucións, e
na actualidade exerce na área
de Didáctica das Ciencias Sociais da Universidade de Vigo,
campus de Ourense.
10 de xaneiro: O arqueólogo,
historiador e antropólogo Xosé
Lois Ladra Fernández (A Coruña, 1972), gaña o VII Premio
Fermín Bouza Brey, do Concello de Ponteareas, co traballo A
lamprea nas Terras do Condado.
Este investigador, formado nas
Universidades Complutense e
UNED, leva acadado xa varios
importantes premios.
25 de xaneiro: Fállase en Fornelos de Montes a VI Edición
do Premio Manuel Lueiro Rey,
patrocinada polo mesmo concello e a Asociación O Cruceiro da
Laxe, que recaeu no poemario
Corpo, de Antón Rodríguez Lopo
(Monforte de Lemos, 1961), actor de dobraxe, poeta, e narrador, con numerosos premios e
publicacións no seu haber.
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9.- Varia
6 a 11 de novembro: Na Casa
Galega da Cultura, en Vigo, e co
gallo do V centenario da Reforma, tivo lugar unha exposición
das distintas versións a linguas
vernáculas da Biblia. A organización correu a cargo da Asociación Cultural Evanxélica Kalos.
20 de decembro: Organizado
pola Real Academia, en colaboración co Instituto José Cornide, na Sé da primeira, Rúa Tabernas, da Coruña, celebrouse
un acto conmemorando o 110
aniversario da estrea pública do
Himno Galego, o 20-12-1907,
no Gran Teatro de La Habana,
Cuba. Nel participaron Fernando López-Acuña, e Ramón Villares, co acompañamento musical de Queiman e Pousa. Acerca do noso Himno considérase
que fora creado xa algo antes,
en 1890, con letra de Eduardo
Pondal Abente (1838-1917), e
música de Pascual Veiga Iglesias (1842-1906). Con esta gala
púxose tamén remate ás conmemoración do centenario da morte de Pondal.
25 de decembro: É nomeado
como secretario da Real Academia Nacional de Farmacia

o científico Jesús Pintor Just
(Vigo, 1964). O novo secretario
estudara Bioloxía na Universidade da súa Cidade, doutorándose
en 1993 na Complutense. Logo
dunha etapa en Londres, volveu
a Madrid. É tamén membro do
Instituto de España dende o ano
2005. Así mesmo publicou máis
de cen artigos en toda clase de
revistas, creando 25 patentes
para o tratamento de patoloxías
oculares e condrodisplasias.
17 de xaneiro: A Nasa da a coñecer os resultados das últimas
investigacións efectuadas por
medio do seu telescopio Huble
sobre «El Gordo». «El Gordo» é,
en esencia, dous cúmulos de galaxias integrados por raios X colisionando xunguidos pola gravidade, a millóns de quilómetros
por hora. Ou sexa, a maior masa
do Universo que se coñece,
sendo, tamén, a máis pesada,
quente e brillante do mesmo,
estimándose duns 3.000 billóns
de soles. Tales investigacións
semellan probar que é aínda
maior do que se cría. «El Gordo» atópase a asombrosa distancia de 9,7 billóns de anos luz da
Terra, e fora descuberto pola
mesma Nasa no ano 2014.
Xoán Bernárdez Vilar
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Parabéns para empezar
Benqueridas lectoras e lectores desta nosa revista Encrucillada, que está celebrando o seu
40 aniversario: parabéns polo
ano novo, que está fresquiño
de todo cando empezamos esta
Crónica, e parabéns tamén polo
proxecto común de Encrucillada. Ben vedes que esta revista
facémola por igual as persoas
que temos a tarefa e pracer de
escribir nela, e as persoas que
asumides o traballo de lela, de
gustala, de incorporala á vosa
existencia como unha compaña
grata e proveitosa; sempre coa
esperanza de que este traballo
compartido nos axude a abrir os
ollos, as mentes e os corazóns
para que as solidariedades florezan con intelixencia na nosa
Terra, ou onde queira que sexa,
da man da fidelidade á fe cristiá que profesamos e do apego
entrañable a Galicia, que tamén
move as nosas ansias cada día.
Fe e galeguidade que non nos
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levan –iso buscamos– a ningún tipo de exclusión relixiosa
ou civil, e si a respectar, amar e
coidar todo o que a vida nos vai
poñendo nas mans, empezando
polo que está aquí, en Galicia,
na soleira mesma dos nosos
amenceres existenciais.
Parabéns, logo, amigas e amigos. E ben sabedes que, polo
menos no referente ao campo
desta Crónica da que son responsable, a maiores de ler tamén podedes asumir o papel
de compartir os vosos xuízos e
apreciacións, para que a cousa
mellore, que seguro que poderá
facelo, e moito.

2.- Regresando do Nadal
Non sei como vos deixarían
as festas do Nadal. Téñenme
sorprendido máis dunha vez as
palabras de persoas que afirman
que están desexando que o Nadal pase canto antes. Ou son
persoas, normalmente mulleres,
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alteradas polo rebumbio que o
Nadal causa na marcha da casa,
da que elas son as responsables
primeiras, ou son persoas curiosamente crentes que ano tras
ano se senten aburadas por todo
o aparato do Nadal. Realmente,
visto e vivido con sensibilidade
cristiá, chega case ao esperpento. A corrente de solidariedade
ata o abaixamento, que debería
ser sinal distintivo desta época
do ano, convertémola con frecuencia nun afán louco polas
compras, polo consumo, polos
regalos, ata o exceso, importándonos bastante pouco que
aí, a dous pasos cara ao sur, se
amoree a xente que carece do
elemental. E iso que ben sabemos, porque hai, grazas a Deus,
quen cada pouco nolo recorda
con solvencia, que a nosa abundancia graxenta descansa sobre
os ósos nus dos de abaixo. Pero
seguimos metidos no boureo,
no frenesí das luces, dos cavas
e dos brindes, na bebedela de
palabras e palabras, rutineiras,
baleiras tantas veces. Ante tanto desfase deformador, no que
mesmo sen querelo imos entrando, pouco son as arroutadas
exóticas dalgúns responsables
de cultura dalgúns concellos
que tentan transformar a cabal-

gada dos Reis –unha tradición
que de relixioso ten ben pouco
xa–, nun non sei que, con tal de
romper cun pasado que consideran ficción e engano.
Pero quede claro que ninguén nos priva de vivir o Nadal
como ben queiramos. Ninguén
nos priva de asolagalo na memoria viva de Xesús. Ninguén
nos priva de facer celebracións
alternativas en familias e comunidades alternativas, aínda que
custe sobrepoñerse ás presións
do ambiente. Podemos montar
o noso Belén, visitar os alleos,
contemplalos, deixándonos coller pola onda de solidariedade
que deles deita e que nos levará irremediablemente aos Beléns viventes que se constrúen
coa espontaneidade da vida en
calquera recanto onde alguén
loita por vivir e axudar a vivir
con dignidade. E podemos celebrar o Nadal, con ou sen Misa
de Galo, buscando ou creando
celebracións sinxelas, vigorosas, que nos remitan en corpo e
alma a quen é o patrón maior de
toda esta movida solidaria que
nos cruza a alma. Isto é o que
nos queda e nisto haberá que ir
gastando o pensamento, o debate, as realizacións. Oxalá así
rehabilitemos o Nadal.
Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018
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3.- Ditoso Trump!
Quizais peco –non si?– por
escribir esta ocorrencia que me
acaba de vir á cabeza: se houbese que buscar un Herodes
moderno entre os poderosos
da terra, eu sinalaría a Trump.
Claro que outros igual escollerían a Unión Europea pola súa
branda postura de quedarse moi
a medio camiño á hora de acoller xente inmigrante e refuxiada, sen deixarse afectar a fondo pola morte de moitos nenos
e nenas como o famoso Aylan
Kurdi, morto aos 3 anos nunha
praia de Turquía, cando intentaba coa súa familia saltar ao
dourado de Europa; seguro que
xa a súa imaxe se vai borrando
na nosa memoria. Pero posiblemente tamén pecariamos, e
iso que o que nós queremos é
que Europa sexa máis e mellor
Europa. Outros moitos, estes
seguramente con moito acerto, sinalarían como Herodes
as xentes do Isis e «adláteres»
que, precisamente ao redor das
celebracións do Nadal e Epifanía regaron repetidamente con
sangue de martirio as igrexas
cristiás coptas de Exipto. Vaia
a nosa admiración por eses irmáns e irmás nosas que, nun
medio totalmente hostil, son
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quen de manter en pé a súa humilde militancia cristiá. Eses si
que celebran o Nadal na verdade! Quen nos vería a nós!
Pero volvendo a Trump, se
non para Herodes, si que podería ser escollido para persoa
prepotente e bocalán, que porque si, porque lle peta, vai e
decide o pasado 6 de decembro
que traslada a embaixada estadounidense de Tel Aviv a Xerusalén, co que iso implica de
alteración do complicado statu
quo palestino-israelí, por recoñecer de feito que Xerusalén é
a capital de Israel, só de Israel.
Para iso pasou por riba do sentir
das diplomacias mundiais, dos
criterios da ONU, obedecendo
posiblemente –iso é o sentir común– aos grandes capitais dos
que forma parte. Houbo tímidas
protestas fóra do mundo árabe;
as máis claras e rápidas, as do
Papa Francisco, empeñado por
todo o que saiba a paz: «non
podo calar a miña fonda preocupación pola situación que
se creou nos últimos días […]
Que prevaleza a sabedoría e a
prudencia para evitar engadir
novos elementos de tensión a
un panorama mundial convulso
e marcado por tantos conflitos
crueis». Claro que nin a sabedo-

Carta desde a banda da esperanza

ría nin a prudencia parecen ser
adobíos normais de Mr. Trump.
O mundo árabe, palestino, foise contendo. Esperábase unha
resposta moito máis violenta. O
Nadal en Belén foi este ano un
Nadal baixo a anguria do que
podería pasar.
Como tristemente sucede con
máis frecuencia do desexable,
puidemos ver un vídeo de soldados israelís perseguindo cunha potente tanqueta uns mozos
palestinos que ousaran encirralos tirándolles unhas pedras, ata
atropelar descaradamente a un
deles; puidemos ver un soldado
israelí enriba dun neno palestino intentando esganalo coa axuda doutro soldado que termaba
das pernas do rapaz, que case
agoniaba recitando palabras do
Corán. É incrible que un pobo
tan martirizado inxustamente,
que leva ao seu lombo millóns
de agresións e mortos, sexa capaz de practicar cos demais, en
situación agora de poder e de
forza, o mesmo que con eles
desgraciadamente se levou a
cabo. E disto apenas se fala na
prensa, nos faladoiros radiofónicos ou televisivos, que si remexen ata a fartura, por exemplo, as maldades do asasino de
Diana Quer (aínda que pouco

se pregunta por como mellorar
as posibles boas prácticas rehabilitadoras para mentes tan deshumanizadas).
Pero nunca hai razóns para
o desespero. Fálannos ás claras con palabras de esperanza
as cinco mil mulleres israelís e
palestinas en marcha polo deserto o 8 do pasado outubro,
apostando por unha convivencia pacífica e xusta dos dous pobos; e fálannos ás claras tamén,
con voz de notas e ritmos musicais, os membros da fundación Baremboim-Said, creada
polo famoso músico arxentinoisraelí, nacionalizado español,
Daniel Baremboim, e o crítico
cultural palestino Edward Said.
Fundación activa xa desde o
ano 1999, pero que se asenta
en Sevilla desde o ano 2004 e
crea a West Eastern Divan Orchestra, a Academia de Estudios
Orquestales (ambas en Sevilla)
e a Orquesta Joven de Palestina,
en Ramala. Pretende converter
a música en camiño de auténtica reconciliación. Que os sons
da camiñada e dos trombóns se
impoña dunha vez ao estrondo
das palabras estúpidas e das armas de fogo. Oxalá!

Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018

113

Manuel Regal Ledo

4.- «A presenza de Deus hoxe
tamén se chama rohingya»
Se hai persoas e xestos que
inducen ao enfrontamento, á
guerra e á morte, tamén hai persoas e xestos que conducen ao
entendemento, á paz e á vida. O
Papa Francisco e os seus xestos
pertencen claramente a esta segunda categoría de persoas. Un
exemplo vivo do mesmo foi a
viaxe realizada entre os días 26
de novembro e 2 de decembro
a Myanmar (antiga Birmania)
e a súa limítrofe Bangladesh.
Era unha viaxe complexa, sobre todo en Myanmar, onde o
exército controla con man de
ferro un país que teoricamente
goza dun goberno democrático
e que ten por presidente a Htin
Kyaw e por conselleira de Estado e ministra de Asuntos Exteriores á Premio Nobel da Paz
Aung San Suu Kyi, quen gañou
no 2015 as primeiras eleccións
supostamente libres do país.
Complexa a viaxe porque no
país de maioría budista, cunha
presenza musulmá reducida e
cunha presenza católica máis
reducida aínda, tivo lugar no
pasado mes de agosto unha represión bestial do exercito birmano contra a minoría musulmá da rexión de Rahhine, onde
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habitan os e as Rohingya, que
en número de 700.000 houberon de iniciar un éxodo cara á
veciña Bangladesh, onde foron
acollidas como refuxiadas.
Antes de nada cómpre contrapoñer a vontade acolledora
de Bangladesh, moi limitada en
recursos, que, sen apoios internacionais proporcionados, recibe e atende como ben pode tal
cantidade de refuxiados; contrapoñela, dicimos, coa cativeza europea, onde esgrimimos
sempre argumentos de peso,
moi serios, no nome do divino
e do humano, moi coherentes
coa lóxica do propio benestar,
para non nos complicar a vida.
Pero isto non vén ao caso neste
momento (ou si?). Pois alí foi
o Papa Francisco predicando
o necesario respecto á liberdade de culto, a importancia das
achegas múltiples e variadas
das distintas relixións para un
país harmonizado e o respecto,
polo tanto, a calquera minoría.
Seica estaba negociada a non
citación da palabra tabú rohingyia, e o Papa respectou ese
compromiso en Myanmar, pero
ninguén era tan parvo que non
entendese que eses 700.000
musulmáns foron unha das razóns da súa presenza, da súa
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palabra, dos seus sentimentos,
da súa pregaria.
Xa en Bangladesh, a segunda etapa da súa viaxe, o Papa
desenvolveu unha serie de actos como os que habitualmente
leva a cabo nestes casos; pero o
momento máis senlleiro da súa
estancia en Bangladesh tivo lugar sen dúbida o 1 de decembro
cando puido por fin verse cun
grupo de 16 rohingya traídos
expresamente dun campo de
refuxiados/as. Foran ensinados
para que, camiñando en fila
india, se achegasen ao Papa,
o saudasen sen dicir nada e se
retirasen axiña do escenario.
Aquilo indignou ao Papa, que
mesmo alterou a voz protestando. Mandou que quedasen alí,
escoitounos a todos eles a través dunha intérprete, sentiuse
obrigado a dicirlles algo, e o que
saíron dos seus beizos foron sobre todo palabras demandando
perdón, mesturadas con bágoas
que saían dos seus ollos anubrados. Houbera previamente
unha oración interconfesional,
pero o Papa entendeu que eran
os mesmos rohingya os que alí
debían presidir unha pregaria e
pediulles que así o fixesen. Un
imán rohingya foi quen dirixiu
a oración que a xente asisten-

te fixo súa. Na intervención do
Papa foi cando se puido escoitar esta frase rechamante: «A
presenza de Deus hoxe tamén
se chama rohingya». É impresionante que un Papa católico
se presente en Myanmar para,
entre outras cousas, defender
a 700.000 musulmáns ante a
agresión do seu propio goberno
e ante o silencio da comunidade
internacional; pero é máis impresionante aínda que faga con
todo naturalidade esta tremenda confesión de fe: «A presenza
de Deus hoxe tamén se chama
rohingya», porque é unha verdadeira confesión de fe, non nun
Deus estraño e desconectado da
vida, senón nun Deus inclusivo,
feito carne e historia especialmente na vida da xente máis
débil, sexa esta da raza, sexo ou
relixión que sexa. Cremos que o
conflito mundial existente con
boa parte do mundo árabe só se
resolve na súa raíz con esta metodoloxía tan simple, tan crente,
tan cristiá.
Oxalá a viaxe a Chile e Perú
–viaxe ben difícil, polo que se
di–, que o Papa empeza hoxe,
15 de xaneiro, se desenvolva tamén con formas e froitos
evanxélicos. Falaremos dela na
próxima Crónica.
Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018
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5.- Estraño congreso
Curiosamente este Papa así
de rompedor está tendo necesidade de apoios de todo tipo. El
invócaos con frecuencia, solicitando sempre a nosa pregaria
para poder levar a cabo o que o
Espírito parece suxerirlle. Pois
respondendo a esta necesidade
de apoios, «Religión Digital» e
«Mensajeros de la Paz» promoveron para o 23 de novembro pasado o 1.º Encontro Internacional
de Periodistas pro Papa Francisco, que se celebrou en Madrid
na igrexa «24 horas», dentro da
semana homenaxe ao defunto
cardeal Tarancón. Asistiron periodistas e comunicadores de
máis dunha ducia de países do
mundo, e participaron como
oradores o teólogo José María
Castillo, o rector de Comillas Julio Martínez, e Antonio Spadaro,
director da famosa revista xesuítica italiana Civiltá Cattolica.
Quizais nos pareza cativa a
resposta de profesionais internacionais, emporiso si que nos
parecen ben interesantes os
cinco puntos que compoñen a
Declaración final do Encontro,
que entregaron ao cardeal Madariaga, asistente á homenaxe
ao cardeal Tarancón, para que
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lla fixese chegar ao mesmo Papa
Francisco. De forma moi breve,
aluden nela a que a relixión e a
espiritualidade son dimensións
esenciais do ser humano (1); á
necesidade do amor á verdade; á
profesionalidade, honestidade,
transparencia, imparcialidade,
respecto pola dignidade humana (2); á vontade de ofrecer,
nos seus medios, espazos para
que se escoite a voz da xente
desfavorecida (3); á necesidade de informar desde a clave de
misericordia, ofrecendo narracións marcadas pola lóxica da
Boa Nova (4), e á disposición de
promover a cultura do encontro
mediante a escoita, o diálogo,
a independencia profesional e
persoal (5). Cremos que non
son cuestión menores, tendo en
conta o moito que nos estamos
polarizando tanto dentro coma
fóra da institución eclesial.
Por participar como orador
nesta xornada, por dedicarlle o
seu último libro de comentarios
ao Evanxeo do Ciclo B editado por Desclée de Brouwer, ou
polo que fose, J. M. Castillo,
recibiu unha chamada do Papa
Francisco o 8 de xaneiro, agradecéndolle os apoios prestados
ao seu labor e solicitándolle a
súa pregaria, da que di sentirse
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necesitado. A chamada telefónica, como todas as que o Papa
realiza, ten un claro significado
eclesiolóxico tamén, pois de todos é ben sabido que Castillo
foi un teólogo defenestrado por
Roma, e que de Roma non viña
recibindo máis que castigo e
desatencións, e todo isto o Papa
sábeo moi ben. Benvidos sexan
estes recoñecementos, aínda
que sexan tan tardegos!

6.- Coa JOC en Canarias
Resulta esperanzador que
esta rama especializada da
Acción Católica (Xuventude
Obreira Católica) se mostre viva
e loitadora, co Evanxeo na man,
como así o fixo no seu 48.º Consello Xeral, celebrado en Canarias entre o 6 e o 9 de decembro pasado. Máis de 150 mozos
e mozas de entre 17 e 29 anos
daban continuidade a aquel movemento tan significativo dentro
da Igrexa, nacido na década dos
40 do pasado século. Razóns
para a loita non lle falta, como
ben o fixeron ver nas reflexións
e valoracións que ofreceron despois do traballo feito. A mocidade en España é un dos sectores
que máis agudamente sufriu as
consecuencias da crise, e no

que máis lentamente se notan
os signos da suposta superación
da mesma.
Fálase coa boca grande do relanzamento da Acción Católica
Xeral, vendo nela un importante
recurso para afrontar o decaemento relixioso que invade a
nosa sociedade. Parece que desde a xerarquía hai de novo unha
aposta por este sector eclesial
que noutros tempos tan bo papel xogara, pero que entrou en
crise nos últimos anos do franquismo, cando desde arriba non
se soubo ou non se quixo acompañala nun proceso de necesaria politización, demandada polas circunstancias do momento.
É frecuente ver isto: a todos nos
parece que a acción política e
sindical é necesaria, imprescindible, para afrontar os retos da
sociedade en moitísimos campos; é frecuente afirmar que as
persoas cristiás debemos estar
implicadas nos diferentes niveis
da acción política, pero logo, á
hora da verdade, tendemos a
torcer a cara e receamos de meternos ou de consentir que «os
nosos» se metan neses lameiros,
que tanto manchan.
Por iso benvida a XOC e con
ela a HOAC, e o MRC, e todas
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as ramas especializadas da Acción Católica, que teñen demostrado saber combinar fe e métodos axeitados para estar presente
nas diferentes realidades onde se
xoga a vida da xente. Ese, e non
outro, é o lugar do laicado: metido no mundo.

7.- Con bo sabor de boca
E pechamos esta Crónica co
bo sabor de boca que nos deixa
o feito de ver que en Santiago,
como froito do Sínodo hai pouco rematado, se está botando
a andar, con relativo éxito de
momento, unha Escola Diocesana de Axentes de Pastoral
(E.D.A.P.), que por toda a extensa diocese promove a creación dunha rede de grupos de
formación de leigos e leigas,
en vistas a unha incorporación
do laicado a labores de responsabilidade dentro dos labores
da Igrexa. Fálase dun milleiro
de persoas, en grupos que poden ser de 20 persoas máis ou
menos, cun Predicador (cura),
cun Moderador (cura tamén)
e cun animador ou animadora
laica, que encaran un proceso
de formación de dous anos de
duración; unha especie de catecumenado de xente adulta, que
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os capacite para reencontrarse e/ou madurar na propia fe,
para poder despois compartila
coa demais xente nos diferentes
servizos que presten na comunidade. É o mesmo Papa o que
nos advirte repetidamente do
extremo coidado que se debe ter
para non acabar clericalizando
o laicado, remitíndoo, por escaseza de curas, a funcións de
clérigos de segunda, cando o
seu lugar eclesial propio é o
mundo e o testemuño cristián
no medio del. Seguro que quen
todo isto promove ha ter ben en
conta estas circunstancias nada
menores.
E tamén o bo sabor de boca
deixado polas xornadas de formación da igrexa ferrolá que organizou para os días 16, 23 e 30
de xaneiro, na sede de Abanca,
unha nova edición do ciclo de
conferencias Aula Aberta 2018,
co título xeral de «La Iglesia y
la juventud: acercamiento mutuo y acompañamiento en unha
sociedad posmoderna». En Mondoñedo celebrouse igualmente
o 13 de xaneiro o I Encontro
de xente emigrante e refuxiada,
acompañado dun comunicado polo que a diocese se compromete a colaborar na labor
de acoller, protexer, promover
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e integrar a xente inmigrante,
cando a súa axuda lle sexa solicitada polo goberno.
Bo sabor de boca nos queda
co nomeamento habido o 14 do
pasado decembro dunha muller,
Natalia Peiro López, como secretaria xeral de Cáritas española en substitución de Sebastián
Mora, que levaba oito anos no
cargo e que tanto ennobreceu
e incentivou o labor da Cáritas.
É a primeira muller que ocupa
este cargo nos xa 70 anos desta
institución. Desexámoslle éxitos
no seu labor, que serán éxitos a
favor de quen máis o precisa.
E, se de nomeamentos episcopais falamos, cómpre destacar a dos tres bispos auxiliares
para Madrid, Xesús Vidal, Santos Montoya e Xosé Cobo; todos tres entraron no seminario
despois de faceren unha carrei-

ra universitaria, en adultez humana e profesional; un síntoma
san e prometedor posiblemente
de por onde será normal que
xurdan vocacións sacerdotais
e non sacerdotais no futuro da
Igrexa. Tamén a ter en conta o
nomeamento do novo bispo de
Xetafe, Xinés García Beltrán,
e, como non, o nomeamento
como bispo do cura «villero» da
arquidiocese de Bos Aires, Gustavo Carrara, que escolleu como
lema «compartindo cos pobres a
ledicia do Evanxeo». Ao remate
da cerimonia da súa consagración, un grupo de mozos tamén
«villeros» colleuno e paseouno
ao lombo. Veu do pobo para ser
bispo, seguro que de bispo volverá ao pobo.
Boa Coresma, amigas e amigos, para unha boa Pascua.
Manuel Regal Ledo
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Recensión

O ollo e a fonte
Almudena Otero Villena, Axóuxere, Araño, Rianxo, A Coruña, 2017, 120 pp.

Chama a atención a portada
deste pequeno volume de grato
e coidado deseño. A imaxe: un
ollo desmesuradamente aberto.
O título: grandes caracteres árabes, mais a súa transcrición ao
noso alfabeto (‘ayn) e a versión
ao galego: O ollo e a fonte. Traspasado este limiar, un confirma
o significado desa expresión
(«ayn: fonte que mana, ollo que
contempla») e decátase da súa
procedencia: a tradición islámica do sufismo. Velaquí, pois, un
libro que parece convidarnos a
aguzar a mirada, a contemplar,
a fluír coa súa lectura.
De que tratan estas páxinas?
Dese fenómeno tan elusivo e
complexo ao que denominamos
mística, en palabras da autora,
«da unión co divino, de como
o ser humano se transforma en
deus». Cinco capítulos que, aín-

da que susceptibles de lectura
autónoma, conforman un equilibrado e polifónico conxunto.
Catro deles dedícanse a outras
tantas figuras egrexias do misticismo medieval: Matilde de
Magdeburgo («A palabra erótica»), o mestre Eckhart («A
[non] verdade do Mestre Eckhart»), Hildegarda de Bingen
(«As metamorfoses dá presenza: a luz, a música, a danza»),
e Ibn ‘Arabî («O un e ou múltiple: as xeografías dá fala»). Ao
fío do discurso vanse tecendo
lazos comparativos entre estas
catro figuras e facendo referencia, máis ou menos de pasada,
a outras e outros peregrinos do
Absoluto: Hadewich de Anveres, Margarita Porete, Ángela da
Foligno, Teresa de Ávila, Juan
de la Cruz Teilhard de Chardin,
Simone Weil.

–––––––––––––––––
1 Almudena Otero Villena –doutora en Filoloxía Alemá, tradutora e profesora– ten publicados varios artigos na nosa revista. Recentemente editou a obra dunha das místicas
estudadas no libro aquí resaltado: Matilde de Magdeburgo, La luz que fluye de la divinidad,
tradución e prólogo de Almudena Otero Villena, introdución de Hans Urs von Balthasar,
Herder Barcelona, 1916.
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Ofrécensenos, pois, catro
aproximacións a aquilo do que,
desde diferentes ángulos, dan
conta esas catro persoas: a súa
experiencia da misteriosa Realidade á que chamamos Deus.
Un Deus dinámico «fluxo eterno de amor, sempre fluíndo
derramándose, manando, florecendo» (Matilde). Un Deus paradoxal, que me dá a luz eternamente como ao seu Fillo único,
á vez que «eu son Pai e dou a
luz a aquel de quen nacín» (Eckhart). Unha divindade que é
luz que invade o universo e inflámao, «luz fluíndo, luz líquida,
luz inaprensible»; unha luz que
á vez é música que nos arrastra nunha danza namorada con
Deus (Hildegarda). Un Deus
ininterrompidamente creador,
que renova o cosmos a cada momento e fai da nosa existencia
e da nosa relación con el unha
viaxe incesante (Ibn ‘Arabî). En
definitiva, e en todos os casos,
un Deus, espazo aberto, infinito, que non se deixa apresar
por ningún concepto. Que impulsa a traspasar as fronteiras
da razón ordinaria, a abandonar o apego ao pequeno eu, e a
deixarse fluír nas augas da Vida.
Imposible entrar polo miúdo en cada unha destas ricas e

pouco convencionais aproximacións. Só sinalarei algúns trazos
da mirada peculiar que, na miña
opinión, unifícaas a todas elas.
En primeiro lugar, préstase unha
coidadosa atención á textura
lingüística dos libros examinados. Malia a non tratarse dunha
obra técnica, conxúganse nela
a esixencia analítica e o amor á
palabra propios da máis xenuína
filoloxía. Así, á mantenta do libro
de Matilde –obra aberta, fragmentaria, fluída– sublíñanse as
diferenzas entre o seu texto en
lingua vulgar (baixo alemán) e o
traslado posteriormente feito ao
latín: a suxestiva expresión metafórica do primeiro transfórmase
en académica linguaxe unívoca;
así mesmo, as alusións fortemente eróticas daquel atenúanse e espiritualízanse na nova versión. Esta, desde unha perspectiva máis conceptual e en aras
da ortodoxia, parece empeñada
en quitar mordente á expresión
fluída e erótica de Matilde, que
tan eficaz era para suxerir a estreita unión coa divindade. De
modo análogo, a autora sinala
a vitalidade e o pulo expresivo
dos sermóns en lingua vulgar
de Eckhart fronte ás súas obras
latinas. Ademais, advirte como
grazas ao seu sistemático uso do
Encrucillada 206, xaneiro-febreiro 2018
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paradoxo, o Mestre transcende
«unha linguaxe que é representación dunha experiencia para
facer da linguaxe experiencia».
Esta mirada filolóxica é plurilingüe (os textos en alemán, latín,
e árabe son vertidos ao galego
e glosados nesta lingua) e, polo
tanto, pluricultural e plurirrelixiosa: a exploración do ámbito
da mística cristiá enriquécese
cunha espléndida incursión na
do islamismo.
Sen embargo, non se trata
dun achegamento arqueolóxico. Quen escribe é unha persoa
nova, moi sensible ao espírito
do noso tempo –coas súas luces
e sombras– e que comparte as
perplexidades e incitacións que
os vellos textos poden espertar
en quen os le nesta segunda década do século XXI. Por iso non
escasean as referencias a pensadores e escritores contemporáneos, ou precursores deles, que
enriquecen e actualizan, sequera por contraste, a lectura dos
místicos: Nietzsche, Heidegger
Bataille, Deleuze e Guattari, Michel Houellebecq, Julia Kristeva,
Jean-Luc Marion, Borges, Lacan,
Richard Rorty, Italo Calvino.
Outro dos trazos unificadores deste libro é a atención sos122
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tida –pero non excluínte– que
se brinda ás mulleres, non só
ás máis destacadas místicas senón tamén ás palabras escritas
e silenciadas de tantas delas ao
longo do espazo e do tempo. Por
iso non desentoa do conxunto o
cuarto capítulo que, ampliando
o foco e desbordando o tratamento autor por autor, fai máis
explícita a mirada feminina que
preside todo o texto. O excelente ensaio «Os espazos invisibles
e as palabras das mulleres», significativamente aberto cunha
cita de Simone Weil e pechado
coa glosa dun poema de Emily
Dickinson, explica como se
configura a identidade da muller a través das palabras e dos
espazos que a definen e, á vez, a
expresan. Resultan reveladores
o cotexo entre a clausura conventual e o peche no harén, a
análise da ambivalente función
de ambos espazos así como a referencia á rica tradición oral e
escrita que mana deles.
O libro baséase –máis alá
da amentada pericia filolóxica
da autora– nun solvente coñecemento das fontes místicas (e
familiaridade con elas) e da literatura secundaria, particularmente da escrita en alemán, o
que permite marcar as achegas
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específicas de cada unha das figuras examinadas dentro da tradición mística cristiá e extracristiá. Pero tal rigor non anula a
actitude exploratoria que aventura interpretacións persoais,
nin o propósito ensaístico, no
mellor sentido da expresión. Hai
nestas páxinas tan ben escritas
unha notoria vontade de estilo
e unha tensión expresiva particularmente acentuadas nalgúns
capítulos ou nalgúns tramos deles. Véxase, por exemplo, como
a presentación da vida e da obra,
das palabras e dos conceptos
clave de Ibn Arabí, entrelazada
ao redor da imaxe da viaxe, se

converte nunha sorte de reescritura poética. Xa o texto inicial
–que adiantaba algunhas claves
de pensamento e estilo– deixaba
entrever a vontade poética que
anima a obra.
Convidamos a alargar o propio territorio intelectual e afectivo –espiritual– mediante a
viaxe a través das palabras tan
sabia e belamente entretecidas
neste suxerinte libro. Participemos, pois, na relectura e recreación, no diálogo aberto, na incitante conversa á que Almudena
Otero Villena nos introduce.
Ramón Cao Martínez
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A ASOC. ENCRUCILLADA EDITA UNHA NOVA MONOGRAFÍA

As Letras Galegas na Encrucillada. Vol I e II

Na revista Encrucillada celebramos o noso 40 aniversario editando
unha monografía en dous tomos As Letras Galegas na Encrucillada, que
recolle os 78 estudos literarios en dous tomos.
O primeiro volume, As nosas Letras, recolle as 51 homenaxes escritas feitas desde 1978 a 2017 aos autores e autoras aos que a Academia
foi dedicando o Día das Letras Galegas, desde Antonio López Ferreiro a
Carlos Casares.
O segundo volume, Outros estudos, recolle 27 traballos que resaltan a
espiritualidade na obra de recoñecidos autores das nosas Letras. Pecha a
monografía un estudo de Xesús Portas Ferro sobre a perda de identidade
cultural e literaria en Galicia no devalo da Idade Media.
Proximamente organizaremos presentacións en diferentes vilas galegas
na medida das nosas posibilidades.
Os libros véndense en conxunto cun PVP: 45 €
Distribúe: VOZESNAVOZ
Para recibilo no seu domicilio faga o pedido a:
La Voz de la Verdad, Rúa Bispo Aguirre, 17 - 27002 Lugo
Teléfono 982 23 11 04
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Cambio de local de Encrucillada
Informamos aos nosos subscritores/as que a revista e a Asociación Encrucillada,
desde este mes de febreiro de 2018 cambian o seu local de referencia.
A partir de agora a sede de Encrucillada pasa a estar no seguinte enderezo:
Revista Encrucillada
Rúa Ángel Rodríguez González, n.º 20
15702 - Santiago de Compostela
Teléfono e mails, mantemos os que xa había:
Tfno: 981 81 36 08
encrucillada@encrucillada.gal
revista.encrucillada@gmail.com

AVISO IMPORTANTE

Cobro de subscricións
Proximamente pasaremos ao cobro os recibos das subscricións domiciliadas.
Quen non teña domiciliado o pagamento non esqueza facer o ingreso da
subscrición na nosa conta:
ABANCA. IBAN: ES07 2080 0500 5330 4004 3431
O importe da subscrición ordinaria é de 22 € e a de apoio a partir de 25 €
Este ano, igual que o anterior, xa non imos mandar cobros de subscricións
por reembolso. En Encrucillada todos traballamos de xeito voluntario, e non
dispoñemos de persoal que se encargue desta tarefa, demasiado laboriosa
e gravosa para nós.
Rogamos poñan ao día as súas cotas pois procederemos a dar de baixa as
subscricións non abonadas.
Grazas pola fidelidade e a comprensión.
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