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Guieiro
O 17 de xaneiro de 2018 a primeira ministra británica, Theresa
May, anunciou a creación dun Ministerio da Soidade (Minister for
Loneliness). Estímase que no Reino Unido uns nove millóns de persoas —case que un 14 % da poboación— está afectada por este mal.
Non deixa de ser paradoxal que tal reacción gobernamental se
produza na era da hiperconexión social. Non hai casa (nas grandes
cidades, polo menos) sen televisión, radio, tabletas, móbiles, portátiles, internet, etc., pero enfermamos de soidade.
E non só as persoas maiores. Malia que elas son as principalmente afectadas. Eses anciáns e anciás que pasan días sen falaren
con ninguén e apenas saen da casa.
Tamén a xente nova amosa síntomas preocupantes de illamento
e introversión.
As redes sociais serán hoxe a nova realidade, pero está visto que
a nosa natureza humana precisa doutro tipo de relacións que parecen ir esmorecendo.
Encrucillada propón neste número reflexionar sobre o acompañamento.
O cristianismo introduce á xente nunha dinámica de relacións
que, como mínimo, toma forma nas comunidades parroquiais.
Pero tamén pode traducirse en camiños persoais máis singulares
que precisan dunha atención especial.
Carlos Domínguez Morano ofrécenos un primeiro estudo que enmarca a problemática relacionando e distinguindo o acompañamento espiritual e a terapia psicolóxica, particularmente, psicanalítica.
Pilar Wirtz Molezún reflexiona, dun xeito máis vivencial e teolóxico, sobre a súa persoal experiencia de acompañamento persoal e
espiritual cristalizada ao longo de varias décadas de frutífera praxe.
Pablo Guerrero Rodríguez ofrécenos unha achega que reflicte o
seu saber sobre o acompañamento de parellas no eido da pastoral familiar. Pastoral especialmente significativa logo da Amoris Laetitia.
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Xaquín Campo Freire, cunha emocionada redacción, deixa agromar os acedos momentos que implica o labor de acompañamento
que está a realizar nos cárceres no marco da pastoral penitenciaria.
Xan Baliñas Vidal achéganos a súa experiencia no grupo xuvenil
de pastoral «Monte Horeb». Interesante experiencia de acompañamento que debe ser continuada.
Xosé Manuel Caamaño pide unha seria reflexión sobre a realidade parroquial á luz dunha innegable diagnose que constata o
seu gravísimo deterioro que, porén, está chamado a unha fonda
conversión á luz do que o propio Papa Francisco está a dicir sobre
a reforma da Igrexa.
Como exclusiva de Encrucillada publicamos tamén unha entrevista a Alessandro Forina e Ernesto G. Malenoe que pon sobre a
mesa o horrible illamento e abandono por parte das autoridades
políticas que están a sufrir as persoas migrantes que se achegan
ás costas de Europa polo mar mediterráneo. Hai experiencias de
acompañamento e acollida, pero o feito xeral é un vergoñento peche de fronteiras.
Neste número incluímos tamén un artigo que celebra á autora que este ano é homenaxeada no Día das Letras Galegas. Fina
Casalderrei achéganos á figura de María Victoria Moreno. Esa escritora galega, nacida en Estremadura, mestra de vocación, amante da palabra e dos animais, dotada dunha especial sensibilidade
para facer literatura coa sinxeleza e humildade da vida cotiá. Coma
quen non fai nada. O debuxo de Soedade Pite, na páxina 45 deste
número, plasma nunha imaxe xenial o cerne do seu estilo literario.
Unha ben nutrida crónica de Igrexa e algunhas recensións, xunto con outros debuxos de Soedade Pite, completan un número que
desexamos sexa do voso proveito.
Pedro Castelao
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Estudo

Acompañamento espiritual e psicanálise
Carlos Domínguez Morano

1.- Situando o contributo da psicanálise
Non cabe esperar que a psicanálise ofreza á tarefa de acompañamento espiritual algún contributo directo como recurso para
levar a cabo un diálogo coma o que o acompañamento espiritual se
propón. O que a psicanálise desenvolveu en canto diálogo que persegue a indagación do inconsciente, dificilmente podería aplicarse
a un diálogo coma o de acompañar un proceso espiritual. Neste
sentido, cabe afirmar que son outras escolas de psicoterapia as que
poderían ofrecer recursos máis válidos e pertinentes ao acompañante espiritual. Así, por exemplo, toda a psicoterapia non-directiva
de Carl Rogers pode ofrecer e, de feito, ofreceu importantes recursos para o desempeño dunha tarefa coma a do acompañamento1.
En calquera caso, conviría precisar moi ben os termos nos que
ese posíbel contributo da psicanálise debería levarse a cabo. Tanto
máis, canto que nos aires da posmodernidade nos que nos movemos, nos que o «homo psychologicus» parece impoñerse cunha
patente dinámica narcisista, podemos chegar a desvirtuar de modo
substancial os obxectivos dun auténtico acompañamento espiritual.
Pasamos, en efecto, desde uns grandes receos e cautelas da espiritualidade respecto da psicoloxía (a dirección espiritual rise da
psicoloxía, chegouse a dicir) ao extremo dunha auténtica psicoloxización da vida espiritual. Unha preocupación predominante
1 Giordani, B., La relación de ayuda: de Rogers a Carkhuff , Desclée de Brouwer ,
Bilbao 1997. Saint-Arnaud, E., La consulta pastoral de orientación rogeriana, Herder,
Barcelona 1972.
Encrucillada 207, marzo-abril 2018
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polo desenvolvemento e crecemento persoal, unido tamén a un
decaemento do dinamismo de fe, contribuíron, sen dúbida, a unha
patente diminución dos intereses do espírito a favor dos da psique,
dando lugar mesmo a que, en moitos momentos, non saibamos xa
exactamente en que terreo nos atopamos, se no dunha psicoloxía de
corte pseudo-místico (coma a chamada corrente «transpersoal»),
ou no dunha espiritualidade tipo «new age»2.
Evidentemente, a psicanálise non está aí para determinar a natureza dun acompañamento espiritual. Tampouco para cuestionalo
ou, menos aínda, para sostelo. Como xa sinalei noutro lugar, a
psicanálise «non ten mensaxes nin intencións»3. Tan só se ofrece
como un instrumento neutral para a escoita dos elementos velados,
esquecidos nun texto escrito ou falado; así como para elucidar os
motivos polos que esas veladuras ou supresións se puideron levar a
cabo. Por dicilo dalgunha maneira, a gran achega que a psicanálise
podería facer ao acompañamento espiritual sería o do exercicio da
sospeita. Sospeita do que acaece por baixo nese falar, escoitar ou
calar que ten lugar nese encontro.
Unha primeira achega da psicanálise quizais habería que situala
entón na humilde aceptación de que todo dicir, sexa o máis banal «bla, bla, bla», ou o máis sofisticado ou elevado dos discursos
que poidamos establecer, todo el, non por accidente, senón por
esencia, está determinados polo «non-devandito» do inconsciente. Tanto máis se nos atopamos no terreo do ideal, como é o caso
dun acompañamento espiritual, onde a intervención das defensas
inconscientes pode xogar dun modo máis decisivo aínda. Unhas
defensas que sempre son relativas ás dinámicas particulares de ambos os interlocutores, nas que cada un é debedor dunha historia,
uns desexos, unhas defensas, uns temores que entrarán en xogo na
interacción concreta e particular que establecen.

2 Sobre o paradigma «psicoespiritual», cfr. Unas atinadas páxinas de J. Arènes, La quête
spirituelle hier et aujourd´hui. Un point de vue psychoanalytique, Ed. Du Cerf, Paris 2011,
165-187.
3
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Psicoanálisis y religión: diálogo interminable, Trotta, Madrid 2000, 183.
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2.- De analoxías e diferenzas
É evidente que, se se expón a cuestión do que o diálogo psicanalítico pode achegar a un diálogo de acompañamento, é porque
se perciben elementos análogos entre ambos os tipos de relación.
E entre eles o primeiro habería que situalo no carácter de comunicación confidencial e íntima que se dá en ambos os casos entre as
persoas que entran en relación. O máis persoal, o máis íntimo do
suxeito sitúase no centro mesmo de ambos os modos da relación. O
diálogo ábrese desde a disposición aberta dunha parte a descubrir
a propia interioridade sen intencións conscientes de ocultacións
ou terxiversacións, dado o carácter de plena liberdade polo que
se decide establecelo na persoa que solicita unha análise ou un
acompañamento.
Doutra banda temos, como elemento común, o dun carácter
marcadamente asimétrico en ambos os casos. En ambas as situacións atopámonos con que unha persoa acode a outra cunha demanda de axuda, sexa no campo psicolóxico ou no espiritual. E é
ela a que desvela a súa intimidade sen esperar unha reciprocidade
pola outra parte. No diálogo psicanalítico esa asimetría está máis
explicitamente marcada pola esixencia técnica que caracteriza este
modo de relación. O pago duns honorarios fixados e todo un «encadre» ben establecido de espazo, tempo, etc., acentúan esa relación asimétrica que atopa o seu especial reforzamento na mesma
posición espacial que mantén o analizado, tendido nun diván coa
figura do analista fóra do seu campo de observación.
Nada disto ten lugar nunha tarefa do acompañamento espiritual.
O transfondo crente, ademais, fai que ambos os suxeitos se relacionen desde unha «fraternidade» que os iguala esencialmente. Non
se establecen honorarios pola tarefa nin é esixíbel a observancia
dunhas regras técnicas de tempos, regularidade de encontros, espazos, etc. E, aínda así, a posición e o rol que van manter cada un
deles no proceso de acompañamento non deixan de ter unha asimetría fundamental, por máis que, de acordo cunha teoloxía renovada,
pasásemos da denominación de «dirección» á de «acompañamento», e por máis que se faga tamén desde o convencemento de estar
Encrucillada 207, marzo-abril 2018
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situados nun plano de igualdade respecto das referencias últimas
dunha persoa e da outra. É un suxeito o que demanda axuda a outro
e é esoutro quen se presta a ofrecela. A unha parte supónselle un
saber, unha experiencia, un certo adestramento para o exercicio
desa función de acompañar. E, sen chegar ao extremo da posición
neutral do analista, o acompañante, polo xeral, non mantén o mesmo grao de comunicación persoal ca o seu acompañado. Polo menos, esa reciprocidade non é esixible para o desempeño da tarefa.
Mais existe aínda un terceiro elemento de particular semellanza entre o diálogo psicanalítico e o de acompañamento espiritual
que non se dá, polo demais, noutros tipos de relación terapéutica.
É o que vén dado pola referencia última, nun caso e outro, a un
suposto terceiro elemento que entra en xogo e intervén no seo da
mesma relación establecida. En ambos os casos atopámonos cunha estrutura triédrica. No caso do proceso psicanalítico ambos os
intervenientes vense referidos a un terceiro factor, común a ambos
e interveniente no proceso mesmo, que é o Inconsciente. É a ese
Inconsciente ao que se pretende acceder a través das súas pegadas
na linguaxe consciente. Un inconsciente que non só actúa na vida
e conduta dos dous suxeitos en xogo, senón que ademais determina tamén o xogo relacional que se establece entre ambos. No caso
do acompañamento espiritual ese terceiro elemento que entra en
xogo e determina a relación, é o que poderiamos denominar como o
Espírito. Realidade última que ambos os intervenientes recoñecen
como actuante nas súas vidas e en función da cal establecen unha
relación de busca.
En ambos os casos, ese terceiro elemento en xogo escapa ao dominio e control das persoas que se relacionan. Posúe un carácter
transcendente, que máis adiante trataremos de diferenciar. Pero en
ambos os casos a relación establecida sostense, dinamízase, refírese
a un terceiro elemento que se pretende dilucidar, sexa mediante a
interpretación no proceso psicanalítico, sexa mediante o discernimento no campo da espiritualidade.
Mais, en razón do risco apuntado máis enriba de vir hoxe en día a
unha auténtica psicoloxización da vida espiritual, importa, e moito,
8
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remarcar as importantes diferenzas existentes entre ambos os tipos
de relación. Xa se sinalou a diferenza que se dá nos diversos modos
de xogar a asimetría que intervén en ambos os modos de relación.
Pero aínda hai que engadir como importante elemento diferenciador a distinta dinámica interna que se establece pola distancia e
neutralidade que ha de manter o analista e que están fóra de lugar
no acompañamento espiritual.
O analista, en efecto, debe manterse na súa relación co analizado
o máis neutralmente posible en canto aos valores morais, políticos,
relixiosos. A súa tarefa céntrase esencialmente na interpretación
dos contidos inconscientes que latexan no discurso do outro, evitando calquera tipo de declaración explícita ou implícita relativa á
verdade ou falsidade deses contidos, á inocencia ou culpabilidade
ética do analizado, ao valor da súa crenza ou increnza, ou a calquera
outro modo de adhesión ou discrepancia que manteña o analizado
en todos eses ámbitos da súa vida. Dito doutro xeito: se Deus existe
ou non existe, se o aborto é ou non unha cuestión inmoral, se a
pertenza a un partido político está ou non xustificada, non son cuestións que competan ao analista. A súa interpretación limitarase tan
só ás referencias inconscientes que o analizado pon en xogo tras esa
crenza (ou increnza) en Deus, a esa conduta ou a esa pertenza. Non
será así, evidentemente, nun proceso de acompañamento espiritual,
no núcleo do cal se atopa o mundo dos valores, crenzas e pertenzas.
Pero quizais a diferenza máis netamente diferenciadora entre
ambos os tipos de procesos vén dada pola natureza dese terceiro
elemento en cuestión que consideramos como característica triédrica común en ambos os tipos de relación. E é quizais neste punto
no que podemos atopar un risco máis alto de confusión na tarefa
de acompañamento.
En ambos os casos, en efecto, atopamos unha estrutura triédrica.
Pero a natureza dese terceiro elemento, o Inconsciente ou o Espírito, han de ser preservados de perigosas confusións. Non é que teñamos que ver unha oposición entre ambas as realidades, pero si unha
clara diferenciación; sen que iso implique por outra banda que
entre elas non exista unha íntima interrelación. O Inconsciente, no
Encrucillada 207, marzo-abril 2018
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seu sentido propiamente psicanalítico4, non sabe nada do Espírito.
Pero tampouco se ha considerar como unha entidade contraria ao
mesmo. Sinxelamente atópase noutra orde diferente da densidade
e complexidade persoal. O Espírito, pola súa banda, como expresión do dinamismo de Deus na historia, actúa na globalidade do
suxeito, sen excluír, por tanto, esa dimensión condicionante do
sentir, pensar e actuar do suxeito. É no conxunto da complexidade
persoal, nas súas determinacións biolóxicas, psíquicas e culturais
onde a acción de Deus pode incidir. E nesa realidade complexa o
Inconsciente xoga un papel determinante.
Pero diferenciar o obxectivo nuclear que marca cada un dos procesos que comentamos, constitúe unha cuestión fundamental. Non
é o obxectivo de progresar na perfección espiritual o que persegue
o labor psicanalítico. Se o proceso trae consigo algo diso, será como
algo engadido, colateral; pero nunca perseguido directamente pola
tarefa de elucidación do Inconsciente. Nin tampouco corresponde
a un proceso de acompañamento espiritual pretender un mellor estado de saúde mental. E se ela sobrevén, tamén habería que velo e
saudalo como un efecto colateral do desenvolvemento espiritual da
persoa. Pero non é ese o obxectivo a perseguir nun proceso de acompañamento espiritual. E é aí onde se sitúa un dos maiores riscos
que se presentan canda a tarefa de acompañar, na complicidade co
psicoloxismo e a exaltación narcisista preponderante nos nosos días.

3.- Pasado e futuro na tarefa de acompañar
Por clarificar aínda máis esta diferenciación de obxectivos entre
ambos os procesos, podemos retomar a elaboración teórica de Paul
Ricoeur no seu recoñecido traballo sobre Freud5. Referiuse este
4 O Inconsciente como sistema está constituído polos contidos reprimidos, aos que se
lles negou o acceso aos sistemas preconsciente-consciente pola acción dos mecanismos
de defensa, esencialmente pola represión. Cfr. Laplanche J. - Pontalis J. B., Diccionario
de psicoanálisis, Labor, Barcelona 1971, s.v. Inconsciente. A pretensión dun Inconsciente
espiritual, que algúns defenden, situaríanos xa fóra do contexto propiamente psicanalítico
no que aquí queremos situarnos.
5
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Ricoeur P., Freud: una interpretación de la cultura, Siglo XXI, México 1970, 402-430.
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autor á psicanálise como unha «arqueoloxía» do suxeito, mentres
que a fenomenoloxía do espírito habería que entendela como unha
«teleoloxía» do mesmo. Tal diferenciación, en efecto, pode axudarnos tamén na captación do sentido diverso que poden ter os dous
procesos dos que aquí tratamos.
O obxectivo central dun acompañamento espiritual sitúase no
discernimento da acción de Deus na vida real e complexa dun
suxeito. Un discernimento que impulse o dinamismo de seguimento de Xesús na construción do Reino de Deus e a súa xustiza.
Un obxectivo, por tanto, que vai máis aló de mera procura dunha perfección persoal, sexa de carácter psíquico ou «espiritual»;
pois non fomos chamados a ser «santos», senón a seguir a Xesús.
Non fomos convocados a un proceso de crecemento espiritual en
clave de imitación dun modelo, senón a un seguimento para un
proxecto de transformación do mundo. A santidade, en todo caso,
viría por «engadido».
Mais, nestes tempos de exaltación narcisista, o perigo que corremos é o de equivocar o sentido do acompañamento, asemellándoo a
un proceso psicoterapéutico, en calquera das diversas modalidades
de terapia que hoxe se ofrecen no mercado. Non deberiamos esquecer que se pode ser santo, no mellor sentido do termo, seguidor
de Xesús comprometido no seu proxecto de Reino e, ao mesmo
tempo, ser «neurótico» nalgunha medida; é dicir, afectado por conflitos que a vida de fe non acerte a solucionar e cos que haxa que
camiñar no propósito de seguir amando e traballando, como eixos
centrais do vivir humana e cristiamente falando. Todos, dun modo
ou doutro, participamos dunhas áreas de conflito irresolutos e é
desde aí, desde onde temos que camiñar na prosecución dos nosos
obxectivos vitais. Tamén os do progreso espiritual.
Ese progreso espiritual, con todo, non é separábel do conxunto vital da persoa, nin é alleo aos problemas de todo tipo desde
onde ela se sitúa no mundo. Tampouco dos conflitos e limitacións
psíquicas que a afecten. Nalgunhas ocasións, esas limitacións e
conflitos poden condicionar seriamente o proceso espiritual perturbando as representacións de fe, as vinculacións afectivas con
Encrucillada 207, marzo-abril 2018
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esas representacións e bloqueando o comportamento ético e profético da persoa. Un acompañamento espiritual non pode entón
mirar para outro lado, ignorar eses impedimentos e, moito menos,
facerse cómplice deles. Xorde entón o interrogante: que facer para
axudar a un suxeito a proseguir dando pasos no camiño do seguimento de Xesús?
Nun proceso psicanalítico non cabe, segundo o principio de neutralidade antes descrito, entrar nos contidos espirituais propiamente devanditos, senón tan só nas dimensións ocultas subxacentes ao
mesmo . Nun proceso de acompañamento, porén, dado o carácter
englobante que a vida do espírito posúe en toda a persoa, cabe pensar que tamén haxa que entrar na análise das dimensións psíquicas
implicadas no seo do proceso espiritual. A cuestión fundamental
será, con todo, a de medir en que grao esa análise das dimensións
psíquicas da vida de fe sexa necesaria ou non para o conveniente
desenvolvemento do proceso que se acompaña.
Unha determinada imaxe de Deus, por exemplo, pode percibirse
moi distorsionada desde perturbacións familiares na infancia. Cabería entón entrar na análise desa problemática, axudar na toma de
conciencia desa distorsión que afecta o progreso espiritual. Por iso
considérase con razón como moi conveniente que o acompañante
espiritual posúa unha suficiente formación psicolóxica (sen que
teña que ser todo un experto na materia). Pero a cuestión estriba
en medir o grao no que un acompañamento espiritual deba deterse
ou non na análise desa problemática, evitando desviarse do que é o
seu obxectivo específico. Esa é a delicada tarefa de discernimento
coa que acompañante e acompañado se enfrontan. Conforme ao
anteriormente devandito, non se debería esquecer que, se un proceso psicanalítico ha de manter a ollada no pasado do analizado (a
súa arqueoloxía), nunha tarefa de acompañamento a ollada debe
manterse esencialmente no futuro, na súa dimensión teleolóxica.
Só na medida na que o pasado perturbe o camiñar presente, cabería
a detención na análise do devandito pasado.
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4.- A intervención do fenómeno transferencial
Como xa se indicou máis arriba, non cabe esperar da psicanálise
unha achega ao acompañamento espiritual en tanto metodoloxía
para a escoita ou en canto a recursos técnicos particulares. A escoita analítica é parecida á do médico que ausculta o enfermo co seu
fonendoscopio facéndolle dicir «trinta e tres»: evidentemente, non
lle interesa ao médico o contido do devandito, senón o transfondo
latente a ese dicir. Non debe ser así nunha tarefa de acompañamento espiritual. É o dicir do acompañado o que prioritariamente
hai que atender.
Aínda así, todo dicir vese condicionado polo Inconsciente. Particularmente, o que ten lugar en determinados modos de relación
interpersoal. Na relación analista-analizado, dun modo esencial, e
nas relacións de acompañamento, dun modo que, se non esencial, si
pode chegar a ser moi determinante. E é aí onde se sitúa a problemática da transferencia, na que teriamos que ver a mellor achega que a
psicanálise pode facer na iluminación do acompañamento espiritual.
A transferencia designa na psicanálise o proceso en virtude do cal
os desexos inconscientes actualízanse no presente da relación interpersoal. Trátase, pois logo, dunha repetición de prototipos antigos,
moitas veces de carácter infantil, vivida cun marcado sentimento de
actualidade6. Foron moitas as dificultades que experimentou Freud
para captar o sentido e significación da transferencia. Desde o convencemento de que constituía un obstáculo no desenvolvemento da
terapia, tivo que convencerse de que, pola contra, a transferencia
debía de ser considerada como o terreo mesmo no que tiña que
desenvolverse a cura.
Sempre nos relacionamos desde unha historia e desde uns primitivos modos de relación que, na transferencia, fanse presentes.
Sobre todo, en determinados modos de relación que gardan particulares asociacións con aquelas primeiras vinculacións da nosa
6 Cf. Laplanche J. - Pontalis J. B., Diccionario de psicanálisis, ou.c., s.v. Transferencia.
Na miña obra Creer después de Freud (San Pablo, Madrid 1992, 273-309) presentei un
resumo da problemática transferencial e a súa aplicación ao diálogo pastoral, 263-300.
Encrucillada 207, marzo-abril 2018

13
137

Carlos Domínguez Morano

vida. Tales foron considerados, por citar só algúns casos paradigmáticos, os que se establecen nas relacións entre profesor-alumno,
médico-enfermo ou… acompañante espiritual e acompañado.
Non cabe dúbida de que a relación de acompañamento, polo
carácter confidencial que a caracteriza, pola asimetría que comporta, así como pola calidade dos ideais que a sustenta, préstase
de modo moi especial ao desenvolvemento de determinadas formas
de transferencia. Algo que, por outra banda, en si mesmo non debe
ser considerado como necesariamente problemático ou prexudicial.
Non temos outro lugar desde onde relacionarnos senón o de nosa
propia historia, que necesariamente se inclúe en todo o noso presente relacional.
A transferencia, por outra banda, non supón só un certo falseamento na percepción do outro. Pode ofrecerse tamén como unha
posibilidade de achegamento e coñecemento dos demais. A transferencia, en efecto, constitúe un poderoso recurso para a percepción, permitindo que a expresión dos sentimentos poida ir máis aló
dunha fría exposición racional. O fenómeno transferencial permite
así unha ampliación da vivencia emocional e o acrecentamento da
confianza no acompañante.
A cuestión, por tanto, non estriba no feito de que a transferencia
actúe, senón en ver en que sentido o fai e de que maneira pode vir
favorecer ou entorpecer o obxectivo central do acompañamento. É
aí onde se expón o problema fundamental para o acompañante e
o acompañado. Porque a actuación da transferencia pode favorecer o acceso a rexistros simbólicos de crecemento ou pode tamén
converterse nun modo de obter gratificacións infantís ou perversas,
que fixando a relación nun pasado descoñecido, impida abrir a un
futuro e a un progreso espiritual.
Cabe pensar, en efecto, o papel positivo que podería xogar nun
acompañamento pastoral (especialmente con xente nova) unha
determinada dinámica transferencial de imaxes parentais que
compensase, sandase e recompuxese antigas experiencias negativas que puideron ter lugar neses tipos de vinculación. Curación
que, sen ser directamente perseguida, ben podería sobrevir a modo
14
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de «experiencia correctora», facilitando así tamén unha mellor
comprensión e experiencia da dimensión parental (paterna ou materna) de Deus.
Pero tamén, todos o sabemos, este tipo de relación pode ofrecerse como un campo abonado para a satisfacción de antigos desexos insatisfeitos e inconfesables, que veñen atopar na vinculación
establecida unha escusa nada contestábel para unha satisfacción
substitutiva. Complicidades, particularmente de orde histérica ou
obsesiva, cando non manifestamente perversas, poden atopar no
acompañamento espiritual un campo óptimo para establecerse a
través do fenómeno transferencial7.
O analista suponse adestrado para o manexo da transferencia
para partir, sobre todo, dunha longa e profunda experiencia persoal
de «análise didáctica». El traballa fundamentalmente a partir e a
través da transferencia e da súa oportuna interpretación. O acompañante espiritual non necesita unha tal experiencia psicanalítica
previa, xa que non está chamado a traballar desde ese terreo transferencial no desempeño da súa tarefa. Con todo, tamén para el a
transferencia está sempre aí. Tanto na relación do acompañado con
el como na súa propia co acompañado. Porque o fenómeno transferencial (niso non habería nin que insistir) xoga evidentemente polas
dúas partes, xa que ambas contan cunha historia, unhas represións
e uns conflitos que necesariamente entrarán en xogo, dunha maneira ou doutra, na relación que se establece.
A oportunidade e o risco do fenómeno transferencial están sempre aí. E a necesidade de discernimento sobre o carácter que posúe
permanecerá, polo tanto, como unha cuestión delicada a expor. Tan
só gañará a oportunidade sobre o risco se a persoa que acompaña (pola responsabilidade especial que garda na relación), dispón
dunha sensibilidade e suficiente coñecemento de si como para de7 No capítulo citado da obra Creer después de Freud referinme a estes tipos particulares
de alianzas e complicidades transferenciais. Tamén A. Godin, na súa obra La relation humaine dans le dialogue pastoral (Desclée de Brouwer, Bruxelles 1963) analiza algúns tipos
de riscos transferenciais: dependencias pasivas, apegos compensatorios ou escrupulosidade
agresiva. Cfr. páxinas 118-131.
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tectar posibles desviacións do proceso. Parece claro que non a todo
suxeito o deberiamos considerar dotado do carisma de acompañar
espiritualmente, como non a todos se lles recoñece o carisma da
profecía ou do liderado.
Mais, de por parte, esa persoa á que se lle recoñece o carisma
de acompañar no espírito, debería manter tamén unha actitude de
alerta, permanente e sosegada, para recoñecer a dinámica transferencial tanto do outro, como da propia, ben como resposta aos movementos transferenciais do acompañado, ben como derivada da súa
particular historia e dinámica persoal8. Para iso cabe tamén pensar
na axuda que se pode obter mediante o recurso a grupos de supervisión que ofrezan a posibilidade da análise contra-transferencial en
determinados casos de acompañamento9. A supervisión individual
cun especialista tamén propiciaría un excelente medio para o conveniente coñecemento e manexo dos movementos transferenciais.

5.- Deixa a casa de teu pai e de túa nai
As vicisitudes e avatares transferenciais que poden ter lugar ao
longo dun acompañamento espiritual, son tantos coma as relacións
que se establecen. Cada historia é singular e cada encontro interpersoal tamén. Mais, dadas as particulares circunstancias que concorren neste tipo de relación, cabería pensar nun risco específico
que facilmente se lle presenta, poñéndoo en perigo de perversión.
É o dun tipo de transferencia que propiciase a activación das vinculacións infantís coas figuras parentais.
Quizais o proceso de maduración persoal atope o seu núcleo
máis decisivo na superación dos lazos parentais que xogaron de
modo decisivo para a nosa constitución como seres humanos. Lazos parentais cuxa forza é tan determinante na vida afectiva, que
a superación dos mesmos constitúe sempre un reto fundamental
8 Godin A., na obra citada ofrece un exame de conciencia psico-pastoral como axuda para
a autoanálise do acompañante. Cfr. Ib., 106-107.
9 Cfr. Ib., 132-150, onde o autor mostra a metodoloxía destes grupos de supervisión da
relación pastoral: 132-150.
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para a adquisición dunha autonomía e madurez persoal10. É moi
fácil, en efecto, seguir procurándose na vida figuras que representen simbolicamente esas imaxes parentais co obxecto inconsciente
de repetir as antigas vinculacións infantís. Unha das maiores tentacións que todos temos na vida, é a de tentar ser substituídos por
outros. Que outros pensen por nós, que outros busquen por nós,
que outros decidan por nós. É difícil ‘deixar a casa do pai e da nai
para ir a un lugar descoñecido’. O da propia historia que hai que
escribir –como dixo o poeta A. Machado– ‘golpe a golpe e verso a
verso’. E esa pode ser a gran tentación nunha relación coma a do
acompañamento.
É bo e sintomático que, en razón dunha sensibilidade moderna
e dunha teoloxía actualizada, cambiásemos a denominación de «dirección espiritual» pola de «acompañamento». É bo tamén que dita
función non teña que ser exercida sempre e en todo caso por un
home, unha persoa consagrada ou un presbítero. Pero sería unha
inxenuidade pensar que cos devanditos cambios queda resolto o
risco de transferencias infantilizantes. A asimetría segue estando
aí na medida en que sempre hai unha persoa que demanda e outra
que ofrece unha axuda, na medida en que a unha confíreselle un
saber, unha experiencia e, en moitos casos aínda, un representar a
institución en canto presbítero ou persoa consagrada. Esta asimetría (non teolóxica desde a fraternidade esencial que nos iguala a
todos, pero si psicosocial) non ten por que ser considerada boa ou
mala en si mesma. Pero desde o punto de vista psicodinámico hai
que pensar que facilmente favorece vinculacións transferenciais
infantilizantes. Ser consciente diso é indispensábel para evitar riscos potenciais. Tanto máis nun acompañamento coma o que pode
ter lugar nun proceso de Exercicios Espirituais ignacianos, no que,
a quen dá modo e orde (nunca utiliza Ignacio o termo «director»),
pídeselle mesmo que non queira pedir nin saber dos pensamentos
e pecados da persoa que acompaña [17]. Todo debe xogarse nese
encontro íntimo, persoal, místico, entre o Criador e a criatura [15],
10 Analicei estes procesos de maduración persoal en Los registros del deseo, Desclée de
Brouwer, Bilbao 2003, 89-108.
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quedando o acompañante na mera función de obxectivar as mocións do exercitante, sen que mostre o desexo de coñecer cales son,
por onde van, as decisións éticas que o suxeito poida adoptar na súa
soidade radical ante Deus11. Nada máis lonxe, por tanto, de atribuír
ou atribuírse o omnipotente «suposto saber» do que fala J. Lacan,
e nada máis difícil no labor de acompañar o devandito proceso de
Exercicios: renunciar ao papel parental que acompañante e acompañado poden estrañar cunha mutua complicidade.
Ocupar eses modos de posición parental viría supoñer unha traizón, unha supresión máis ben, dese terceiro elemento constitutivo
da relación: o Espírito que transcende a ambos os participantes e
ao que hai que confiar sempre a última palabra. Ambos estarían a
se remitir non ao Espírito que nos move a dicir Pai, Abba, senón ao
«pai imaxinario» da infancia, inserindo, ademais, nas súas palabras
a sinatura do Absoluto. Perverso modo de pechar o paso ao Outro,
a quen ambos, acompañante e acompañado, teñen de barruntar no
difícil e arriscado labor de discernimento.
Carlos Domínguez Morano
Univ. de Granada
Traduciu: Antón Piñeiros

11 A toda esta problemática referinme en Psicodinámica de los Ejercicios Ignacianos, Mensaxeiro/Sal Terrae, Bilbao/Santander 2003, 72-85.
18
142

Encrucillada 207, marzo-abril 2018

Acompañamento espiritual. Vida, tradición e teoloxía

Estudo

Acompañamento espiritual. Vida,
tradición e teoloxía
Pilar Wirtz Molezún

1.- Acompañamento e espiritualidade: unha experiencia persoal
Acompañamento e espiritualidade. Dúas palabras moi entrañables e queridas para min, que, ao longo do tempo, foron tomando
corpo na miña vida e deixando unha fonda pegada. Síntoas como
un don, como un gran regalo que me chegou dun xeito totalmente
gratuíto e, ao mesmo tempo, doume conta de que foron obxecto de
moito cultivo e dun intenso traballo persoal.
1.1. Espiritualidade
A espiritualidade foi a primeira en chegar, con ela vivín e crecín
desde a miña adolescencia. Pouco a pouco, dun modo calado e
confiado, foise apropiando da miña vida e chegando ata o cerne
mesmo da miña existencia.
Tiña eu trece anos cando enfermou meu irmán, dous anos máis
novo ca min. Unha tremenda doenza diagnosticada como meninxite tuberculosa centrou o coidado e a atención de toda a casa. Eu
mesma non me separaba do seu lado ata que se viu conveniente
apartarme daquel ambiente tan duro e doloroso e leváronme a vivir
á casa das miñas primas.
Por aquel tempo, algo pasou no meu interior. Posiblemente unha
sensación de soidade e abandono, non de todo consciente, deixou
fluír moi intensamente unha forza interior, unha presenza moi íntima que me envolvía e catalizaba todo o meu ser. Recordo que,
ás veces, naqueles longos tempos de «oración silenciosa» choraba
desde dentro, desde unha experiencia de fonda «saudade», sentinEncrucillada 207, marzo-abril 2018
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do un certo sabor ambivalente de dor e alegría. Algo espertaba na
miña vida que eu non sabía expresar e que, por suposto, gardaba
no recóndito do meu corazón sen o comentar a ninguén.
Aos dezaoito anos entrei na Compañía de María; no tempo da formación a miña experiencia interior foise consolidando e afondando.
Ao terminar os estudos fun destinada a Santiago e foi entón cando a
miña vida tocou de repente e moi intensamente a realidade exterior.
Eran os finais dos anos sesenta, a ditadura tocaba á súa fin e
os novos aires do Concilio Vaticano II chamaban moi fortemente ao cambio e á renovación. Palpábase a ilusión e o desexo de
comprometernos co novo que nacía. Ao pouco tempo de chegar a
Compostela, entre o conxunto de experiencias que me cambiaron
a vida, tiven a sorte de participar nun grupo de teoloxía con Andrés
Torres Queiruga.
No ano 1970 un grupo dunhas vinte persoas, maioritariamente
xoves e ilusionadas, xuntabámonos cada oito días dispostas a descubrir o mundo que cambiaba. Buscabamos abrirnos a unha nova
visión teolóxica e, desde aí, comprender o que pasaba e entendérmonos a nós mesmas nunha situación social, humana, política e
eclesial tan nova. Foi a partir desta experiencia como puiden ir
desentrañando «o novo e o vello» e poñendo nome a tantas vivencias que me chegaban desde fóra mesturándose e, lentamente,
harmonizándose coas que levaba acougadas no meu interior.
Aquela Luz que anteriormente tan intimamente me habitaba,
veuse envolta e desafiada polos ventos da realidade exterior que me
chegaban con forza: os retos que presentaban novos e apaixonantes
proxectos, o mundo fondo e complexo da relación, a responsabilidade dun traballo esixente, os tempos gratificantes e de especial
plenitude, as experiencias de fracaso e conflito. Non todo estaba
clarificado en min, foi preciso un longo proceso de unificación interior para volver a saborear aquela Luz que sabía dentro pero dun
xeito moito menos claro e luminoso.
Metida xa no realismo da vida, puiden atopar palabras para recoñecer nesa experiencia interior o dinamismo da espiritualidade que
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habita en toda persoa que vén a este mundo. Glosando a Ivone Gevara, podería dicir que entendo por espiritualidade ese movemento
máis fondo do ser humano que o mantén no desexo de vivir e no
sentido da existencia; esa forza agarimosa que nos calma na dor e
na anguria e que buscamos cando a escuridade cae sobre nós en
pleno día; esa enerxía que nos impulsa a buscar a bondade, o amor
e a xustiza e que nos leva a traballar por un mundo no que todos os
seres humanos teñamos un espazo de dignidade para vivir; esa luz
interior que nos abre os ollos para percibir a realidade e a historia
preñadas de Vida e de sinais de Deus1.
A espiritualidade, así entendida, véxoa como unha experiencia
propia e orixinal ligada á nosa identidade persoal, algo así como a
respiración mesma do noso ser. Como di León Felipe: «Ninguén
foi onte, nin vai hoxe, nin irá mañá cara a Deus por este mesmo
camiño que eu vou. Para cada ser humano garda un raio novo de
luz o sol... e un camiño virxe, Deus». (Poemas del alma)
A experiencia da espiritualidade tivo para min, desde o principio,
un sabor claramente relixioso. Tiven a sorte de poder unificar o
que agromaba dentro de min co que se me falaba desde fóra sobre
Deus, Xesús, María... e recoñecer a experiencia relixiosa toda ela
envolta na presenza viva do Deus Amor.
1.2. Acompañamento
O acompañamento chegou máis tarde. A principios dos anos
noventa, un grupo de mulleres relixiosas de Espiritualidade Ignaciana iniciamos un camiño de busca querendo ofrecer algo en torno ao Acompañamento Espiritual. Xa naqueles anos percibíase un
forte desgaste na práctica da Dirección Espiritual, que, ao noso
entender, estaba deixando un baleiro importante no proceso de
crecemento humano e cristiá de moita xente. Eran tempos difíciles
e moitas persoas sentíanse desorientadas ante os retos dun fondo
cambio social, cultural e teolóxico. Tamén a vida relixiosa, á que
nos pertenciamos, pasaba por unha importante crise de identidade.
1 Este texto de Ivone Gevara chegou ás miñas mans dentro dun material de Exercicios
Espirituais sen referencia á súa posible publicación.
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Eramos tamén conscientes de que o acompañamento espiritual
estaba chamado a intensificarse como un ministerio na igrexa que
non estaba vetado ás mulleres. Criamos tamén que, polo noso talante e sensibilidade, nós temos algo específico que achegar para recrealo e exercelo. Por isto, pareceunos de especial importancia poder
ofrecer un espazo de formación serio e creativo para mulleres que
buscan crecer na arte do acompañamento no mundo e na igrexa.
Confrontamos a nosa intuición e buscamos apoios. Lola Arrieta,
carmelita vedruna, recoñecida psicóloga e experta en acompañamento, entrou a formar parte do grupo inicial.
En 1994 convocamos o I Seminario de Acompañamento, un curso teórico-práctico de dous anos, con etapas intensivas e tempos
intermedios de traballo persoal. Buscabamos axudármonos a «crecer como mulleres acompañantes na vida cotiá».
Actualmente estamos terminando o XII Seminario de Acompañamento. Por el pasaron máis de 350 mulleres, laicas e relixiosas
que, desde diferentes situacións, idades, lugares de procedencia
e estados de vida, buscan formarse no acompañamento. O equipo coordinador, que animou o proceso ao longo destes 24 anos,
está formado por persoas da Rede Miriam2 e do Equipo Ruaj3.
Durante este tempo fomos sumando as nosas sabedorías persoais
e carismáticas para seguir xestando e recreando este proxecto
común, ao mesmo tempo que vivimos lazos de fonda amizade e
sororidade entre nós.
Deste xeito, estas dúas palabras espiritualidade e acompañamento fóronse complementado e mutuamente enriquecéndose no
meu proceso vital ata chegar a unirse nunha experiencia única: o
Acompañamento Espiritual como un modo de relación e un xeito
de estar na vida.
2 Red Miriam de espiritualidad ignaciana femenina. Mulleres relixiosas e laicas convocadas pola vivencia da espiritualidade ignaciana desde unha perspectiva de xénero.
3 Equipo Ruaj ten a súa orixe nas Carmelitas Vedrunas, moi recoñecido polo seu pensamento, competencia e traballo sobre o acompañamento espiritual. Organiza diversos cursos
e seminarios sobre este tema.
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2.- Algunhas das grandes tradicións do Acompañamento Espiritual
O que hoxe recoñecemos como Acompañamento Espiritual ten
fondas raíces na tradición, dun modo especial a través da rica
experiencia secular da Dirección Espiritual. Unha práctica que
se remonta aos primeiros séculos do cristianismo e que nos chegou a través da experiencia dos antigos Monacatos do Oriente e
Occidente.
En Oriente xorden grandes mestres espirituais entre os Pais e
Nais do deserto, que guiaban a xente que acudía a eles buscando
luz e consello para vivir o evanxeo en toda a súa radicalidade. A
dinámica da relación que se creaba era claramente a de mestrediscípulo, na que o discípulo unicamente tiña que obedecer as indicacións do seu mestre, a quen se lle recoñecía o don da dirección
e do discernimento.
No Monacato de Occidente, un século máis tarde, os grandes
fundadores instauraron en cada Mosteiro a dirección espiritual.
Entre eles ten unha significación especial San Bieito, quen escribe na súa Regra: «Ninguén pode ser monxe sen ter un pai que lle
comunique a vida monástica. Ninguén pode eximir o aspirante a
monxe de buscar un, de conservalo, de obedecelo, de respectalo,
de amalo. O monxe fórmase lentamente. E fórmano a ensinanza, o
exemplo dun ancián, dun abade, a quen debe abrir o seu corazón,
descubrir os seus pensamentos, as súas tentacións» (San Bieito,
Regra, capítulo II, 31).
Ao longo dos séculos a dirección espiritual vai tamén sendo recollida polos grandes Fundadores das Ordes Relixiosas, dándolle
un carácter propio e orixinal conforme a cada carisma, época e
situación.
Francisco de Asís invita os seus irmáns a viviren desde a creatividade do Espírito en clave de obediencia. Nomea os superiores
gardiáns da comunidade, como un modo de entender a autoridade
baseada no coidado dos irmáns. Un coidado que debe pasar por un
diálogo fraterno frecuente.
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Ignacio de Loiola establece na Compañía de Xesús a figura
dos mestres espirituais para «atender, consolar e axudar aos tentados e previr con remedios oportunos e así mesmo avisar de
calquera defecto espiritual ao superior, e instruír e dar remedios
para aproveitar espiritualmente e crecer nas virtudes» (cf. Obras
completas).
Teresa de Xesús, recoñecida mestra espiritual e verdadeira
acompañante, resalta a importancia de contar con persoas experimentadas para a axuda espiritual. Sabemos polas súas obras
con canta dedicación e sabedoría acompañaba as súas irmás; con
todo, sempre buscou para si mesma dirección espiritual e acompañamento.
Xoana de Lestonnac propón a conversación como un modo de
axuda mutua na comunidade e insiste na importancia do director
espiritual, a quen non deben ocultar ningunha tentación, o mesmo
que na relación coa a superiora, a quen poderán descubrir e manifestar as súas propias inclinacións en conversación espiritual (cf.
Orde da Compañía de María a Nosa Señora, Regras 38, 39).
Na segunda metade do século XX, xa nunha nova sensibilidade
cultural, a práctica da dirección espiritual foise perdendo. En parte
porque se foi deteriorando e tamén o feito de vivirse desde unha
comprensión clerical e dirixista, moi vinculada á confesión, espertaba un certo receo sobre a alienación e control das conciencias. A
súa práctica foi caendo en desuso e, en gran medida, abandonándose como algo propio doutros tempos.
O Vaticano II animou a reavivar a súa práctica e actualizala, discernindo os signos dos tempos. Co paso dos anos, nuns países máis
ca noutros, foi tomando corpo unha nova figura que, desde unha
gran diversidade de prácticas e de enfoques, hoxe recoñecemos
como Acompañamento Espiritual.
O Papa Francisco insiste na súa importancia en moitas das alocucións. Na Evanxelii Gaudium expresa dirixíndose a homes e mulleres:
24
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A igrexa terá que iniciar os seus irmáns, cregos, relixiosos e laicos
nesta “arte do acompañamento” para que todos aprendan sempre
a quitar as sandalias ante a terra sagrada do outro (cf. Ex 2, 5).
Temos que darlle ao noso camiñar o ritmo curador da proximidade,
cunha mirada respectuosa e chea de compaixón pero que ao mesmo
tempo sande, libere e axude a madurar na vida cristiá (EG 169, 2).

Tamén chama á vida relixiosa no seu conxunte a reavivar a práctica do acompañamento:
Necesitamos irmáns e irmás expertos nos camiños de Deus, para
poder facer o que fixo Xesús cos discípulos de Emaús: acompañalos no camiño da vida e no momento de desorientación e acender
de novo neles a fe e a esperanza mediante a Palabra e a Eucaristía
(cf. Lucas 24, 13-35). Esta é a delicada e comprometida tarefa dun
acompañante... (Papa Francisco. Plenaria dos Institutos de Vida
relixiosa 28.01.2017).

3.- Diferentes enfoques na práctica do acompañamento
Dentro das múltiples experiencias de acompañamento espiritual
que hoxe conviven na igrexa, hai enfoques e matices diferentes
segundo se acentúen uns ou outros elementos. Na práctica, dependendo das persoas que o levan adiante, todo aparece moito
máis mesturado e non resulta doado, ás veces, distinguir ben unhas
tendencias doutras.
Existen uns enfoques que acentúan a dimensión espiritual, entendida no seu sentido específico. Este tipo de acompañamento
céntrase fundamentalmente no aspecto estritamente relixioso.
Consecuentemente a materia que se trae á entrevista, versará sobre a práctica da oración, exame de conciencia, vida sacramental,
relación con Deus na vida...
Hai outras correntes de acompañamento nas que se insiste na
obediencia e docilidade da persoa acompañada ante a Vontade de
Deus que se manifesta a través da persoa acompañante. Ten un
certo carácter dirixista e vertical e parte da visión dun Deus que
26
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nos manifesta o seu querer «desde arriba» fundamentalmente e a
través das persoas investidas de autoridade.
Outros modos de entender o acompañamento parten dunha visión condutista que busca modificar condutas e comportamentos
marcando pautas de actuación e ofrecendo consellos prácticos.
Buscan unha transformación externa para chegar á conversión interior do corazón.
Na situación actual, dadas as facilidades que ofrecen as técnicas
de comunicación, estase posibilitando acompañamentos de modo
virtual a través de Skipe, Zoom, conferencias por WhatsApp... que
en ocasións se complementan coa comunicación escrita. Sen dúbida, ao faltar o contacto directo, algo importante se perde, pero
tamén é verdade que algo se pode gañar. En todo caso, desta maneira posibilítase o acompañamento a persoas que doutro modo
non poderían acceder.
Estes e outros enfoques conviven baixo o paraugas do acompañamento espiritual. Cada un deles desde a súa visión da realidade,
a súa maneira de entender a antropoloxía humana e desde unha
perspectiva teolóxica determinada. Todos eles poden ser de gran
axuda, e mesmo aconsellables, conforme ás diferentes situacións
e circunstancias.
Sen pretender presentar un modelo mellor, quero aproximarme a un modo de acompañamento que, como veño dicindo, garda
unha relación íntima cunha espiritualidade encarnada. Un modo
de acompañar que non pretende axudar a «solucionar problemas»,
senón que busca propiciar que a persoa se faga cargo de si mesma,
afonde a situación que vive e así poida conectar coa súa fonte interior e acoller o Espírito amoroso de Deus que traballa desde dentro
en cada ser humano.
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4.- O noso modo de entender o acompañamento espiritual4
O acompañamento é un modo de ser en relación, unha conversación cara a cara, unha oportunidade na que un eu e un ti,
acompañante e acompañada, entran en contacto para darlle maior
calidade á existencia a través dun encontro humano e humanizador.
Unha experiencia de comuñón, de participación activa na busca
dunha verdade que non posúe ningunha das dúas, pero que se
alumea no encontro entre elas. Para aproximarme a este modo de
acompañamento, parto da definición que presenta Lola Arrieta en
varios dos seus escritos:
O acompañamento é un encontro de mediación entre compañeiros
e compañeiras para Acoller a Vida, acompañando a vida, tendo en
conta os contextos e as culturas e desde unha perspectiva integral.

– Un encontro de mediación. É moi importante tomar conciencia de que no acompañamento somos sempre unha mediación.
O Espírito está desde dentro de cada persoa como verdadeiro
acompañante impulsando a súa lucidez, a súa busca e a súa
acollida: nunha entrevista de acompañamento somos tres.
– Un encontro que se dá entre compañeiros e compañeiras, desde unha relación equiparable entre persoas de igual dignidade.
Non desde unha relación vertical ou de dependencia, senón
desde unha relación de discípulas e compañeiras que se saben iguais aínda que con funcións diferentes e en momentos
de vida distintos. E ambas as dúas poñendo o mellor de si: a
acompañada expoñendo con honradez e verdade a súa situación desde unha busca sincera e unha actitude xenerosa; a
acompañante, desde unha escoita activa e empática, regalándolle preguntas que a axuden a afondar na «situación vital» e
achegando con lucidez elementos para o discernimento.
4 Agradezo ao equipo Ruaj o seu traballo e pensamento sobre este tema. Dun xeito moi
especial o meu recoñecemento a Lola Arrieta, compañeira e mestra, polo moito que aprendín con ela sobre o acompañamento. Todo o que vou dicir neste apartado está moi ligado ao
seu pensamento, aos seus escritos e ao que me transmitiu a súa experiencia nas sesións do
Seminario de Acompañamento nestes 24 anos.
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– Para Acoller a Vida, esta é a finalidade última do acompañamento. Descubrir e acoller, acompañante e acompañada, esa
forza de Vida, esa corrente de espiritualidade, esa íntima presenza do Deus Amor que está directamente implicado na busca
do maior ben. Esa presenza do Amor que busca encher a nosa
vida e que sexamos canle limpo e transparente para os demais.
– Acompañando a vida. A vida normal con todos as súas rutinas
cotiás, os momentos significativos, as experiencias bonitas e
gratificantes, as dificultades e insatisfaccións que mobilizan
os nosos desexos... O que acontece na vida constitúe o campo onde se move o acompañamento. Toda realidade, todo o
que pasa no corpo, na psique ou no espírito, pode ser obxecto
de acompañamento, porque toda a realidade está preñada de
Vida. A través de calquera acontecemento humano ou divino
podemos ser encontrados polo Deus Amor que sempre nos
busca. Por iso, nun encontro de acompañamento precisamos
perforar o nivel superficial do que nos pasa, concienciar sentimentos e emocións para poder contactar co fondo existencial
e teologal onde flúe a Vida.
– Tendo en conta os contextos e as culturas. O contexto, todo o
que acontece na realidade e o ambiente cultural que nos envolve, inflúe e condiciona a nosa vida. Non nos determina totalmente, pero sabemos ben que ten unha gran influencia sobre os
nosos sentimentos e comportamentos, unhas veces favorecendo
procesos e outras obstaculizándoos. A nosa vida está condicionada polo «aire que respiramos» e polo tempo e espazos nos que
nos movemos: a idade, o momento histórico, a circunstancia familiar, cultural e social. Acompañar a vida supón interesarse por
todo o que acontece nela sabendo que non se vive nas nubes.
Non podemos escoitar relatos desconectados do contexto no
que a persoa se move e das influenzas de todo tipo que recibe.
A realidade e todo contexto está habitado polo Espírito de Deus
e tamén aí podemos escoitar signos da súa presenza.
– Desde unha perspectiva integral. É dicir, desde unha comprensión unitaria da persoa: corpo, psique, corazón.
Encrucillada 207, marzo-abril 2018
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Nesta comprensión antropolóxica, o humano é corporal, psíquico
e espiritual ao mesmo tempo. Corpo, psiquismo e corazón non os
consideramos niveis xustapostos entre si. Entre estes niveis (diferenciados cada un) non hai división nin fronteiras infranqueables,
todos están relacionados entre si formando unha unidade, aos nosos ollos poden aparecer movéndose en espiral. Cada un pode ser
tido en consideración na xusta medida e a todos eles o Espírito
aspira a iluminalos, habitalos, transformalos5.

Con todo, tendo sempre en conta a unidade do conxunto, segundo os momentos e circunstancias que vive a persoa acompañada,
haberá que atender máis explicitamente unha dimensións concreta e deixar outras. Hai situacións nas que o acompañamento se
pode centrar en axudar a superar un trauma, sandar unha ferida
ou resentimento, superar un complexo, clarificar unha situación
profesional, enfrontar un conflito relacional ou político, situar no
seu lugar un acontecemento vivido, sexa de éxito ou de fracaso,
afondar na dimensión oracional...
Está sendo cada vez máis frecuente que persoas que acoden
a nós pedindo acompañamento, non sexan crentes e que, polo
tanto, non entre na súa perspectiva unha experiencia transcendente. Tamén con estas persoas podemos vivir unha experiencia
de acompañamento espiritual, nelas está actuando o dinamismo
do Espírito aínda que non o saiban. Por iso, respectando o a súa
visión e perspectiva, podemos acompañar o seu crecemento humano integral.

5.- Todo cunha pedagoxía de proceso
O acompañamento espiritual vívese desde unha pedagoxía de
proceso. Na tradición espiritual o proceso ten unha gran importancia. Na Biblia e nos escritos espirituais fálase del a través de
moi diferentes imaxes: itinerario, camiño, carreira, crecemento,
peregrinación, etapas, moradas...
5 Arrieta Lola, CCV. Equipo Ruaj. Simposio CCEE. Barcelona. Marzo 2017. Aquel que
acompaña sale al encuentro y regala preguntas de vida para andar el camino (páx. 15).
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Unha verdadeira realización da vida cristiá non se logra a través de
experiencias illadas e inconexas ou desde opcións e decisións improvisadas; nin tampouco deixándose ir polo vaivén dos sentimentos ou
por comportamentos alienantes promovidos por expectativas alleas.
A vida cristiá vaise realizando dun modo progresivo, desde o exercicio da liberdade, en distintos graos de profundidade ou de plenitude
e está en tensión cara un crecemento sempre maior. Como dun xeito
expresivo di Santo Agostiño: «Fixéchesnos Señor para ti e o noso
corazón está inquedo ata que descanse en ti» (Confesións 1, 1).
Os procesos non poden forzarse nin desde dentro nin desde fóra.
Tampouco son froito dun empeño voluntarista que pretende imitar
un modelo externo por bo e atractivo que sexa. Coma a semente
da que fala o evanxeo (Mc 3, 26-29), o xermolo da vida vai xerminando sen que ninguén saiba como, en contacto co humus dunha
terra traballada e impulsada polo dinamismo que leva dentro. O
crecemento non ocorre de repente, vaise sentindo a pouco e pouco,
sempre dentro da ambigüidade e escuridade do real. Á acompañante tócalle ser testemuña do que se move dentro, contemplar o
crecemento e invitar a celebrar os seus froitos.
Para que un proceso espiritual tome corpo na historia persoal, é
preciso tomar conciencia, acollelo e facerse cargo del. Deus sempre
ten a iniciativa e é quen invita a facer o camiño, pero decidirse ou
non a vivilo supón o asentimento da liberdade.
Esta dinámica de proceso no acompañamento espiritual pide
unha pedagoxía singular: activa, implicativa e experiencial e que á
súa vez sexa motivadora e esixente. Tratase de que a persoa esperte
á confianza en si mesma e en Deus, valorando o treito andado e
sempre mirando cara adiante. Abrirse continuamente á superación
e á confrontación.
A pedagoxía de proceso comporta unha metodoloxía e unhas
prácticas específicas que debe ter en conta a persoa que acompaña.
Nos encontros de acompañamento6:
6

Tomo estas prácticas específicas de Lola Arrieta na obra citada, páx. 17.
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– Son máis importante as preguntas que as respostas. A pregunta sempre xera un movemento concientizador e personalizante
que leva directamente ao fondo.
– Ten prioridade o diálogo interactivo sobre os discursos. No
diálogo sempre nos abrimos a expresar os nosos puntos de
vista e as nosas conviccións e dispoñémonos a acoller as das
outras persoas.
– É máis importante a creatividade que a mera repetición. En
cada itinerario vital hai momentos de conformidade co recibido, momentos de crítica e momentos de busca de novas
alternativas. Para isto hai que relacionar o novo co que nos foi
dado e articulalo creativamente.
– Faise máis importante o éxodo que o sedentarismo. Trátase
de facer camiño da liberdade liberada, non gardar a vida, saír,
arriscar e romper coas seguridades.
– É imprescindible non pactar co autoengano nin con ningunha
clase de disimulo. Admitir con valentía a propia vulnerabilidade e contar coa existencia do mal, da tentación e da ambigüidade; pero non pactar e plantarlle cara.
– A práctica do agradecemento. Cando se escoita, dialógase, reflexiónase, faise silencio para deixar que xorda a comprensión
do vivido; cando botamos a andar e cando paramos, do fondo
do corazón agroma o agradecemento.

6.- Fundamento teolóxico deste modo de acompañamento espiritual
«Dime como acompañas e direiche en que Deus cres e ao revés».
O noso modo de entender e de vivir o acompañamento garda unha
forte relación co Deus que confesamos e a visión teolóxica que temos incorporada na vida. Se partimos da convicción humilde dun
Deus presente e activo en cada realidade e en cada corazón humano, a nosa relación de acompañamento partirá dunha confianza
básica na persoa e nas súas posibilidades de cambio.
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Vou aproximarme a dous principios teolóxicos básicos nos que se
fundamenta este modo de entender o acompañamento espiritual:
«A Creación por Amor» e «A Revelación de Deus na realización
humana»7.
6.1. Creación por Amor
Deus é Amor, dinos a primeira carta de Xn (4, 8) recollendo e
sintetizando a mensaxe do mesmo Xesús. O noso ser, a persoa,
home ou muller, que hoxe somos, temos a nosa orixe fundante
no Amor, posto que «nel vivimos, nos movemos e existimos» (Feit
17, 28). Non estamos separadas de Deus. Como poeticamente
nos recordan os Salmos: «Todas as miñas fontes están en Ti» (87,
7); “Ti formaches as miñas entrañas, tecíchesme no seo da miña
nai» (139, 13).
Deus crea, estanos creando por Amor, esta dándonos a luz desde
o Amor. O seu Espírito creador acompaña e traspasa a nosa existencia. Creados por Amor, podemos afirmar que a Deus lle interesa o
noso crecemento integral, en todas as súas dimensión do corpo e
do espírito. Quere que sexamos persoas boas, felices, sas, facedoras
de paz e xustiza...
Por iso Deus non creou homes e mulleres ‘relixiosos’, senón simplemente homes e mulleres humanos. E calquera dimensión –incluída
a relixiosa– non representa outra cousa ca unha concreción desa
humanidade, que terá sentido auténtico na xusta medida que, unida ás demais, contribúa a facela máis plena e lograda8.

Conforme a isto, despregar as nosas capacidades humanas, sexa
cal sexa a nosa crenza, chegarmos a ser nós mesmas e nós mesmos, é unha tarefa espiritual. O noso crecemento en todas as dimensións do corpo e do espírito supón a acollida ao dinamismo
7 No referente á dimensión teolóxica apóiome noutro mestre e amigo: Andrés Torres
Queiruga. Como xa sinalaba ao principio, a súa teoloxía vén guiando e acompañando a
miña vida e o meu pensamento desde hai moitos anos.
8

Torres Queiruga, A., Recupera-la creación. Edit. SEPT 1996, páx. 73.
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humanizador que nos vincula, desde dentro, con toda a creación: o
dinamismo creador, humanizador que nos sostén na vida, é tamén
un dinamismo unificador.
En Xesús, ese home «en todo igual a nós menos no pecado»
(Hebr 4, 15), o Espírito creador-humanizador-unificador de Deus
é totalmente acollido, plenamente realizado; por iso nel podemos
contemplar o ser humano-desde-Deus chegado á plenitude do seu
ser. A Palabra fíxose carne.
Deus créanos autocreadoras e cocreadoras con El. Necesita da
colaboración da nosa liberdade para que, acollendo o seu impulso,
o seu Amor se faga carne en nós ao modo e ao estilo de Xesús e
poidamos realizar o soño de Deus sobre nós e sobre o mundo.
Tal é a auténtica tarefa da vida: construírse cara a adiante, explorando coa imaxinación e analizando coa intelixencia as distintas posibilidades, para escoller coa liberdade aquelas que realicen
máis e mellor o propio ser. En realidade nada hai que nos sexa máis
importante e decisivo, pois chegarmos a ser nós mesmos constitúe
o eixo definitivo do noso obrar9.

Para permanecer ao longo do tempo nesta preciosa tarefa, precisamos atravesar as nosas resistencias egoístas, os nosos bloqueos
e feridas, os duros momentos de dor e escuridade e tantos outros
desaxustes inevitables propios da nosa condición finita.
O acompañamento espiritual pode ser unha gran axuda para
crecer en todas as dimensións da vida, acoller e clarificar os nosas
opacidades e así colaborar coa esa forza creadora e amorosa de
Deus que traballa a nosa existencia.
6.2. A Revelación de Deus na realización humana
Este tema garda unha íntima relación co anterior: a creación
por Amor. Deus estase revelando desde sempre; por iso, para manifestarse na realidade non ten que chegar de fóra, non irrompe
9
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milagrosamente rompendo a inmanencia do mundo. Deus está xa
dentro da realidade, infinitamente activo na creación e na nosa
historia persoal buscando, desde sempre, salvarnos e axudarnos,
sustentando, promovendo e iluminando a vida.
Tendo en conta, unha vez máis, que a especificidade e grandeza do
ser humano está determinada polo que logra facerse a si mesmo
asumindo o propio ser na luz da súa conciencia e na decisión da
súa liberdade, comprenderase que non constitúe unha metáfora
baleira a definición da revelación como a última e auténtica realización do ser humano10.

Caer na conta da presenza creadora do Deus que traballa a realidade e o noso ser persoal e realizala na vida desde a nosa liberdade, supón acoller a Revelación de Deus e deixarnos ser polo seu
dinamismo humanizador: a revelación divina toma corpo na nosa
realización humana.
O crecemento humano e espiritual que quere posibilitar o acompañamento, é o que Deus está querendo e o que desde dentro
lle está revelando á persoa. A través do acompañamento espiritual
búscase que a persoa acompañada poida superar os obstáculos que
llo impiden e poida por fin «caer na conta» e acoller o que Deus lle
fala no seu interior e a través da realidade.
Neste sentido o acompañamento espiritual é unha mediación
maiéutica que, a modo de parteira, busca propiciar que a persoa
poida «dar a luz» o seu ser máis verdadeiro e así acoller a revelación
de Deus no seu propio proceso de realización humana.

7.- O acompañamento espiritual, un modo de vivir: experiencia persoal
Como froito do vivido nestes anos, eu mesma síntome crecer na
arte do acompañamento espiritual, «non é que xa chegase á meta,
nin que xa teña chegado á perfección. Eu aínda vou correndo por
10 Torres Queiruga, A., A revelación de Deus na realización do home, Edit. Galaxia 1985,
páx. 212.
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ver se a alcanzo»11. Son moitas as experiencias vividas e moitas
as persoas que, ao longo destes anos, me foron regalando a súa
confianza, confidencia e intimidade. Experiméntoo como un don
e como un modo privilexiado de vivir dando e recibindo desde o
mellor de min.
A experiencia foime ensinando que o acompañamento espiritual
supón tamén unha maneira de vivir: un modo de estar na vida desde
dentro, máis consciente e máis libre; cunha capacidade crecente
de escoita e empatía e maior sensibilidade coa fraxilidade propia
e allea. Un vivir facendo camiño de reconciliación coa propia historia e coas múltiples contradicións de cada día, en contacto coa
fonte interior e esperta ás chamadas da realidade exterior. Un permanecer co horizonte aberto e seguir tecendo relacións fondas e
verdadeiras.
Pasou moito tempo desde aquela experiencia coa que empezaba
este relato. Acabo de cumprir oitenta anos e levo dezaseis vivindo en Bazar, unha aldea do mundo rural de Galicia, coas miñas
compañeiras de comunidade e as xentes do pobo. Nos tempos de
oración e nos paseos de cada mañá por estes camiños escoitando
o murmurio dos regatos, sinto resoar dentro de min unha presenza
íntima que experimento en continuidade con aquela que tanto me
movía e conmovía nos tempos da adolescencia.
Agora, neste momento xa avanzado da vida, esta presenza fálame
de plenitude humilde e verdadeira, de don e tarefa, de grandeza e
pequenez. Resóanme dentro moitas vivencias entretecidas con rostros queridos e co sufrimento do mundo; unha vida cotiá preciosa
pero sempre chea de demandas e frustracións. Con todo, sinto que
a complexidade da miña vida se vai unificando e que, dun xeito
sereno e calado, vaise deixando sentir esa íntima presenza do Deus
que crea por Amor e de Xesús de Nazaret, irmán maior e «parteiro
Teño unha vida activa, sigo con bastantes compromisos dentro e
fóra de Galicia e cun amplo campo de relacións. Gozo tamén dunha
boa saúde. Exteriormente nada cambiou. Con todo, no meu inte11
36
160

Filp 3, 12
Encrucillada 207, marzo-abril 2018

Acompañamento espiritual. Vida, tradición e teoloxía

rior vou recoñecendo e gustando, en sintonía coa experiencia de
«saudade» daqueles primeiros tempos, unha entrañable sensación
ambivalente de gozo e dor que anuncia unha nova etapa. Algo novo
vai nacendo en min, mentres outras cousas, tamén moi bonitas e
queridas, pouco a pouco vanse gastando.
En fin, no medio das dificultades normais, a miña vivencia é
globalmente positiva. Isto lévame a pensar que a aprendizaxe do
acompañamento espiritual e o modo de vida que este conleva, pode
ser un bo equipamento para cultivar outra arte, esta si ben difícil:
a arte de saber envellecer.
María Pilar Wirtz Molezún
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Estudo

Unha faísca de luz para pintar amenceres
Fina Casalderrey

¿Que deixo detrás miña? Gustaríame dicir que deixo un
ronsel de amor, un bo exemplo e un libro que descubra
algo a quen o lea.
(Moreno, M. V. Diario da luz e da sombra, 2004, p. 93)

Resulta curioso que cando pretendemos extractar a vida e a obra
dunha persoa excepcional que xa non está entre nós, coa que tivemos a fortuna de cadrar de preto, alguén a quen quixemos e
admiramos á par, sentimos un estraño efecto no que se mestura o
gozo cun desacougo que nos desborda. Cústanos acadar esa distancia necesaria que nos permita unha perspectiva aséptica, unha
ollada que nos autorice a resaltar os valores obxectivos que deberiamos salientar e espallar. Esta é a sensación que me preme no
peito sempre que hei de falar sobre María Victoria Moreno. Como
diría Xavier Senín, estamos «contaminados», marcados –engadiría
eu– por un rastro de verdade, de sensibilidade, de beleza, de xenerosidade, de compromiso ético e estético, de respecto ás diferenzas, de afouteza, de paixón polo ensino, de amor aos animais, aos
semellantes, aos libros…; «non exenta de sombras coma calquera
outra persoa que se compromete coa vida, pero neste caso o fulgor
da súa personalidade oculta os poucos momentos de escuridade
que puidese haber»1. Estamos imbuídos por ese ronsel de amor á
palabra e á vida que nos legou esta galega de feitos e de corazón
1 Xavier Senín na homenaxe póstuma que o grupo de investigadores de literatura infantil
CELT lle fixo na Biblioteca Nova 33, en Compostela, o 6 de setembro de 2006, con motivo
do III Curso de Formación Continua «Multiculturalismo e identidades permeables»
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que escolleu comunicarse coa xente nova a través da docencia e da
escrita; eidos, ambos, nos que foi pioneira ao transgredir límites e
abrir camiños novos.
Tentarei centrarme nese seu desexo –que encabeza este texto– e
gardarei nesoutro cofre as lembranzas persoais que me fan saloucar nostalxias das pequenas cousas compartidas. Atesourados deixo,
pois, momentos coma cando a coñecín, no curso de Especialidade de
Galego2 que, en 1984, nos impartiu en Pontevedra e nos facía vibrar
cos versos de Manuel Antonio, Cabanillas, Amado Carballo…, cos
poemas galegos de Lorca, o poeta censurado e asasinado en 19363.
No mesmo cofre gardo a tarde en que, para nos falar de Vicente
Huidobro e do creacionismo, comezou a declamar, cal conmovida
trobadora, con entusiasmo contaxioso, uns versos de Arte poética:
Por qué cantáis a la rosa?, oh, poetas!
Hacedla florecer en el poema
sólo para vosotros
viven todas las cosas bajo el sol.
El poeta es un espejo de Dios.
Atrás deixo, outrosí, aquel «festín» no que Alma e Nico –os seus
últimos cans– choutaban ledos onda nós, mentres mollabamos
confidencias e rosquillas das romarías en viño tinto do país, sentadas arredor da mesa da cociña, a carón do flexo verde, á luz do
que tantas palabras enfiou. Ou cando viñamos na súa Teresita –un
Daewoo Lanos vermello–, despois de ela dar unha conferencia na
terra do seu amado Cabanillas, e me pediu que lle lease un cigarro. De certo, «leeino», fixen un noxento vurullo de papel, tabaco e
cuspe que houbo de rexeitar; co doado que resultaba verllo facer a
2 Coa entrada en vigor da Lei de Normalización Lingüística (1983) o galego entrou nas
escolas non só como materia de estudo, senón que se impartían en galego varias disciplinas. O
profesorado tivo oportunida de de formarse nos cursos de Iniciación, Perfeccionamento e Especialidade, este último habilitaba para impartir o galego en 7.º e 8.º de EXB (1.º e 2.º da ESO).
3 Sobre a Galicia vista e sentida por Federico García Lorca impartira unha conferencia
maxistral anos atrás (xaneiro de 1973) no Casino de Pontevedra, en galego, con gran éxito
entre o público e a crítica.
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ela! Ou cando, anos despois de entrar por primeira vez na súa casa
cunha rosa vermella como presente, abriu un libro e preguntoume:
«Recoñécela?». No medio do libro estaba a devandita rosa, loxicamente seca; porén, «enteira» e fermosa, termando da memoria do
día en que a nosa amizade comezaba a agromar. Pero María Victoria foi moito máis ca un ramallo de anécdotas entrañables. Foi
profesora vocacional, escritora pioneira na literatura infantil galega, libreira devoradora de libros, editora responsable, ensaísta rigorosa, amena conferenciante, tradutora… que, de certo, nos deixou:

Un ronsel de amor…
– á palabra
Se eu achase a palabra
donda, escintilante,
tan lene coma o peito da andoriña,
tan rexa coma a face da verdade…
Se eu achase a palabra
de lume, de auga, de aire,
de terra aloumiñada pola brisa
que arrola cada tarde…
Se eu achase a palabra
limpa, espida, que cabe
no efémero latexo dun salouco
e abrangue a eternidade…
Se eu achase a palabra
de amor que iluminase
esta esfera que treme estarrecida
na sombra e na soidade…
Se eu achase a palabra
eu pintaría o planeta
de paz e liberdade4.
4
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María Victoria aprendeu antes a falar ca a andar. En Valencia de
Alcántara (Cáceres) –onde naceu o 1 de maio de 1939–, con apenas un ano camiñaba insegura, agarrada aínda ao fío que a «Tata
Po» ía soltando a medida que se arredaba, mais transgresora niso
de «ao ano andar, aos dous falar», mesmo «amosaba certa precocidade no que se refire á adquisición da linguaxe, pois falaba moito e
moi ben, empregando incluso eses adverbios rematados en -mente
que se incorporan ao léxico infantil a idade máis avanzada»5. Dende un principio sentiu que as palabras son como pombas mensaxeiras de prantos e sorrisos.
Hai que ter presente o valor da palabra á hora de escribir. A palabra
que ten significado, que ten beleza, que ten gracia… A palabra que
fará que os novos lectores amen a palabra. Descóidase todo iso e
faise unha literatura de venda doada, unha literatura politicamente correcta que dá cartos e sona. A min esa dimensión non me
chama a atención nin me interesa6.

Sabía que o escritor ten máis necesidade dunha papeleira ca
dun ordenador: «Gústanme os escritores éticos e con compromiso,
cunha prosa exuberante»7. Quizais por iso, parágrafos de extraordinaria beleza e dun lirismo que recende a verdade enchoupan a
súa escrita.
Un souto de nogueiras e castiñeiros ocupaba as terras máis altas,
onde os furacáns invernais entoaban longas e tristes cancións de
afogados, En troques, desde a Pascua ata San Froilán, o chan enchíase de amorodos silvestres e de violetas, polo tronco das vellas
árbores subían as hedras e as lagartas, na fronde espertaban os
niños e o aire cantaba as horas do día en fragancias e músicas
diferentes para cada momento8.
Saúdan o día as gaivotas e o mar ergue a súa arela sen nome en
cumes de escuma branca. Un gris de ceo baixo latexa na auga. Es5

Id. Diario da luz e a sombra, 2004, p.88.

6

Fadamorgana, 1999, p.15.

7

Ibid., , p.16.

8

Moreno, M. V. Guedellas de seda e liño, 1999, p.12.
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perta o vento na xerfa e vai zunindo a cantiga secreta do seu errar.
A baliza do peirao, si e non de luz e pausa acena xa debilmente,
atenuada polo día que quere abrir9.
Así, emanando amor e leite converteuse no ideal de nai para os
nenos farrapentos.
Eles, coas súas meixelas tersas e os seus corpos aínda sen pegadas
de dor, preferían saír de Elena ou estar aínda dentro dela –tan
boa, tan branca–que saberse enxendrados por mulleres enrugadas
e negras, de cuxo peito parecía imposible que nacese leite tan doce
coma o que Elena elaboraba e repartía antes do recreo10.

Mais non só nos libros deixou constancia do amor pola palabra,
nas cartas, mesmo aínda que fosen destinadas a unha nena, –ou
por iso– a súa palabra seguía a ser exquisita. Velaquí un fragmento
da longa carta que lle enviou a Támara Senín, filla duns grandes
amigos, nunha desas súas estadías en Ferreira de Pantón11, a finais
de febreiro de 1995.
Isto é moi fermoso, diríache que todo se fai fermoso aquí ata as
cousas que noutros sitios nos parecen feas, coma as arañas, por
exemplo. Mira, esta mañá, cando fun escoitar salmos á igrexa, andei uns metros cabo dunha sebe de mirtos, e vin unha tea de araña
onde as pingas de choiva brillaban coma se fosen diamantes. A pobre da araña que fixera o seu traballo tan perfecto sen ter compás
nin saber números, estaba acochadiña a un lado, apesarada, e a
min déronme ganas de axudarlle […] Os días con sol e con choiva
son fermosos, pero as noites fanse longas de máis e pásase medo.
Esta noite pasada, a primeira das cinco que penso botar aquí, dous
paxaros mantiveron unha longa e dura regueifa. E non penses que
invento o da regueifa: estaba moi claro que rifaban, falaba un e
respondía o outro, non facían coma as persoas –que falan todas ó
9

Id. Anagnórise, 1988, p.7.

10 Id. Onde o aire non era brisa, 2009, p.47.
11 No mosteiro cirtenciense de Ferreira de Pantón pasou uns días na primavera de 1994
e repetiu en 1995, coa intención de ler, reflexionar, participar nos traballos da comunidade
relixiosa e coller folgos para continuar cos seus días de intensa e constante entrega aos seus
e ao traballo.
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tempo–, pero o ton das voces era moi violento até que pasou un
avión –un aeroplano, quero dicir– e os dous calaron. Xa non dixeron máis nada en toda a noite. Aquí hai moita paz, moito silencio,
moita soidade da boa.

María Victoria celebraba a palabra coa honestidade das persoas
comprometidas.
– aos animais
Respectaba e amaba os animais, como respectaba e amaba a vida.
Polos seus libros baten as ás moscas.
A máis que a min as moscas encántanme. Non para collelas, que
unha vez que apañei unha, facíame tantas cóxegas no oco da man
e dábame tanta grima que non a podía ceibar. E a avoa veña a rir.
–Abre a man, nena.
Até que ma abriu ela e eu rematei chorando coa mosca esmagada
entre os dedos.
Por iso nunca quixen collelas nin matalas, pero divertíame observar os seus movementos […]
Unha mosca, esvarando sobre as súas patas coma unha patinadora… […] Achégase a avoa, escorrenta a mosca co seu mandil e esta
ergue o voo até pousar no alzadeiro. Detense no lombo dun feixiño
de cartas, percórreo subindo e baixando, coma se estivese a contar
os sobres, e eu descubro a miña letra na carta que escribín hai dúas
semanas12.

Emprenden o voo as bolboretas, as galiñas, os paxaros…
Non temos forzas para loitar cos homes. Compre fuxir. Hanse lembrar que nós algún día…
E case mortos de fame, coa señardade dos que ficaban engaiolados
na Carballeira, erguemos o voo mar adiante. Nos primeiros días voamos por riba das nubes. Despois preto das chemineas dos barcos13.
12 Moreno, M. V. Querida avoa. O amor e as palabras, 2017, pp. 35:37.
13 Id. Mar adiante, 1973, p. 52.
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E choutan os cans, cuxos dereitos tanto defendeu. A estes últimos atribúelles mesmo propiedades que substitúen o pesar por
unha reconfortante sensación de serenidade.
Mais chegará a tarde e todo se apagará. Cando dean as cinco e eu
quite a Alma a pasear iremos ela e máis eu soas, mundo adiante
polas rúas poboadas de descoñecidos. Ela irá feliz porque é moi
rueira, buscará trazas de cans en cada recanto e sentirá que o
mundo é noso. Eu vagarei na súa compaña polos lugares habituais
e buscarei tamén a traza dos amigos…[…]
Cando se trata de animais terrestres, sobre todo de mamíferos,
que son os que están máis próximos ós humanos en sensibilidade
e conduta, a convivencia e a atención teñen resultados extraordinarios porque estes animais dan un amor desinteresado e unha
compaña moi fiel e moi leda14.

Uns correspóndense con nomes reais e outros, ficticios. Froi e
Land son un can e unha cadela que choutan felices polo pazo dos
señores de Celas, ata que Land enferma. Esa minuciosidade e arrepío cos que describe, en Guedellas de seda e liño (pp.105-06), a agonía de Land é a agonía de Alma, esa tékel que morreu envelenada
por algún canalla. Porén, o nome de Alma –que xa fora protagonista
absoluta da historia ¿E haberá tirón de orellas?– non é froito do azar.
Porque se algo haberá de permanecer nas súas obras é esa facilidade para conectar coa alma. Non por casualidade Alma, a cadela
coa que compartía amores, segredos, proxectos e frustracións, foi
bautizada e levada á literatura pola vía da máis exquisita delicadeza. Alma, coma os nenos, era a máis achegada en determinados
momentos á sensibilidade extrema, fronteiriza, da escritora […];
por fiel, constante, doce, mansa, lista, caprichosa, impulsiva, guiada, amiga. E de Alma á sensibilidade infantil, un paso. Tamén por
iso eran –son– os nenos os que antes captan a finura e delicadeza
da súa escrita […], os que antes ca ninguén aprecian e valoran os
escritos directos á alma de María Victoria Moreno15.
14 Id. Diario da luz e a sombra, 2004, pp. 69-103
15 Suárez Abel, Miguel. Diario de Pontevedra. 25/11/ 2005 (tres días despois do pasamento de M. V.)
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E antes estiveron Pelusa, que foi a primeira, María Nicasia (Nica,
emparentada cun pastor alemán e a quen dedica ¿Un cachiño de
bica?: «Nica, velaquí o teu libro. É o meu corazón».
Logo houbo unha segunda «Alma» que recibiu o nome polo seu
parecido coa primeira, e Nicolás (Nico)… Todos eles desfilan pola
literatura de María Victoria, unhas veces de maneira explícita e
outras, velada: Can branco, can negro, ¡Xa non teño medo!, O Grumete, O amor e as palabras, S.O.S., Leonardo e os fontaneiros…
Neste último o can convértese no interlocutor do protagonista nos
momentos máis tenros.
LEONARDO, que che fixeron? Quen foi? Que fixeches para que
mallasen en ti desta maneira?
Deixeite onte precioso e ledo, coa pel brillante e os ollos guímaros,
e véxote agora ferido e murcho. […]
Para, LEONARDO, non movas o rabo agora, que che doe moito o
lombo, que o tes todo entalado. Eu xa sei canto me aprecias aínda
que non fagas ningunha mostra.
Non penses que todo isto che pasa por seres can. É certo que o de
ser can e non ter pedigree, pero se soubeses ti da vida das persoas…16

Incluso, onde non aparecen de maneira patente, fai unha afervoada denuncia dos tratos vexatorios que reciben. Velaquí unha
conversa entre Xulia Andrade e Nicolau Arís en Anagnóris:17
–Mira, hai unha cousa que a min me arrepía e é ese costume de ter
can na casa e, cando chega a vello ou enferma, mátalo coa escopeta.
–Élle o que fan os máis dos cazadores.
16 Moreno, M. V. Leonardo e os fontaneiros, 1986, pp. 67-68.
17 Novela de amor que en 1990 foi seleccionada para a lista do IBBY (organismo internacional International Board Young People), fundado pola alemá Jella Lepman en Zúric
no ano 1953 co obxectivo de fomentar a lectura entre os nenos e os mozos. Ao abeiro do
Premio Andersen (o Nobel da LIX), o colectivo (composto por máis de sesenta seccións nacionais) creou unha Lista de Honra de obras (dende 1956), de ilustradores (dende 1974) e
de traducións (dende 1978) na que se recoñecen libros representativos da mellor literatura
infantil de cada país.
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–E non te paraches a pensar o que pode ser para un can esa derradeira experiencia?
–Ben mirado, debe ser moi dura. Porque os cans, fóra a alma,
sonlle coma as persoas. Decátanse das cousas coma nós. (p. 51).

En Elexías de luz dedícalles o soneto fala un mendigo ao seu can.
Eu vin a luz de Deus na túa ollada
e vin faíscas do saber enteiro,
eu vin o amor resolto en doce abeiro
e vin a paz da alma sosegada.
Fuches doce compaña namorada
Nas esgrevias quebradas do carreiro,
Cando o teu corpo, mol e rebuldeiro,
Me arroupaba nas noites de xeada.
Xuntos andamos, xuntos percorremos
–eu con farrapos, ti con pel brillante–
As veigas doces e os esquivos montes.
Xuntos estamos, xuntos compartimos
–eu no cansazo, ti no gozo errante–
a liberdade azul dos horizontes (p. 63).

No relato O amor e as palabras, o último dos oito que forma parte do libro que leva o mesmo título –e que permaneceu inédito ata
2017– describe con tenrura infinita a cópula entre dous cans, El e
mais Ela, dando conta da diferenza que supón cando o amor e as
palabras forman parte da escena.
Ao cabo dun tempiño escapaba El e era Ela quen o perseguía, a moi
coqueta, co rabo ergueito e repenicando no chan coas súas manciñas peludas, coma se o invitase a bailar un minueto. El sempre se
deixaba pillar, facía por colocarse diante dela e imitaba, tamén co
seu rabo ergueito, os pasos de baile que ela lle propoñía. Deus, que
ledos,, que graciosos, que bonitos…Isto é a felicidade? preguntábase Ama– Isto é a vida, a celebración da vida, a festa da vida…18
18 Moreno, M. V. O amor e as palabras, 2017, p.127.
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– ao ensino
Os «cachorros» (alumnos e alumnas) de María Victoria eran unha
das súas grandes prioridades. Preocupada en levar a vida ás aulas e
as aulas á vida, teimou en que formasen un espírito crítico que lles
permitise ser máis libres, mellores persoas e soñar con cambiar o
mundo e mantivo sempre ás portas da súa casa abertas para calquera deles que precisase da súa axuda. De feito, onde tivo ocasión
manifestou o seu entusiasmo pola profesión que exerceu ata a xubilación, a de profesora (catedrática de lingua e literatura castelá).
Para min ser profesora é unha paixón. Se tivese que escoller entre
ser escritora ou profesora, quedaríame sen dubidalo co segundo […]
Eu son moi animal, no mellor sentido da palabra. Ensinar e alimentar son vocacións escritas no animal adulto con respecto ao
cachorro da súa especie. Coma os animais, eu son moi feliz dándolles de comer e aprendéndolles cousas ós cachorros19.

No texto autobiográfico que, en 1992, publicou a revista Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ) «M. V. M. Una profesora feliz de serlo», os propios titulares xa o resumen todo, María
Victoria era «un corazón que florecía nas aulas».
E do xa mencionado Diario da luz e da sombra, ese «libro da vida»
ateigado de verdade espida, no que medita sobre a enfermidade, a
morte, o que pode haber despois, a literatura, a amizade, o amor, a
familia, a lectura, os animais, o ensino…, podemos extraer manifestacións que nos seguen a descubrir esa empatía coa xente nova.
Onte viñamos ela (Alma) e mais eu por San Pedro Alcántara, que é
unha rúa moi costenta, e eu subía con dificultade, sobre todo pola
falta de forza nas pernas e por unha sequidade amarga na boca que
me facía desagradable ata o aire que respiraba.
Xa contra a fin da costa había un fato de rapazolos, deses que teñen as pernas moi longas, fan moito ruído e son moi golfos. Alma
foise para eles, confiada e coqueta. Eu seguina e achegueime ó
19 Fadamorgana, 1999, pp.12-14.
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grupo simplemente porque era o que ela quería. Ó chegar, coa
miña boca amarga e seca e o meu aspecto de defunta, tiven unha
especie de visión celestial: un dos cativos, de delgadeza extrema e
ollos docísimos, estaba a comer unha mandarina preciosa, grande,
aromática, zumenta…
–Quere? –preguntoume con xesto á vez tenro e rebuldeiro.
Eu acepteille un cacho e deille as grazas, aínda que, de seguro, non
atopei as palabras xustas para que ese cachorro da miña especie
entendese o ben que me fixera, tanto co seu xesto coma coa fragante frescura que a mandarina puxo na miña boca.
É que hai cousas nesta vida que son, de vez, boas para o corpo e
para a alma e así foi aquel cachiño de mandarina que me axudou
a rematar a costa de San Pedro Alcántara coa boca fresca e a alma
chea dunha luz tenra e rebuldeira, coma os ollos daquel cativo
mangallón e fermosísimo.
E pensar que algunhas persoas da miña idade teñen medo desta
xentiña… (pp. 34, 35).
Esta mañá fun ó Instituto –o Instituto dos meus amores– non sen
esforzo, non sen as ganas de me deixar morrer […] Se cadra é
unha parvada, mais na aula véxome coma se estivese nun parque,
ao aire libre, nun día de sol, dando de comer ás pombas na miña
man. As pombas son febles e teñen os ollos moi vivos. Parécense
moito ós alumnos… […] Sempre me sentín unha privilexiada por
ter este traballo e xamáis puiden velo en relación co salario que
recibo a fin de mes. Ás veces, de broma, adoito dicir que eu, coma
as «famosas», vou de festa e cobro por ir (p. 36).
Os nosos cachorros cos seus corpos tan fortes e tan fermosos, míranse no espello, identifícanse coa figura reflectida e séntense satisfeitos. Que Deus lles poña un bo anxo da garda… (p. 61).

As chiscadas a un ensino adaptado aos novos tempos tamén son
frecuentes na súa literatura:
O «Arroás» foi certamente unha escola diferente porque os rapaces
aprenderon moitas cousas nos días que botaron nela. Pero aprendéronas falando co capitán, xogando cos mariñeiros, ollando para
as estrelas ou mesmo facendo trasnadas cando os maiores non os
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viamos […] A Xeografía, no medio do mar, pareceunos un libriño
morto. A Gramática non dicía nada sobre a fala das estrelas20.

En Leonardo e os fontaneiros21, Antón Arís lembra con nostalxia aquel curso no que a profesora Ánxela lles explicaba as
cousas doutra maneira, converténdoos a todos en planetas que
mandou poñer sobre as órbitas que debuxara no chan e moverse
como tales.
–Eu son o Sol –díxonos– e este é Mercurio, este Venus e esta é a
Terra…

Así ata colocar na órbita máis longa a un pícaro moi pequeño,
a quen chamou Plutón. Explicou que todos os planetas facían un
camiño arredor do sol, que sempre eras o mesmo , que se chamaba
movemento de traslación (p. 40).
En Onde o aire non era brisa22, Elena Manzanares é unha mestra
nova que chega á escola do Outeiro, en Alcores de Donalvar, nos
anos 60 do século XX, e trata de mudar as cousas. Para empezar
reclama ser ela mesma quen se encargue de repartir o leite en po
que chega da axuda americana, opoñéndose ao cura, ao alcalde,
ao director do Grupo Escolar, á presidenta da Acción Católica e a
cantos viñan, en anos anteriores, apropiándose do que lle correspondía ao seu alumnado.
–Daquela –dicía [o señor Lorenzo, o alcalde]– co quiñón de leite
das escolas facemos o mesmo có ano pasado.
–De que fala?
–Do leite americano –dixo dona Milagros–. O quiñón que dan
para as escolas queda no Concello. Del sácase o que fai falta para
20 Moreno, M. V. Mar adiante, 1973, pp.18-19
21 III Premio O Barco de Vapor en 1985.
22 Esta novela de publicación póstuma (2009) –quizais inspirada en súa nai, Sara Moreno, mestra polas terras de Castela– acadou en 2005 o X Premio de Novela Curta Manuel
Díaz Luis do concello de Monleón, en Salamanca. No 1969 xa fora finalista do Premio Café
Gijón, en castelán, co título Alcores de Donalvar.
50
174

Encrucillada 207, marzo-abril 2018

Unha faísca de luz para pintar amenceres

o comedor escolar e uns quilos para os aguinaldos dos pobres. O
resto repártese.
–Entre quen?
–Entre todos nós –aclarou con inocente naturalidade–. Mesturado
con cacao está moi bo.
–Pero iso non está ben» (pp. 29-30).

Son moitos os «cachorros da súa especie» que poderían dar testemuño de gratitude polo seu maxisterio a esta «mestra de mestres» que, xa moi enferma, pedía permiso para que lle deixasen
botar un cigarro na aula.
Que, aunque malo, le concedía un poco de sosiego en medio de aquella ronca tos que escondía su particular lucha. Allí en pie, cigarrillo
en mano y cenicero de papel cuadriculado, nos enamoraba… unas
veces leyendo y otras tan solo con sus palabras. Amaba la vida y ello
le hacía despertarse cada mañana alrededor de las seis… […] pero
lo mejor de todo es que no solo amó la vida sino que nos recordó que
«dormir es unha estúpida pérdida de tiempo» (Lucía Fernández)23.
Te conocí en el Instituto Valle Inclán cuando acababa de terminar
la carrera y comenzaba a preparar las oposiciones para dar clase de
Lengua y Literatura; andaba totalmente desorientada y me dijiste
que asistiera a alguna de tus clases; así lo hice y, desde entonces supe
lo que era seducir con las palabras, transmitir su emoción, vivir la
Literatura (Isabel García Uría)24.
Eu non tiven a fortuna de que me dese clase «oficialmente» pero si
asistín a aquela mestura de club de lectura e taller de escritura no
que, guiados por ela, liamos libros, comentabámolos, escribiamos
as nosas cousas. Eu quería ser coma ela. Admirábaa moito, parecíame elegante cando falaba e cando camiñaba polos corredores
(do IES de Vilalonga), tan erguida, mirando ao fronte, co cigarro
na man… Unha profesora escritora! Acórdame de cando andabamos a matarnos co cómputo das sílabas dos versos e nos dicía:
23 Diario de Pontevedra, «Cariñoso recuerdo a la más blanca sonrisa fumadora»,
26/11/2005.
24 Diario de Pontevedra, «Hasta siempre maría Victoria», 3/12/2005.
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«Non vos obsesionedes en medir tanto os versos e medide máis os
sentimentos» (Eva Mejuto)25.
Con María Victoria aprendín cousas da vida. Levaba a vida á escola. Liamos fragmentos do Quixote e facíanos sentir as aventuras
coma se nos estivesen pasando a nós. Dicía que, se nos metiamos
na pel do protagonista, decatariámonos de que a historia non era
divertida, aínda que si fascinante. Animábanos a continuar coa
lectura na casa e comprobar que, como lle pasara a ela, quedariamos seducidas polo personaxe e nós tamén sentiriamos acougo ao
final, cando xa de vello e co siso recuperado, morre tranquilo. Por
fin deixan de lle pasar cousas terribles. Nin esquezo a don Quixote
na vida, nin ao Marqués de Santillana! (Pilar Álvarez Fernández)26.
Cachorros da miña especie,
de intelixencias espertas,
rebuldeiros e curiosos,
que convertestes en festa
tantas horas de traballo
desta transgresora mestra27.

– a Galicia
A miña relación con Galicia e a miña opción pola lingua é simplemente unha historia de amor, na que non falta ese compoñente de
sufrimento que é consubstancial a todas as historias de amor […]
Foi en Lugo onde Galicia se me revelou ante os meus ollos, enteira, no seu ser, na súa cultura,, no seu feitizo, na súa problemática
e na súa lingua […] Lugo é unha páxina indeleble na miña vida.
Galicia aniñou no meu corazón naqueles dous cursos…28

De certo, aínda que María Victoria chegou a Galicia (Pontevedra), nada máis rematar a carreira de Filoloxía Románica na Universidade Central de Madrid (hoxe Complutense), e logo de casar
25 Aleixandre, M. e Casalderrey, F. María Victoria Moreno: A muller que durmía pouco
e soñaba moito. 2018.
26 Ibid.
27 Fragmento do pregón que pronunciou M. V. na Feira do Libro de Pontevedra, 2003.
28 Poetas alófonos en lingua galega, 1994, pp. 107- 111.
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co valenciano José Luis Llácer Zarzoso, en 1963, –o mesmo ano en
que comezou a celebración do Día das Letras Galegas–. Porén, non
foi ata os cursos 1965 a 1967, os dous anos de docencia no Instituto
Masculino de Lugo e o encontro co profesor Xesús Alonso Montero,
cando adquiriu –e xa nunca abandonou– o compromiso coa realidade lingüística galega e se sumou aos que soñaban coa construción
doutra Galicia posible. En terceira persoa explica a decisión:
María Victoria se dijo: «Ésta es tu alternativa: o trabajas para Galicia, y eso se hace en gallego, o te vuelves a la meseta.» Y se quedó
en Galicia, donde espera ser cristianamente enterrada cuando le
llegue su día29.

Unha vez que volveu de Lugo, malia ser profesora de lingua e
literatura castelá, non cesou no seu empeño en introducir o galego
nas aulas e en aprender do propio alumnado a dicción correcta,
mesmo aínda que nos comezos a rapazada, desconcertada, dese en
rir do esforzo daquela estremeña teimuda, que pretendía pronunciar en auténtico galego determinados fonemas.
Eramos adolescentes, pero recollemos o recado. Ela ía metendo,
cada semana, un anaquiño de literatura galega nas clases. Ela foinos animando a que cada semana (ou cando menos cada pouco),
nós foramos presentando tamén pequenos textos escritos por nós
en lingua galega. No meu recordo era aos venres. Faciamos como
podiamos, con frecuencia como facía Rosalía. Moitas xa nunca o
deixamos. A miña primeira gramática galega, comprada por min,
ten data (daquela asinaba todos os libros) do ano 1968, xusto despois de acabar a tutela de María Victoria. Tiña 16 anos (Rosario
Álvarez Blanco).

En pouco tempo, María Victoria adquiriu un dominio da lingua e un sentido de compromiso coa causa galega tal que, non
só comezou a escribir as súas primeiras historias en galego –en
1972 acada o II premio no concurso convocado pola Agrupación
Cultural O Facho con Crarisca e o luceiro, que máis tarde incluiría
en Mar adiante–, converténdoa na súa opción literaria e de com29 CLIJ, 1992, n. 41, p. 50.
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promiso, senón que, entre 1972 e 1975 impartiu cursos de galego
organizados pola Asociación «Amigos da Cultura» de Pontevedra.
Por un destes cursos, no Ateneo de Ourense en 1974, aínda sen
estaren prohibidos explicitamente, a policía de Pontevedra retiroulle o pasaporte; mais nada a disuadiu de continuar concienciando
dende as aulas, dende a prensa, dende os foros a onde foi convidada a impartir charlas e conferencias… de continuar coa loita pola
defensa e recuperación dunha lingua longo tempo maltratada. Aínda en plena ditadura, e a raíz da publicación dun libro de Alonso
Montero30, súmase publicamente á chamada á reflexión do autor
e escribe na prensa sobre a angustiada e urxente necesidade de
reparar o estado da lingua:
Para un sociolingüísta como él (Alonso Montero), los adjectivos
que el pueblo le atribuye –dulce, poética– no son sino síntomas
de una minúscula valoración (pensemos que la sociedad le ha atribuído adjectivos muy semejantes a la mujer, justamente cuando le
ha negado su igualdad de derechos con el hombre) […] El libro de
Xesús Alonso Montero puede resumirse en esta llamada: no dejéis
que vuestra lengua muera»31.

A repercusión na prensa de Mar adiante non só pola calidade
literaria, senón por estar escrito en galego, esixiría un capítulo
aparte que resumo nas palabras de A. Gómez Ledo: «Unha pérola
de esgrevia belideza cuia dona, que por certo non foi nada na terra
nosa, atopouna e, envolveita nas páxinas dun libriño, expona para
a nosa admiración»32.
María Victoria é «esa galega que nos naceu en Cáceres», como
diría Xosé A. Neira Cruz e como, xa hai tempo, daban por feito fóra
do país: «María Victoria Moreno és gallega. Ella estima tant la seva
terra que aquest amor l´ha emprès a escriure la narració present»33.
30 Alonso Montero, X. Informe –dramático– sobre la lengua gallega. Madrid: Akal, 1973.
31 Moreno Márquez, María Victoria, Diario de Pontevedra. 09/1973.
32 Diario de Pontevedra, 31/05/1973.
33 Cèsar Vàzquez do Seminario de lectura Rosa Sensat. Refírese a La boira (A néboa)
traducida en la Galera, colección «La Gaviota», ao catalán (Avui del jovent. 19/ 01/1986).
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«Nos sorprendió gratamente esta escritora gallega con su primera
obra La niebla (La Galera) –refírese, entendo, á tradución ao castelán– y ahora vuelve a demostrarnos su buen hacer»34.

Un bo exemplo…
– de xenerosidade
«Vivo, deixo vivir e, se podo, axudo a vivir»35.

Son múltiples as testemuñas que poderían acreditar o seu desinteresado labor solidario co alumnado, coas amizades e mesmo cos
descoñecidos. Velaquí un testemuño desa súa xenerosidade:
Levaba eu dúas semanas no hospital cando María Victoria soubo
que me ían trasladar a Madrid para operarme do corazón. Non era
aquela a primeira vez que ía visitarme para darme ánimos, pero
aquel día tiña unha cousa moi importante que facer, algo que levaba remoendo desde había unha semana. Despois de comer, colleu
o coche e dirixiuse a Santiago. Na entrada do hospital tivo que
rogarlle ao celador que lle permitise subir ver o seu amigo. Cadráballe estar o home que tantos problemas lle poñía a todo o mundo,
pero que se amoleceu ao ver a planta e mais o libro que levaba
como agasallo.
A visita foi bastante breve porque eu amosaba signos evidentes de
cansazo. A miña muller acompañouna polo corredor ata o ascensor. Cando estivo segura de que ninguén a observaba tirou do bolso
un sobre e entregoullo a Chicha con disimulo coa encarga de que
non o abrise ata que ela marchase. Así o fixo. Dentro había unha
tarxeta de crédito e un papel no que se lía: «Na conta desta Visa
hai un millón de pesetas, que boa falta che han facer agora que tes
que operar a Xavier. Púxenlle un número que che fose doado de
recordar: 1234. Bicos. María Victoria»36.
34 María Solé (ABC. 26-05-1988). Fai referencia, nesta ocasión, a Leonardo e os fontaneiros en castelán.
35 Moreno, M. V. Diario da luz e a sombra, 2004, p.87.
36 Senín, Xavier. A tarxeta de crédito. (El Correo Gallego 28/11/2005)
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María Victoria foi un bo exemplo de entrega aos demais. Na súa
casa, e durante doce anos, conviviron tres xeracións das que se facía
cargo: súa nai xa anciá, o seu marido (invidente dende os tres anos),
a filla e o fillo, e os cadelos que sempre coidou coma integrantes da
familia. Mais tamén de entrega apaixonada á súa profesión. Esa é a
razón de que fose máis intensa ca extensa á hora de escribir e que,
en certas ocasións o fixese a «contrarreloxo», quitándolle horas ao
sono, xamais ás responsabilidades. De feito, a literatura para ela,
era importante porque o son as persoas que a len. Foi, outrosí, un
bo exemplo de afouteza diante da «pupa cabrona» –como ela lle
chamaba ao cancro– e, como podemos comprobar lendo Diario da
luz e da sombra, ese libro estarrecedor, tenro, exemplo de sabedoría
e de honradez, ateigado de reflexións transcendentes e intelixentes,
de humor, de sensibilidade, de lirismo, de literatura… vainos levando coma un río con voltas, rápidos e remansos que desembocan no
mar dos afectos, o que máis lle importaba.

Un libro que descubra algoa quen o lea…
A súa vivenda recendía a eses libros que tanto amou, que eran
a súa máis prezada fortuna material, a alma da súa casa. Na devandita crónica-ensaio arredor da enfermidade, onde nos desvela a
esencia do seu ser, relata un amargo pesadelo. Unha noite o doutor
que a atendía e dúas enfermeiras irrompen na súa casa e sen máis,
como adoita acontecer nos soños, póñense a sacar os libros dos
andeis e a metelos en caixas. Están Alma e mais ela soas. «Nin palabras tiña para explicarlles que os libros eran a miña única fortuna, que estaban legados en testamento ó meu Instituto…»37 E así
percorrían os diferentes cuartos da casa, retirando para as «asépticas caixas» iso que constituía a alma da súa casa, os libros todos.
Que dolor… Porque os libros que eu teño gardan lembranzas da
miña vida de estudante, do traballo que me deu o pan e a ledicia
durante tantos anos, de moitas tardes apraciblemente entregadas
37 IES Gonzalo Torrente Ballester ao que doou arredor de 5.000 libros que hoxe forman
parte da biblioteca que leva o seu nome.
56
180

Encrucillada 207, marzo-abril 2018

Unha faísca de luz para pintar amenceres

á lectura e á reflexión… […] Veña, ho, visitádeme outro día nos
altos corredores dos meus soños, vinde co voso xesto amigable de
sempre e traédeme os libros que me levastes hoxe, que me presta
moito vivir entre eles (p. 46).

O universo enteiro condénsase nese libro de apenas 125 páxinas. Nel descúbrenos, tamén, a idea dun Deus todopoderoso no
que pensa cando a espreitan as sombras e incertezas relacionadas
coa enfermidade e anda na procura de espazos apracibles onde
acougar a súa alma.
Esta noite soñei que deambulaba por unha praza e atopei un can
famento e ferido, con toda a tristura do mundo no seu ollar. Eu
non levaba nada para darlle e entrei nun restaurante para pedir
que me desen algúns restos de comida que puidesen aledar aquela
mirada conmovedora. […] … achegouse a min un camareiro de estrema amabilidade. A súa face e os seus modais eran os de Miguel,
o meu cirurxián, que traía na man un feixe de garfos e coitelos de
aceiro, limpos e rutilantes. Eu, moi timidamente, pedinlle a comida para o can e el díxome que non ma podía dar, que el non mandaba niso e que fose falar con aquel señor que estaba sentado nun
recanto… […] Ao espertar busqueille o significado ao pesadelo e
atopeino con pouco esforzo.
[…] O señor que tiña a facultade de darme ou de negarme a comida era Deus, de quen neste momento depende que saia adiante ou
que quede no camiño. O can ferido e famento era eu, que adoro os
animais e estremézome se os vexo sufrir (p. 72).
O domingo que eu pasei no sanatorio (La Merced, Pontevedra)
asistín á misa e o cura que a deu, ó entrar, pediume que lese un dos
textos litúrxicos. E eu lin, e parece ser que a xente quedou impactada polo meu xeito de ler… Tratábase dunha epístola de san Paulo
na que explica que todo é para ben e, nas miñas circunstancias,
que eran as mesmas de moitos dos presentes, aquelas palabras
abrían portas á reflexión e á esperanza (p. 82).

Hai, ademais, pasaxes absolutamente fermosas que falan de como
espertar a sensibilidade cara á beleza (ás veces abonda con «beber a
auga por vasos de cristal tallado», p. 75), ou nos arrincan risos que
se parten a medio camiño coma cando un alumno fai unha divertiEncrucillada 207, marzo-abril 2018
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da tradución do latín (p. 74), ou cando busca un recipiente idóneo
para vomitar despois da quimio e atopa coa sopeira de Sargadelos
onde facía a crema de aguacate con lagostinos (pp. 74, 75).
Mais en calquera dos seus libros atopamos «algo» de si mesma,
baleirándose en cada historia para profundar na alma dos personaxes e da paisaxe, quizais por iso son tan cribles e nos deixan un pouso de verdade. Resulta conmovedor descubrir que ela é a «profesora
nun colexio moi grande dunha gran cidade» que en Mar adiante
quere facer un ensino diferente, máis achegado á vida. É o Miguel
que chegou a Portosouril (Galicia) hai moitos anos para se converter en Miguel o de Portosouril. É «Iván», o neno que busca o amor
nos ollos de Nica en Un cachiño de bica? É a «Elena Manzanares»,
esa mestra entregada que chega moi nova a Alcores de Donalvar,
coma un aire fresco; é, outrosí, a «Purita» que lembra o seu tempo
de internado e de liturxia e que non soportaría unha vida que puxese freo á súa fantasía e ao seu desexo de crear, ambas en Onde o aire
non era brisa. É «Eva», a nena da deliciosa historia Pan con chocolate, que se implica na defensa dos xitanos. É a soñadora e entrañable
«Pimpa das Gaivotas», capaz de ler nas nubes, en O grumete. A
«Minia Senín», a quen o que máis lle importa é o mundo dos afectos, en A brétema. É «Xulia Andrade», a escritora, fumadora, amante dos animais, que lle gusta conducir e que, en Anagnórise, recolle
a un adolescente que fai autostop; ademais é un chisco el, «Nicolau
Arís», ese rapaz con sensibilidade poética, que lle gusta aproveitar o
reverso dos folios usados. É «Rosa Ríos», a «escritora snob e un tanto inadaptada», muller inapetente e mirrada pola enfermidade que,
nerviosa, agarda canda a súa filla o seu amado cubano no aeroporto
en O encontro. É a reivindicativa «Roxapitiña» d´O cataventos… É
Duarte Nogueira, ou Zaratustra, o vello bibliotecario que, n´O libro
das saudades e os degoiros, coida de que o sol non queime os seus libros e se sente afortunado de poder ver o amor que os cativos poñen
neles, que se debruza nas súas páxinas ata vivir dentro delas e sente
que a biblioteca vén sendo a sombra da súa alma.
E, en Guedellas de seda e liño, atopámola no vinculeiro de Celas,
Xosé Miguel Froilán, ese cabaleiro culto que fai da biblioteca o
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seu refuxio para protexerse do bombardeo das penas, que lembra
os versos de Antonio Machado e Manuel Antonio, o Canzoniere de
Petrarca, o Cemiterio mariño de Paul Valéry, as novelas de Otero
Pedraio e as Églogas de Garcilaso; tamén ela enchía a súa alma
con voces antigas e novas e sabía de todas as cousas que as palabras evocan, de «todos os lugares onde as palabras chegan» e de
«todos os tempos nos que as palabras xorden». É, outrosí, a bondadosa dona «María Xesús Beatriz Castro da Ponte», que tanto ansiaba unha filla que, á fin, chegou aos dez anos de casada (aos dez
anos de casada comezara ela cos trámites de adopción de Begoña
e Carlos). É a «Rato Chus» de Barlovento, aquela adolescente tocada por unha fada que soña co recendo dos libros novos e pasa
horas na biblioteca do Concello de Porto Santo, a mesma que destaca nos estudos e pon en dúbida os saberes académicos –a propia
M. V., na autobiografía de CLIJ (1992), fala dunha consecuencia
«moi triste» por corrixir a unha profesora de Matemáticas cando
puxo exemplos dos números consecutivos–. Mais, tamén, a «Pipé»
de Sotavento que coida con primor as plantas e lle gusta ver a casa
chea de xente nova; é a «Avoa Negra» do poboado xitano que dá
bos consellos; «señora» e «criada», capaz de emerxer na pel dos
máis nobres personaxes.
Quen son? […] En Galicia son unha escritora que escribe pouco
(pero moi ben segundo os que saben ler), que se deixa ver con
contagotas e que ten a súa lenda. En círculos máis amplos non
son ninguén e, xa no conxunto do universo, nada: nin corpo, nin
palabra, nin faísca de luz (p. 16).

María Victoria Moreno era consciente da súa pequenez no universo, mais non podemos estar de acordo con esa súa última afirmación, pois cremos que ela é unha importante «faísca de luz»
que, polo ronsel de amor, o exemplo de vida e os fermosos libros
que, coma parábolas bíblicas, nos chegan directamente ao corazón, pintará amenceres nas xeracións futuras.
Fina Casalderrey
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A Igrexa terá que iniciar os seus irmáns –sacerdotes, relixiosos e laicos– nesta «arte do acompañamento», para que
todos aprendan sempre a quitar as sandalias ante a terra
sacra do outro (cf. Ex 3, 5). Temos que darlle ao noso camiñar o ritmo sandador de proximidade, cunha ollada respectuosa e chea de compaixón pero que ao mesmo tempo
sande, libere e alente a madurar na vida cristiá [EG 169].
As crises matrimoniais afróntanse adoito dun modo superficial e sen a valentía da paciencia, do diálogo sincero,
do perdón recíproco, da re-conciliación e tamén do sacrificio [AL 41].

Atribúese a Groucho Marx a frase: «o matrimonio é a principal
causa do divorcio». Máis aló do humorístico, esta sentenza ten a
súa parte de verdade. Hai matrimonios que, xa na súa orixe, levan
a semente do futuro divorcio. E é que hai matrimonios que, simplemente, nunca tiñan que celebrarse; non poucas motivacións para
casar son, simplemente, insuficientes e inmaturas. Podemos citar
algúns exemplos deste tipo de motivacións que levan dentro de si o
xerme do divorcio: medo a que «se nos pase o arroz», sentírmonos
sos, querer ter fillos (aínda está mal visto ser pai ou nai solteiros),
certa presión social, necesidade de saír da casa paterna, motivos
económicos, tradición, crer que o matrimonio vai solucionar problemas que estamos a vivir na nosa relación… Non faltan persoas
que casan porque xa levan moito tempo vivindo xuntos e «isto hai
que legalizalo», ou porque non quero darlle un desgusto aos meus
pais e/ou aos meus avós…
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Levo uns vinte anos acompañando parellas que atravesan crises. Moitas delas achéganse buscando apoio para tratar de salvar o
seu matrimonio, pero outras moitas o que solicitan é unha axuda
para divorciarse civilizadamente, minimizando no posible os efectos
desa separación sobre os fillos, se os houbese. O acompañamento
nun ou noutro caso será distinto, aínda que existirán algúns elementos comúns.
Non coñezo ninguén que casase para divorciarse. Dicía máis
arriba que existen non poucas parellas que casan por motivos máis
que discutibles; con todo, na miña experiencia, a maior parte das
persoas (tamén moitas das que presentan algunha motivación máis
que discutible) casan porque se queren, queren compartir a súa
vida e queren ser felices. Volvo repetir, a xente non casa para ser
infeliz nin para divorciarse. Porque calquera divorcio é difícil e
doloroso para os dous membros da parella, sexa quen sexa quen o
solicite, sexan cales sexan as razóns que se aducen. Aqueles que pasaron por unha crise matrimonial (terminase ou non en divorcio),
poden testemuñar que atravesaron un auténtico Xetsemaní, cando
non un verdadeiro Calvario.

1.- Intervención e acompañamento na crise
Toda persoa que pretenda axudar (profesionalmente ou non) a
unha persoa/parella/familia en crise, necesita ter no seu horizonte
a necesidade de alcanzar dous obxectivos. En primeiro lugar, tentar reducir o impacto do que desencadeou esa crise e, en segundo
lugar, utilizar esa situación que se está atravesando, para fortalecer
a esa persoa/parella/familia. En definitiva, a clave está en axudar
a que os implicados na crise a resolvan e terminen sendo mellores
persoas do que eran antes da mesma. Intervir e acompañar nunha situación de crise non é, simplemente, «poñer tiritas», é unha
experiencia de aprendizaxe que deber ser orientada cara ao crecemento. Aínda que as persoas poidan sufrir unha cantidade considerable de dor durante unha crise, esta pode converterse nunha
experiencia positiva, unha experiencia de madurez e crecemento.
Son dos que penso que pasar por unha crise sen aprender dela é
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desperdiciar unha oportunidade valiosa. Porque a crise é problema,
dor, desequilibrio… pero tamén é, potencialmente, oportunidade,
resurrección, futuro e esperanza.
Existen modos diversos de enfrontarse ás crises e non todos nos
axudan a crecer; é máis, algún deles é profundamente negativo para
nós e a outra parte da nosa parella. Coido que só unha destas formas é verdadeiramente humanizadora. Non toda maneira de facer
fronte a unha crise nos fai mellores persoas nin nos permite cambiar na dirección adecuada. Unha maneira de afrontar as crises,
que se descobre día a día na terapia de parella e no acompañamento, é a negación. Ben na forma de «non temos ningún problema»,
ben na forma de «está claro que quen ten que cambiar es ti». A
crise pode ser negada, podemos mirar para outro lado; con todo, a
experiencia dinos que a negación non é moi boa terapia.
Podemos lidar coa crise «á baixa», con certas doses de cinismo, minimizándoa e pechando en falso máis dunha ferida. Tamén
podemos abordar a crise «á alta», con puro ascetismo e voluntarismo (como di o tango de Gardel: «siga un consello, non se namore; e se unha volta lle toca afociñar: forza, demontre, sufre e
non chores, que un home macho non debe chorar»). Canto dano,
sobre todo aos homes, fíxonos esta maneira de afrontar as crises!
Ambas as «presuntas solucións» teñen en común querer remediar
os problemas sen buscar axuda no exterior. Finalmente, hai outra
maneira de encarar a crise, que consiste en aceptala e utilizala
para cambiarmos os fundamentos do noso eu e convertérmonos en
mellores persoas. Para isto son necesarias grandes doses de amor
(a un mesmo, á outra persoa da miña parella, á vida…), gratuidade, aceptación incondicional, humildade, empatía, paciencia… E,
tamén, grandes doses de humor (refírome a humor auténtico, nin
sarcasmo nin ironía).
Esta é, sen dúbida, a maneira que máis e mellor «constrúe»
(mesmo se ao final a decisión for a de tomar camiños separados).
Toda crise precisa tempo para ser asumida, tratada, acariñada, chorada: só así saímos fortalecidos dela. Só así saímos mellores persoas
do que eramos antes. En caso contrario, hai moitas posibilidades
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de repetir a historia. É necesario dar tempo ao tempo, traballar
os problemas, re-visitar aqueles «lugares» onde nos fixemos dano.
Case todas as parellas atravesan crises máis ou menos graves, máis
ou menos duradeiras no tempo. O importante, como digo, é non
negar os problemas e miralo de cara. enfrontándonos a eles como
un equipo e tendo a humildade e sabedoría suficientes para buscar
axuda. Aí entra o noso labor de acompañamento.
As crises acompañadas poden ensinar o camiño. O que hai e o
que non hai que facer. Poden axudar a avanzar con seguridade e
esperanza de futuro e lémbrannos que a relación de parella, como
outras realidades, necesita ser consentida e cultivada. Máis arriba
falabamos de paciencia. Parte da tarefa de acompañamento consistirá en aprender a moderar a velocidade se se percibe precipitación.
Afrontar as crises esixe buscar un tempo adecuado, nin demasiado rápido nin demasiado lento. Tentar que non se tomen decisións
espectaculares (p. e., ter outro fillo) para solucionala. É necesario
tempo para lidar coa desolación, para asumir a morte dalgúns soños,
para aceptar que talvez perdésemos cousas importantes polo camiño.
O tempo é unha dimensión clave no acompañamento. Leva moito tempo e traballo visitar e re-visitar experiencias. En moitos casos,
deberán de novo dicírense e escoitárense por que casaron, (re)descubriren que o matrimonio é sempre tarefa de equipo. Hai tantas
áreas que poden ser foco de problemas…! O manexo do diñeiro
(que pode ser fonte de solidariedade, de compartir, pero tamén de
dominio, de reproche, de minusvaloración), a familia política (que
pode axudar ao desenvolvemento harmónico da parella, pero que se
os sogros, cuñados, etc. soubesen o mal que fan demasiado a miúdo…), a sexualidade (que é fonte de comuñón, de doazón mutua,
pero tamén de conflitos), a vida profesional, os fillos…
Co acompañamento buscaremos evitar que os problemas se enquisten na dinámica familiar. Buscaremos tentar que a parella desenvolva as habilidades necesarias para previr e atallar os problemas
que virán. Así mesmo, será clave no labor do acompañante axudar a
que nesa parella concreta se potencien as actitudes fundamentais
para desenvolverse como tal: respecto, xenerosidade, renuncia a
64
188

Encrucillada 207, marzo-abril 2018

Acompañar as crises na parella: mirando a persoas, non a categorías

«o meu» priorizando «o noso», diálogo, flexibilidade, etc. E, volvo repetir, non deberiamos esquecernos de dotalos de ferramentas
para a resolución de conflitos e de crises futuras. Afrontar con
honestidade e en compañía unha crise axudaranos para o futuro1.
Porque virán novas crises… Seguiremos vivindo nas nosas vidas
situacións de cambio e de perda que, no fondo, están na raíz do
que chamamos crise.

2.- Acompañamento e reconciliación
Se algo debería ensinarnos a experiencia é que en toda relación
humana é esencial a comunicación e o respecto das diferenzas.
Porque non debemos esquecer que as diferenzas son unha riqueza,
pero tamén son unha das causas fundamentais de malentendidos
que orixinan enfados, os cales, á súa vez, orixinan reproches, e estes, case sempre, dor e silencio. É tan frecuente que o que un ou
outra din, interprétese mal, fíltrese e non se entenda de todo ou
mesmo se entenda o contrario…
Ao non coidar a comunicación, ao escoitar non tanto para comprender, senón para responder, e ao non respectarse nas súas diferenzas, moitas parellas transfórmanse en persoas desorientadas
que, ao non saberen o que facer, ao non se entenderen, fanse dano,
moitas veces irreparablemente. Cantas veces pensei, ao recibir a
unha parella por primeira vez: por que non virían hai un ano?…!
O primeiro labor nun acompañamento que busque, verdadeiramente, a reconciliación2 (reconciliación que non significa, necesa1 «A historia dunha familia está sucada por crises de todo tipo, que tamén son parte da
súa dramática beleza. Hai que axudar a descubrir que unha crise superada non leva a unha
relación con menor intensidade senón a mellorar, asentar e madurar o viño da unión. Non
se convive para ser cada vez menos felices, senón para aprender a ser felices dun xeito novo,
a partir das posibilidades que abre unha nova xeira. Cada crise implica unha aprendizaxe
que permite incrementar a intensidade da vida compartida, ou polo menos atopar un novo
sentido á experiencia matrimonial» [Al 232].
2 «Saber perdoar e sentirse perdoados é unha experiencia fundamental na vida familiar.
A difícil arte da reconciliación, que require do sostén da graza, necesita a xenerosa colaboración de familiares e amigos, e ás veces mesmo de axuda externa e profesional» [Al 236].
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riamente, que esas dúas persoas vaian continuar xuntas), consiste,
ao meu xuízo, no restablecemento da comunicación, porque sabemos que «na guerra o primeiro que se destrúen son as pontes».
Ante unha parella con problemas, a clave está en abrir futuros,
axudarlles a que ergan os seus ollos e miren na dirección da esperanza. Todos vimos a este mundo con «materiais para construír».
De nós dependerá en que os utilizamos, podemos edificar pontes
ou levantar muros.
Todo amor, e máis o de parella, ten a súa gramática. E esta é
a dos xestos. A ollada, as caricias, a atención, a complicidade…
«Quérote» é fácil de dicir, pero traballoso de realizar. Para a tarefa
máis importante da nosa vida non nos preparamos. Parece que
se nos presentou como ideal o amor que di «querereite sempre».
Moitas persoas parece que non acaban de descubrir que ese amor
é moi fráxil se non di, tamén, «quérote» cada día. Atribúese a Lord
Byron a frase que di que «é máis fácil dar a vida pola persoa que
amas que compartir a vida enteira coa persoa que amas».
Na vida de parella (en toda vida onde haxa un compromiso auténtico) as cousas pequenas teñen moito valor. Precísase ter unha
«visión artesanal» da nosa vida, dos nosos xestos, dos nosos sentimentos. Acompañar parellas nas súas crises tamén é ensinar a non
querer cambiar o outro; e tamén é axudar a caer na conta de que a
forma en que a outra persoa me pode querer, demasiado a miúdo
non coincide coa maneira en que queremos ser queridos…
Non existe reconciliación sen traballo. Sen artesanía, porque o
amor ten moito de arte e como tal precisa de disciplina, concentración, paciencia, preocupación polo dominio da arte, práctica da
fe. Amar é tamén sentir a nosa limitación e a nosa impotencia. O
verdadeiro amor tende sempre a darse, termina sempre en obras.
Amar a alguén non é tan só un sentimento poderoso (e vaia se o
é!), é tamén unha decisión, un xuízo, unha promesa, unha tarefa.
É unha actividade, non un afecto pasivo. O amor non é un punto
de chegada, non é un lugar de repouso, é un obradoiro, é movemento, é aventura, é crecemento. É traballo compartido (porque
amar é traballar). Nesta liña, Saint Exupery definía o amor como o
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momento en que «deixamos de mirarnos un ao outro para mirarmos
xuntos na mesma dirección».
É necesario facer conscientes aos membros desa parella de que
o amor ten moito de milagre. Que está feito a base de vontade, de
traballo, de capacidade de risco, de confianza, de ensaio-erro, de
expectativas, de tenrura, de paciencia, de capacidade de sorpresa,
de miradas… E creo que, sobre todo, é un milagre feito de doazón
e de diálogo. Amor que enche, pero tamén que baleira. Amor que
fai gozar, pero que tamén doe. Amor que enche de vida, pero que
tamén fai que morran cousas no noso ser. Amor que abraza sen
reter nin monopolizar.
Acompañar unha parella no seu camiño real, ese que non está
reflectido nas grandes producións de Hollywood, senón na vida
concreta de tantos dos nosos familiares e amigos, consiste basicamente en acoller, escoitar, falar pouco e, sobre todo, non xulgar. O
noso labor como acompañantes será o de facilitar un encontro…
Quen queira axudar a unha parella (ferida ou non), debe amala,
admirar o que significa, coñecer as súas potencialidades e a súa
beleza, e debe ter entrañas de misericordia para estar presente sen
colonizar, próximo sen xulgar, dispoñible sen angustiar, para axudar
sen crear dependencia. Un tipo de presenza que supón paciencia,
disposición para aprender, capacidade de sorpresa, vontade… e tamén recta intención. Unha presenza discreta, pero tamén nítida;
respectuosa, pero tamén interpelante; unha presenza máis afectiva
que ideolóxica. Esta presenza, máis pastoral que doutrinal, facilitaranos unha experiencia de encontro. E para chegar a «atoparnos»
precisaremos, como xa dixen, dun ben cada día máis escaso: precisaremos de tempo.
Pois ben, cando chegamos a ter esa experiencia profunda de encontro e empatía, prodúcese un milagre, deixamos de ver categorías
abstractas e o que vemos son persoas concretas. E é entón cando
podemos comezar a ser de verdadeira axuda.
Termino cunhas palabras do papa Francisco correspondentes ao
número 37 de Amoris laetitia. Coido que plasman moi ben a actitude e o modo que debemos cultivar aqueles que acompañamos a
Encrucillada 207, marzo-abril 2018

67
191

Pablo Guerrero Rodríguez S. J.

outras persoas e, de maneira particular, quen acompañe a persoas
que atravesan problemas na súa vida de parella e tentan, con honestidade, de tomar decisións:
Durante moito tempo coidamos que con só insistir en cuestións
doutrinais, bioéticas e morais, sen motivarmos a apertura á graza, xa sostiñamos suficientemente as familias, consolidabamos o
vínculo dos esposos e enchiamos de sentido as súas vidas compartidas. Temos dificultade para presentar o matrimonio máis como
un camiño dinámico de desenvolvemento e realización que como
un peso para soportar toda a vida. Tamén nos custa deixar espazo
á conciencia dos fieis, que moitas veces responden o mellor posible ao Evanxeo no medio dos seus límites e poden desenvolver o
seu propio discernimento ante situacións onde rompen todos os
esquemas. Estamos chamados a formar as conciencias, pero non a
pretender substituílas.

Pablo Guerrero Rodríguez S. J.
U. P. Comillas
Traduciu: Antón Piñeiros
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Como me doe a alma: estou chorando
por unha muller
Xaquín Campo Freire

Recibín o encargo de escribir algo sobre o acompañamento pastoral e persoal aos irmáns e irmás no cárcere. Acompañar é camiñar cabo do outro estando aí. Facerse presente polo encontro
persoal pero sen invadirse, creando confianza e seguridade. Acompañar é facerlle espazo ao outro coa escoita activa e plenamente
conectada con el a través da linguaxe verbal e non verbal. Acompañar é crear un contexto no que o acompañado poida medrar
sempre como persoa.
Tiña escrito un artigo. Pero a realidade encargouse de revolverme por dentro. Mudei de pensar, pois o mellor é falar da realidade
máis real e concreta. Logo que cadaquén considere como o faría
el/ela en cada caso.

1.- Limiar hermenéutico
«La prisión tiene un poder deseducador, es una institución para
marginados, marginada y remarginadora. Desocializa al recluido, lo
convierte en un alienado, en un muerto social. Destruye los valores
más esenciales de la persona. En infinitos casos equivale a infrahumanización. En ella no pueden ejercerse una larga lista de derechos
humanos. El preso ni siquiera puede ejercer el derecho a no salir
peor que entró. Por eso es inhumana. La cárcel es la escuela de la
irresponsabilidad, criminógena por naturaleza; es una institución
antievangélica. Un cristiano tiene que decir no a la cárcel. Por eso
debe ser sustituida por penas alternativas, más humanas y eficaces».
«A la cárcel suelen ir los pobres». «La cárcel es una parroquia, tal
vez la más necesitada de la diócesis, una macro parroquia, pues se
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estima que una cárcel con 200 reclusos equivale a una parroquia
con 15.000 feligreses. Se trata de una parroquia compuesta íntegramente de marginados, de los más pobres, de los que pasan hambre,
de los que claman por la justicia, de los que lloran, de los que son
perseguidos, una parroquia con mil problemas»1.
Quen escribiu isto foi Evaristo Martín Nieto, eximio biblista, capelán de prisión por vocación, foi o grande organizador da Pastoral
Penitenciaria en España polos anos 1990. Unha verdadeira autoridade. Por iso prefiro citalo en castelán para que ninguén dude da
autenticidade, por se eu o traducise mal.
En Teixeiro hai, habitualmente, 1.400 reclusos. En A Lama pasa
o mesmo. Logo están Bonxe, Monterroso e Pereira de Aguiar, máis
antigas. Como chegar a todos? A igrexa temos responsabilidade.
Das nosas comunidades parroquiais chegan, proceden, os nosos
internos. Sentímonos solidarios e responsables deles e das súas
familias e vítimas?
Vaia pois un relato meu de algo que nos pillou moi de cheo hai
un mes. Soubemos acompañarnos as distintas persoas implicadas?
Porque todos estivemos absolutamente implicados e precisamos
moito alento de Deus e axuda na dor tan intensa que nos segue a
asolagar a alma. Porque a alma doe.
«Si. Dóeme a alma. Podía ser miña bisneta. Percorrín os cen
quilómetros de Teixeiro a Ferrol nun continuo salouco. E estou
escribindo e chorando. E aínda me queda por chorar. Que triste
morrer no cárcere. «Ninguén a quería e decidiu acabar», dixo con
moita pena unha compañeira.
E porén foi ela quen hai un mes consolou ao seu compañeiro no
desamparo cando lle chegou a noticia de que había tres días que
un irmán del finara nunha estrada de Madrid. No cárcere quen
máis acompaña son eles mesmos. Por iso naceron no sistema os
«internos de apoio».
1 Nuevo Diccionario de Pastoral, dirigido por Casiano Floristán, San Pablo, Madrid 2002,
pp. 1123-1132.
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«La cárcel, la fábrica del llanto y el telar de las lágrimas». Que
ben a retrata Miguel Hernández. Morreu nela. Maldigo a cantos se
lles enche a boca dicindo: «Que apodrezan no cárcere». Política de
baixa taberna ou mesmo de alto avoengo, mentres non lles toque
a eles, como sinalou Bertolt Brecht. Nunca entraches nese lugar?
Pois non fales. E non me refiro ao edificio. Estou a falar da soidade.
O cárcere está estructurado cientifica e esencialmente para a
soidade, o illamento. Non hai centímetro que non obedeza a esa
lei, nos diversos graos. Coñezo un africano, moi violento, moi enfermo, porque a súa personalidade está absolutamente desgonzada. Está moi enfermo psiquicamente. O seu destino xa definitivo é
vivir nunha cela ser ver a ninguén. Nunca. De alí para o cemiterio.
Dicimos que o ser humano é esencialmente relacional. Dámoslle
como solución o illamento total. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace.
O cárcere consiste nun único día que se repite teimudamente
365 rutineiras veces cada ano, multiplicado polos anos de cadea.
Que pouco saben de humanidade os que piden cadea perpetua
revisable. Que doado é falar desde un diván quentiño arranxando
o mundo, a ver quen di a palabra máis forte e grosa, por non dicir
groseira. Que lles corten a cabeza, diría a Raíña de Corazóns. Que
cómodas as cadeiras dos Parlamentos!

2.- 8 de marzo de 2018
Vaia trofeo! Outra mociña sae cos pés para adiante. A súa vida foi
triste. Nai moi nova e logo abusada en grupo. E quítanlle o fillo froito
desa aldraxe. Seguramente tamén esta estaba totalmente rompida.
Que saberedes de todo isto os que salvades o mundo a golpes
de Código Penal! Os códigos penais non salvan a ninguén nin
arranxan ningún problema. Só satisfán odios vindicativos dos ben
situados no sistema e de cantos queren sangue de pobres. Porque
non nos enganemos. No cárcere só están os pobres. Porque un rico
ou estudado no cárcere non ten a mesma penalidade. Lean o libro
de D. Mario Conde.
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Por que nunca se desenvolveu o art. 25, § 2 da Constitución?
Para que todo o da reinserción, rehabilitación e resocialización
constituíse unha letra morta.
Proclamamos vinganza infinita coma Bush para Irak, ou odio
eterno coma Aníbal aos romanos. Pero somos incapaces de abrírmonos a unha xustiza restaurativa, onde sempre fique unha porta
aberta á misericordia
Querida María: (un nome universal, por iso da protección de
datos. Protexemos os teus datos e non soubemos protexerte a ti na
túa vida).
Non te coñecín fisicamente pero tocaches o meu corazón de
voluntario no cárcere. Hai tres anos fixen un mestrado de Pastoral
Penitenciaria. A tesiña foi: «Aprendendo a acompañar soidades no
cárcere». Hoxe teño unha sensación de gran tristeza. Incluso de
frustración. Parodiando a Bécquer: Dios mío, que solos se quedan
los presos!
Na prisión todo o mundo padece soidade. Os funcionarios tamén. Que difícil saír indemne nunha situación onde continuamente estás nun sistema patolóxico con seres humanos recluídos
por diversas patoloxías bio-psico-socio-espirituais. Tamén a eles os
despachamos co cualificativo: «os carcereiros».
O cárcere é a gran solución que ofrecemos para todo. É coma
vertedoiro do lixo, o vertedoiro de Meirama. O lixo que xeramos na
chamada civilización vai todo para alá, para lonxe, e non importa
como se trate. Lonxe da vista, fóra do corazón. Invisibilizar.
Pero estes son seres humanos. Unha altísima porcentaxe son
psiquiátricos, neuróticos, psicóticos, etc. Dá igual. O importante
é sacalos de diante e que podrezan alí. Temos unha gran necrofilia
apegada á alma colectiva. Somos unha sociedade con pouca alma.
Por veces «des-almada», á que lle arrincaron a alma.
Teño que dicirche adeus, amiga Estefanía Figueroa. Hoxe tocoume celebrar misa aí onde ti finaches. Xa quixeramos nas parroquias vivirmos tan intensamente estas celebracións. Ti e a túa
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familia, os teus nenos e os compañeiros do penal enchestes de
tenrura unha fe profundamente encarnada na realidade da vida.
Que saibas que alguén, moitos, choramos por ti. A túa vida non
foi inútil. Moitos corazóns, grazas a ti, loitaremos por un mundo
máis xusto.
Esa si que é Semana Santa sen trampas nin capuchóns. E a fe,
hai que dicilo, non navega ou non casa ben a golpes de reportaxes
declaradas de intereses turísticos pola Xunta de Galiza e outros.
Eses «calvarios das rúas», convertidos en espectáculo crematístico,
terán algo que ver co Cristo da fe que está hoxe a ser crucificado nas máis diversas cruces do mundo nos lugares teolóxicos dos
aconteceres das vítimas inocentes (in-nocens: «que non fai dano
porque non ten malicia»)?
Acompáñanos ti a nós berrándonos forte pola rehumanización
desta civilización sen alma, sen corazón nin vida. Porque tamén
detrás dos cárceres do mundo están pingües negocios.
No centro está o becerro de ouro, disfrazado «de orde, civilización e xustiza». Á conta da miseria, da pobreza, do sufrimento
de innumerables seres humanos, principalmente mulleres, nenos,
vellos, homes, loucos e escravos de tantas inxustizas e maldades
estruturais, de grupos mafiosos ou de persoeiros das máis indignas
explotacións. Así de claro. Hai estudos abondo que o documentan.
Que tamén hai un labor meritorio de moitos grupos, políticos,
funcionarios, xuíces, xentes do dereito, voluntarios, vítimas, etc?
Certo. E moitos deles incluso son perseguidos porque lles estorban ás autopistas polas que decorren as diversas corrupcións. Merecen todo o apoio e recoñecemento. De non ser así, que sería de
todos nós?
Queridos todos os dos centros penitenciarios do mundo: Agradezo que de vez en cando me devolvades humanidade e que eu non
poida remedialo: Como me doe a alma! estou chorando por unha
muller, concreta: Adeus, irmá, que se abran os ceos. Na despedida
queremos cantarche con bágoas de dor e de agradecemento: Que
grande é Deus que chama por ti.
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Estefanía. Sufriches o que só ti e Deus sabedes. A túa vida e a
túa morte non foron inútiles. Moveron e conmoveron os alicerces
máis fondos de todos nós. Tamén os dos que agora están a ler isto
e se decaten que ese que está no cárcere é o meu irmán, a miña
irmá. E Deus pregúntanos mirándonos fixamente aos ollos: «Que
fixeches con ese teu irmán, irmá?
Quéroche, Estefanía. Ti si que nos aprendes o que é un acompañamento verdadeiramente personalizado. Grazas, meu ben.
Nosa Señora da Mercé, mater captivorum, roga por nós, que
sabes como te invocamos en todas as prisións do mundo. Tamén
nas de ceo aberto, onde se orixinan os camiños que conducen ás
cadeas máis arrepiantes que imos inventando os ‘‘humanos’’».
Xaquín Campo Freire
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Monte Horeb. Unha experiencia de
acompañamento
Xan Baliñas Vidal

Monte Horeb é un programa de acompañamento espiritual da
Pastoral Xuvenil Vedruna que existe dende hai anos e que iniciou
a súa andadura en Galicia en 2016.
Na nosa terra integramos o grupo 8 mozos e mozas de entre 20
e 30 anos, con inquedanzas relixiosas e un grupo de acompañantes
procedentes de distintas ordes relixiosas implantadas en Galicia.
Neste caso unha relixiosa vedruna, outra carmelita, un salesiano,
un franciscano e varios membros de La Salle. Cada mozo ou moza
que participa no Monte Horeb debe ter unha certa madurez na fe,
condición necesaria para participar en todo programa de acompañamento, e ter asignado un acompañante, unha persoa de maior
experiencia relixiosa, que nos apoia individualmente no noso camiño de madurez.
A experiencia Monte Horeb consta dun traballo de reflexión a
tres niveis:
• Individual, cada un de nós traballa cos materiais que se nos
facilitan.
• Encontros persoais acompañante-acompañado nos que comentamos co acompañante os contidos, dificultades, etc.
• Xuntanzas de grupo mensuais, nas que poñemos en común as
reflexións persoais e que no noso caso se realizaron nos locais
do Colexio La Salle de Santiago.
A miña experiencia co Monte Horeb e o mundo do acompañamento comezou por recomendación do meu párroco, que tamén participa
no programa. Aconsellóunolo a min e o meu grupo de posconfirmaEncrucillada 207, marzo-abril 2018
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ción como unha maneira de avanzar na nosa formación relixiosa. E
con esa idea de afondar na miña espiritualidade, púxenme en contacto cos irmáns de La Salle que iniciaron esta experiencia e me
asignaron un acompañante que me apoiou durante todo o proceso.
O camiño do acompañamento realízase a partir duns materiais
concretos: nove cadernos nos cales tratamos diversos aspectos da
fe. Están organizados por temas: madurez, experiencia de Deus,
lectio divina, resurrección e misión, proxecto persoal de vida, vocación e carismas. Cada caderno recolle os diferentes temas guiando
unha reflexión persoal semanal que logo cada persoa pon en común
co seu acompañante e co grupo. Os cadernos conteñen textos quitados da Biblia, os Padres da Igrexa e a teoloxía, que guían tanto a
reflexión como a oración, convidando á interiorizar de cada aspecto
reflexionado.
Os materiais resultan moi útiles pois son moi claros e motivadores. Algún tema, como o do proxecto persoal, resultoume máis
complicado de traballar, e precisaría quizais máis tempo e coñecementos sobre teoloxía para podelo entender mellor.
O grupo formámolo persoas de distinta procedencia: moitas do
ámbito salesiano, outras non. A maioría somos estudantes, en proceso de formación, e procediamos de diferentes vilas galegas (Santiago, Vigo, Ferrol e Ponteareas) o que dificultaba que estivésemos
todos nas xuntanzas. Pero así e todo, logramos establecer un espazo
de confianza no que poder contar de nós, contrastando as nosas
diferentes experiencias vitais de madurez. Aínda que non coñecía
a todas as persoas cando comezamos, chegamos a establecer unha
relación de amizade que me fixo sentir confianza e apoio.
Monte Horeb significou o primeiro contacto co meu «proxecto
persoal» de vida na fe, entendido como ese pensar: «como encamiño a miña vida no seguimento de Xesús Cristo?». O paso por Monte
Horeb significou tamén a entrada a un modo novo de entender a
espiritualidade que me fixo ver como esta espiritualidade afecta á
miña vida. Por primeira vez, sentín que todo encaixaba. As cousas
que levaba escoitando sobre a fe e o seguimento de Xesús empezaban a cobrar sentido na miña vida.
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Dinme conta tamén de que a miña formación cristiá, maila ter
feito todos os anos de catequese sacramental e estar confirmado,
non tiña rematado aínda, pois hai moitas cousas que teño que seguir aprendendo e afondando. Monte Horeb axudoume a caer na
conta desta necesidade de seguir afondando e medrando por dentro: este non é un traballo que teña rematado nin moito menos,
senón que se trata dun proceso de formación permanente que nos
acompaña ao longo de toda a vida.
Monte Horeb iniciouse cunha duración de dous anos e agora remata. Sería interesante para min atopar algún tipo de continuidade
neste meu proceso de formación vital, pois por desgraza as ofertas
de afondamento persoal e formación cristiá para xente moza laica,
na Igrexa son bastante escasas.
Xan Baliñas Vidal
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A urxencia dunha conversión
parroquial en Galicia
José Manuel Caamaño López

É posible que poucas institucións conseguiran manter con tanto exquisito rigor as fórmulas e procedementos tradicionais coma
a Igrexa Católica. Salvo os obrigados cambios circunstanciais que
a veces rozan o anecdótico, trátase dunha institución cuns ritmos
e usos que foron capaces de resistir os envites dos tempos contra
vento e marea. Abonda con ver un dos conclaves para a elección
do Bispo de Roma, cuxo percorrido dos cardeais cara a Capela Sixtina clausurado co famoso «extra omnes» do mestre de cerimonias,
chega a adquirir un dramatismo e unha perfección digna das máis
sublimes representacións teatrais do mundo. Outro tanto sucede
co ritual eucarístico, que a pesares das variadas fórmulas permitidas, a súa estrutura fixa e permanente fainos posible seguir unha
misa en Malta sen nin sequera coñecer unha soa palabra do idioma maltés. Son unhas tradicións que se estenden tamén ao funcionamento interno da curia vaticana, que nalgúns casos mantén
procedementos máis propios da Idade Media que do século XXI,
máis aló dos lóxicos adiantos tecnolóxicos e tamén dos cambios na
concepción do papado ou da colexialidade episcopal. Sen dúbida,
ao meu ver, practicamente ninguén conseguiu manexar con tanta
sutileza e prudencia (que ata por veces é excesiva) esa difícil relación entre tradición e innovación como o fixo a Igrexa Católica, ou
mellor dito, manter as súas tradicións fundamentais, consolidadas
ao longo dos séculos, no dinamismo inevitable da historia.
É certo que os cambios son inevitables para a subsistencia de
calquera institución, incluso porque moitas cousas se van comprendendo cada vez mellor co progreso do coñecemento da realidade, o que evidentemente pon en cuestión esa repetida sentencia de que calquera tempo pasado foi mellor, algo que non en
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todo ten por que ser verdade. Non en van tamén a Igrexa se arrepentiu e ata pediu perdón por algúns erros que en moitos casos
só no seu contexto histórico resultan comprensibles. E quizais un
dos cambios ou desenvolvementos máis importantes dos últimos
tempos foi o realizado polo Concilio Vaticano II no seu intento de
aggiornar a Igrexa. Pero xa este feito e o grande esforzo realizado
entón baixo o liderado de dúas grandes figuras coma Xoán XXIII
e Paulo VI, nos da pé para repensar as prioridades que a Igrexa
debería ter nunha determinada época co obxectivo de realizar
mellor a misión para a cal existe.
Porque certamente o Concilio, segundo nos conta a maioría de
xente que tivo a oportunidade de vivilo, foi un acontecemento do
Espírito tanto a nivel eclesial coma teolóxico. En gran parte significou unha nova forma de falar de Deus e da súa presenza no medio
do mundo. Pero lamentablemente o que a unha gran cantidade de
crentes lles queda, se é que sabe da existencia do tal Concilio, é
que a misa se celebra dunha forma distinta, co cura de cara e en
linguas que non son o latín. A pesar diso e das dificultades internas
posteriores, así como para a presencia da Igrexa nas sociedades
máis secularizadas, non podemos minusvalorar todo o positivo dos
novos camiños abertos por eses dezaseis documentos cos que os
Padres conciliares nos agasallaron co obxectivo de seguir facendo
da Igrexa unha institución viva á altura dos signos dos tempos,
tanto na súa relación coa sociedade, coas ciencias, coma, en xeral,
co pluralismo que caracteriza o actual mundo globalizado. E neste sentido tódalas reformas deberían estar marcadas pola misión
evanxelizadora intrínseca á esencia mesma da Igrexa.
Agora ben, a evanxelización non é posible se ao mesmo tempo
non se modifican ou crean estruturas axeitadas para iso, unhas
estruturas que deben responder aos desafíos que xorden en cada
momento preciso. Non hai que esquecer que tales estruturas non
son un fin en si mesmas, e por iso o inmobilismo sempre pode ter
o risco de converterse nunha herexía virtual, como dicía Unamuno
que sucedía co tradicionalismo, algo que se produce na medida en
que as estruturas sexan elementos anquilosados que non responden precisamente á misión da institución que encarnan, e que no
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caso da Igrexa non é senón transparentar e facer o máis significativo posible a Boa Nova de Xesús en todo tempo e lugar.
Neste sentido paréceme positivo todo o labor de reforma que está
levando a cabo o Papa Francisco seguindo o desexo expresado nas
conversas previas á súa elección e tamén o itinerario marcado no seu
documento programático Evangelii gaudium. Do que se trata non é
de reformar por reformar sen máis, senón de facelo para responder
mellor ao contexto actual eliminando aquelas trabas que dificultan
o acceso ao verdadeiramente esencial da mensaxe cristiá. Aínda así
quédanos moito por avanzar para facer da Igrexa unha institución
viva, dinámica e creativa, sempre no horizonte último da súa misión
primixenia. Porque tamén pode ocorrer, coma de feito ocorre, que
perdamos demasiado tempo en cuestións secundarias ou en disputas teolóxicas que sendo de interese sen embargo en pouco ou nada
afectan á vida da maior parte dos crentes ou á misión evanxelizadora
e pastoral da Igrexa. Porque, polo menos no meu caso, nunca vin
aos meus comparroquianos trala misa dominical discutir acerca no
novo misal, sobre as modificacións das fórmulas eucarísticas ou incluso do Credo. Témome que a súa preocupación non está tanto en
se debemos dicir «por moitos» ou «por todos», nin en se quen resucita é a «carne» ou o «corpo». Esas non son as súas preocupacións a
pesar do interese teolóxico (litúrxico, soteriolóxico…) ou lingüístico
que poidan ter. E, quizais por razóns similares, tamén me queda un
sabor agridoce cos pasos dados no Sínodo sobre a familia culminado
coa exhortación Amoris laetitia, onde máis aló dos importantes pasos producidos, no fondo unicamente supuxo na práctica propoñer
unha situación que, por unha banda, só afecta a un número reducido de católicos e, pola outra, a un aspecto importante pero parcial
da vida cristiá e que, ademais, ao meu ver, pouco ou nada vai afectar
á misión evanxelizadora da Igrexa. Porque incluso Amoris laetitia,
tendo en conta a relevancia na visión de fondo que a vertebra, sen
embargo non entra na maioría das diversas problemáticas que se
puxeron de manifesto no Instrumentum laboris previo á primeira
fase sinodal, algo que convén repensar dado que se trataba dunha
consulta ampla a tódolos fieis católicos. Incluso acotío teño a impresión de que falamos pouco de Deus e demasiado de canons, normas,
ritos, excepcións e situacións difíciles.
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O medo ao cambio ou ás consecuencias imprevisibles non poden ser escusas para non promover reformas ou frear a creatividade
sempre e cando todo se faga con boa vontade, prudencia e obxectivos precisos dentro da misión fundamental que temos. E serían
moitos os campos eclesiais que cumpriría abordar en profundidade.
Pero entre eses cambios máis prácticos que afectan á vida da Igrexa
en Galicia penso que tería que ser a estrutura tanto parroquial coma
de atención pastoral ás parroquias, cousa ao meu ver non tomada
moi en serio nin na profundidade que require ata o día de hoxe. E é
que desde fai un tempo teño por costume visitar amigos que exercen
de párrocos en diferentes lugares e tamén aproveito para asistir a algunhas celebracións nalgunha que outra parroquia. E teño que dicir
que, en liñas xerais, sempre me queda unha sensación de desolación
ao ver formas de funcionar caducas que reflicten unha situación decadente da estrutura eclesial. Non só se ven, en especial no mundo
rural, igrexas frías e baleiras, senón tamén casas reitorais na ruína,
fincas parroquiais descoidadas, curas convertidos inevitablemente
en funcionarios, fieis pasivos e misas que dificilmente poden ser
vistas coma celebracións da presenza de Deus no medio da comunidade. A sensación é a duns párrocos e a dunha institución que fai o
que pode para manterse parcheando dificultades sen alterar o máis
mínimo esas tradicións tan incrustadas na vida eclesial.
Por iso penso que non podemos retrasar máis a posta en marcha
do programa sinalado polo papa Francisco en Evangelii gaudium,
cando nun momento determinado nos di algo que hai que tomar
moi en serio: «soño cunha opción misioneira capaz de transformalo todo, para que os costumes, os estilos, os horarios, a linguaxe
e toda a estrutura eclesial se converta nunha canle adecuada para
a evanxelización do mundo actual máis que para a autopreservación». Unha reforma estrutural que afecta tamén á vida e á organización das parroquias, para que os mesmos axentes de pastoral
e párrocos poidan ter realmente esa actitude de saída en contacto
coa xente. O mesmo Papa sinala a enorme plasticidade das parroquias, que poden adquirir formas diversas, pero que precisan da
docilidade e da creatividade dos pastores e das comunidades. É
máis, como di Francisco, «a pastoral en clave de misión pretende
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abandonar o cómodo criterio pastoral do ‘sempre se fixo así’. Invito
a todos a ser audaces e creativos nesta tarefa de repensar os obxectivos, as estruturas, o estilo e os métodos evanxélicos das propias
comunidades». E non me cabe dúbida de que non abonda con
ser lobos solitarios, senón que precisamos de proxectos estruturais
alentados por aqueles que teñen a responsabilidade de liderar as
dioceses e as propias parroquias.
Ben sei que o desafío non é doado e que nalgúns casos se están
facendo esforzos positivos, coma por exemplo a posta en marcha das
unidades parroquiais ou a potenciación de diáconos permanentes.
Pero penso que non abonda xa con buscar xeitos de que o cura chegue a tódalas parroquias nin tampouco potenciar a formación duns
laicos que aínda dubido de se queren formarse para liderar comunidades. Fai anos xa escribira Chao Rego que deberiamos camiñar
cara a unha pastoral supraparroquial, menos clericalizada e máis
centrada na misión ca no culto. E ao meu ver iso supón un cambio
de modelo pastoral para o que urxe que os nosos bispos non esperen
a ter que buscar a maneira de reflotar un barco fundido, senón pensar e buscar xa, con aqueles que nos poden axudar, ferramentas que
posibiliten que os nosos párrocos non teñan que perder tempo en
arranxar igrexas, reformar reitorais ou percorrer ducias de quilómetros por «dicir misas» en tódalas parroquias que teñen ao seu cargo.
Dubido de que para iso fixeran semellante opción de vida e ata me
da tristura de que a ilusión inicial acabe por converterse en comodidade ou desafección posterior. Xa nin falamos de doutrina nin de
cousas que poden xerar controversias teolóxicas, senón simplemente de estruturas que non poden seguir sendo impasibles aos cambios
dos tempos, é dicir, precisamos dunha conversión pastoral e parroquial pensada na súa profundidade e radicalidade. Por iso penso que
cómpre ter en conta tamén as palabras de Francisco cando di que
«máis que o temor a equivocarnos, espero que nos mova o temor a
pecharnos nas estruturas que nos dan unha falsa contención, nas
normas que nos volven xuíces implacables, nos costumes onde nos
sentimos tranquilos, mentres fóra hai unha multitude famenta e
Xesús nos repite sen cansarse: dádelle vós de comer!» (EG 49).
José Manuel Caamaño López
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Entrevista a Alessandro Forina
e Ernesto G. Maleno
José María Barca López, Marisa Vidal Collazo

O pasado mes de febreiro, a Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas organizou as xornadas «Refuxiad@s respostas solidarias»
que trouxo a Vigo, Santiago, A Coruña e Ferrol a Alessandro Forina, da Rede Solidaria de Acollida de Madrid, e a Ernesto García
Maleno, fillo da activista Helena Maleno, encargado de comunicación de Ca-minando Fronteras e voceiro de Jóvenes en Pie Madrid.
Ao remate das xornadas, conversamos con eles.

Aínda que con diferentes puntos de partida, a orixe do voso
traballo está nas fronteiras. Como entendedes o concepto de
fronteira?
Alessandro: Nas Redes Solidarias de Acollida de Madrid denunciamos a diario o concepto de fronteira e a súa violencia, mais
non só a fronteira física, non só os valos. Tamén hai fronteiras internas, fronteiras administrativas, fronteiras burocráticas, fronteiras simbólicas… Os CIE (Centros de Internamento de Estranxeiros) son unha fronteira, peores ca cárceres. Son unha fronteira,
pois hai unha parede que os separa de nós, mais tamén son unha
fronteira simbólica. Por exemplo, o CIE de Aluche, un antigo hospital psiquiátrico, está á beira da comisaría onde os inmigrantes
teñen que realizar todos os trámites de estranxeiría. Cada persoa
que acode á comisaría pasa a carón do CIE, a imaxe que proxecta
sobre eles ese edificio é terrible. Para nós este é tamén un concepto de fronteira dentro da cidade de Madrid, co que traballamos
apoiando e acompañando aos migrantes que teñen que regularizar
a súa situación.
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En concreto, que estades a facer neste momento?
Alessandro: Na Rede Solidaria de Acollida de Madrid temos
dúas liñas de traballo. Unha é a axuda humanitaria, axudamos e
acompañamos a persoas migrantes e solicitantes de asilo que se
atopan nun limbo legal. Son persoas que están fóra do sistema
de acollida, pois aínda non chegou unha resposta do ministerio á
súa solicitude de asilo. Acompañámolos a realizar os trámites, a
buscar piso… cousas básicas que para calquera persoa poden ser
normais, mais para as estranxeiras son outra fronteira, outra complicación máis. E a segunda liña de traballo é a denuncia pública, a
denuncia política da situación das persoas migrantes, ben a través
de redes sociais, con manifestacións, concentracións… e todo o
que poida ir xurdindo para a difusión e sensibilización da precaria
situación das persoas migrantes.
Ernesto: Camiñando Fronteiras somos un colectivo que traballa na fronteira sur desde o ano 2001. Vivimos e traballamos
en Tánxer, en Marrocos, porque entendemos que a fronteira é
unha realidade que ha entenderse no mesmo terreo. Non podemos teorizar e analizar a situación de lonxe, necesitamos plantarnos alí para tecer unha relación directa coas comunidades
migrantes. O importante para nós é apoiar o traballo destas comunidades, non suplantar nin liderar. Entendemos que son as
persoas migrantes as que se organizan politicamente como suxeitos que loitan pola mellora das súas condicións de vida. Nós
estamos ao seu carón. Somos un colectivo moi pequeno, con
moi poucos recursos, mais empeñado na visualización das situacións de vulneración dos dereitos humanos. Esta acción fíxose
patente na causa de El Tarajal, na que fomos facendo públicas
as execucións de prácticas ilegais. Nesa causa quedou patente
que as forzas de seguridade, xa sexa por acción directa ou por
omisión do deber de socorro, moitas veces acaban matando a
centenares de persoas nas fronteiras.
En Marrocos, como país de tránsito, desenvolvemos estratexias
de apoio en relación á sanidade, á educación, á sensibilización,
asistimos sobre todo ás vítimas de trata (de aí o noso enfoque especial de xénero) e á infancia. Tamén realizamos traballos de de84
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nuncia da situación da fronteira sur como «espazo de non dereito»:
abrimos causas xudiciais, comisións de investigación de verdade,
acompañamos aos mortos das pateiras, tamén ás familias nos procesos de identificación nas morgues, contactamos coas familias
nos países de orixe, etc. O traballo diario é, sobre todo, atender ás
chamadas de auxilio que recibimos das pateiras que se atopan á
deriva e que precisan ser rescatadas. Chámannos desde a mesma
pateira ou desde as comunidades migrantes, e coordinámonos co
fin de que o seu dereito á vida sexa protexido.
Que importancia lle dades no que facedes diariamente ao
traballo de denuncia, de presión?
Alessandro: Se só quedaramos na axuda humanitaria, o noso
traballo sería un círculo que non remataría nunca, porque se a
sociedade civil organizada fai o traballo que lle compete ás institucións (protexer o dereito das persoas), estas desenténdense da súa
responsabilidade. A denuncia serve, xa que logo, para apremar ás
institucións que son as responsables do que está a pasar, as que
vulneran os dereitos humanos cando deberían respectalos e defendelos. Non estamos a pedir esmola nin favores. Son os seus dereitos como seres humanos os que se vulneran e é responsabilidade
plena das institucións evitar que isto pase.
A denuncia serve tamén para avisar a esa parte da sociedade que
non se quere involucrar no coñecemento destes problemas e na
esixencia ante as institucións. E refírome ás institucións a todos
os niveis: policía, ministerios, gobernos, concellos e comunidades
autónomas.
Ernesto: A denuncia é esencial porque os males deste mundo e
os males da fronteira non suceden pola graza de Deus, senón que
hai unha serie de responsables políticos claros; é unha cuestión
política. Cando te quedas na postura asistencial, que asumen desgraciadamente moitas grandes ONG’s xa moi institucionalizadas,
estás poñendo parches a un problema que é eminentemente estrutural, político, sistémico: a xente morre porque hai vontade política de que a xente morra. Cando a fronteira se constitúe nun buraco negro na democracia, nun «espazo de non dereito» totalmente
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escuro onde non se pode acceder á verdade, a denuncia serve para
arroxar luz, para esclarecer mediante comisións de investigación
cales son as causas desas mortes. Cómpre denunciar as políticas
europeas, españolas concretamente, que se executan mediante devolucións en quente, deportacións, cesión da xestión de fronteiras,
militarización… e que provocan, en última instancia, que a xente
morra. A denuncia, por iso, é esencial.
Alessandro: Un exemplo ben claro é o que sucedeu hai catro
anos en El Tarajal. Se non fose pola denuncia de Caminando Fronteras o sucedido pasaría desapercibido. A xente non tería ningún
xeito de coñecer o que sucedeu. A denuncia serve para que a xente
cuestione: isto está a pasar en Europa?, isto é a Unión Europea? O
mesmo sucedeu coa denuncia da morte de Samba Martine, asasinada no CIE de Aluche. E como ela, está a haber demasiados casos de persoas asasinadas nos CIE. A través da denuncia a xente
pregúntase: que son os CIE’s?, non son centros de acollida?, que é
e como funciona un centro de internamento? Isto crea conciencia
e serve para forzar ás institucións para adoptar solucións, tímidas
ás veces, para que as persoas migrantes polo menos non morran.
Os medios comparan o Mediterráneo cun campo de exterminio
e as mortes de migrantes co holocausto. A vós que vos parece?
É unha esaxeración?
Ernesto: Eu creo que a historia que estudamos é unha historia
que se mira totalmente ao embigo: que crimes más graves os que
cometeu o nazismo! Mais durante esa mesma época, como funcionaba o réxime colonial de Leopoldo II na República Democrática
do Congo? A día de hoxe este foi o maior exterminio do mundo
pola cantidade de poboación alí masacrada.
Cales foron as consecuencias do colonialismo? Cantas vítimas
esquecidas, consideradas nun nivel humano menor (como os xudeus polos nazis) e por tanto asasinadas como algo «normal»?
E agora, cando esas poboacións chaman ás nosas portas e morren, evidentemente a causa desas mortes é responsabilidade directa
da Unión Europea e das súas lóxicas coloniais. O Mediterráneo é un
masacre, é o gran exterminio da historia. Non é unha esaxeración.
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Alessandro: Paradoxalmente, os primeiros campos de refuxiados que se constrúen en Europa son nos lugares de campos de
concentración nazi. O mesmo campo que fora de concentración
agora convértese en campo de refuxiados.
Co que pasa no Mediterráneo cambia o paradigma dos campos de
exterminio. Os nazis mataban directamente ás persoas, agora déixanas morrer. É tanatopolítica pura e dura. Antes había unha persoa
que se cría co control sobre o teu corpo e matábate directamente, o
poder quitábache a vida. Agora o que pasa no Mediterráneo é que se
deixa que morran. Non hai unha man que mata directamente, mais
as persoas convértense en desbotables, en indesexables, e déixaselles morrer, merecen morrer. Isto é o que significa a tanatopolítica:
é o poder quen decide quen pode vivir e quen non pode vivir. Nese
caso, os subsaharianos non son persoas para a Unión Europea.
Os medios de comunicación e as políticas dos países
distinguen entre refuxiado, inmigrante económico… Vós
facedes esas diferenzas?
Ernesto: Isto é algo que vimos repetindo ao longo destes días. A
xustiza e a forma de codificala, o feito de definir quen pode acceder
á legalidade e quen non, é tamén unha maneira racista e interesada
(non neutral) na que se presenta o estado. Isto ponse de manifesto
nas oficinas de asilo. A oficina de Melilla está aberta ao público,
mais no seu funcionamento apréciase moita discriminación. A de
Ceuta está pechada; existe, mais non abre ao público. Esta é unha
denuncia diaria das compañeiras migrantes subsaharianas. Quen
pode acceder ao trámite de solicitar asilo? Están podendo acceder
as poboacións brancas, a poboación siria por exemplo (aínda que o
feito de solicitar asilo non quere dicir que se lle conceda automaticamente). Mais unha muller da República Democrática do Congo que foxe dunha mafia de trata, que foxe dun conflito político,
dunha guerra, evidentemente tamén ten dereito ao asilo, mais ese
dereito non se lle recoñece porque non se lles permite nin sequera
presentar a solicitude.
Alessandro: O disxuntiva refuxiado versus migrante económico
tamén é bastante nova, porque antes da construción da Unión EuEncrucillada 207, marzo-abril 2018
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ropea existían os migrantes. O refuxiado existe legalmente a partir
de 1951 despois da Segunda Guerra Mundial e a Convención de
Xenebra. Antes eran simplemente migrantes. Despois da constitución da Unión Europea os migrantes pasan a ser extracomunitarios
e logo denomínanse migrantes ilegais.
A partir de 2014, cando empezan a chegar a Grecia pateiras
de persoas provenientes de Siria, Iraq e Afganistán, empézase a
distinguir entre refuxiados (que serían estas persoas) e migrantes
económicos, que seguen sendo os negros subsaharianos, dos que
ademais se di que queren chegar á Unión Europea só e exclusivamente para aproveitarse do estado de benestar. Facer esas distincións é moi perigoso. Se nos fixamos na legalidade que dita a Convención de Xenebra, a definición de refuxiado é tamén bastante
anacrónica, porque depende dos contextos. A Convención de Xenebra non distingue na súa concepción a quen procede do mundo
islámico, nin aos refuxiados ambientais (polo cambio climático),
non atende a cuestións de xénero. A protección que se contempla
na Convención de Xenebra é só nos casos de persecución política,
relixión ou raza, influencia clara do antisemitismo e as leis raciais
que había nese momento histórico.
Agora hai que contextualizar a definición na situación actual. A
xente foxe tamén pola fame. Distinguir un refuxiado dun migrante
económico é facer ver que a economía non ten nada que ver coa
política. Os desastres económicos, a inestabilidade dalgúns países,
a fame negra, a pobreza… son cuestións políticas, son eleccións
políticas. É moi simplista pensar que a pobreza é algo natural. A
pobreza é consecuencia directa do espolio que desde occidente se
infrinxe a África (pensemos na procedencia do coltán dos nosos
teléfonos, por exemplo). Cómpre unha revisión do que significa
legalmente o concepto de refuxiado.
O refuxio, a inmigración, son problemas complexos. Que vías
de solución ou de avance vedes? Que pasos habería que dar?
Ernesto: Cando falamos deste tema non faltan as posturas racistas e simplistas. «Queredes que se eliminen as fronteiras? E
que imos facer sen os estados?» Oxalá o debate que propoñemos
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estivese nese punto da reflexión: un debate político e filosófico
sobre o papel dos estados. Mais nós non estamos a discutir se as
fronteiras son ou non necesarias. O único que estamos a dicir é
que, unha vez acabada a Segunda Guerra Mundial, conformouse
un escenario internacional que quere asegurar a paz e os dereitos
humanos, que impulsa o proceso de descolonización deixando que
os pobos sexan independentes e libres: o mundo enteiro recoñece
a dignidade de toda persoa humana. Mais a día de hoxe os dereitos humanos retrocederon. Ninguén os está a tomar en serio, nin
sequera aqueles que realmente os abandeiraban. Hoxe os dereitos
humanos son entendidos para bombardear países e para levar a democracia a base de mísiles, mais non son entendidos para recibir,
para abrir as portas, para abrir corredores humanitarios a quen o
precisan. O único que dicimos é que, se a Convención de Xenebra, o protocolo de Nova York, recoñecen o estatuto de refuxiados,
vendo as características destas poboacións que precisan axuda,
se realmente somos a Europa dos dereitos humanos, vaiamos dar
exemplo! Cumpramos coa legalidade internacional e asumamos a
nosa cotas de responsabilidade.
En Europa deberían darnos vergoña as nosas políticas cos refuxiados fronte a países como Líbano, por exemplo. Un país dos
poucos que quedan libres de xugo imperialista no mundo islámico,
que non é precisamente rico, mais que asumiu como refuxiados ao
25 % da súa poboación total sen ningún tipo de problema. E nós
temos a 18 persoas en Galicia acollidas e o goberno galego non
pode darlles unha cobertura seria?
Alessandro: Claro. A solución é un proceso longo, que empeza
na conciencia da poboación contra o racismo, e niso hai moita
responsabilidade política. Por exemplo dise: «Están a violentar a
fronteira», «Están a invadirnos»; e eu pregunto: quen? Persoas sen
armas? E iso cala na opinión pública. Unha invasión sobreenténdese que é armada, e aquí os únicos que están armados son as
forzas de seguridade que están a defender a fronteira de xente desarmada que o único que quere é buscar unha vida mellor, que está
a fuxir de situacións tremendas.
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É curioso como se usa vocabulario bélico para falar dos
inmigrantes…
Alessandro: Si. Utilizan o vocabulario como lles dá gaña e nós
tragámolo cunha facilidade abafadora. España comprometeuse a
acoller en 2 anos a 17.337 persoas, unha cantidade que está moi
lonxe do que está a acoller outros países como Líbano. Agora mesmo hai 65 millóns de migrantes forzosos en todo o mundo. O 86 %
desas persoas están acollidas en países en vías de desenvolvemento, en países non ricos. Temos tanto medo? En serio non se poden respectar os dereitos humanos duns poucos nun territorio tan
grande como a UE, con máis de 500 millóns de persoas? España
cumpriu só o 11 % das resituacións ás que se comprometeu nun
prazo de 2 anos. Menos de 2.000 persoas. O Estadio Bernabeu
pode acoller a 80.000 espectadores. Canto ocupan 2.000 persoas
na bancada do Bernabeu? Esta imaxe tennos que dar a todos un
pouco de vergoña. As solucións serían moi fáciles se se quixese.
Queríamos saber das vosas motivacións. Alessandro: un
italiano en Madrid traballando nunha rede de acollida de
refuxiados? Ernesto: o teu compromiso cos refuxiados é case
xenético. Como chegades a traballar nestas loitas?
Alessandro: Eu estou a facer unha tese doutoral en cuestións
de asilo e xénero. Non é que me metese na rede por cumprir coas
tarefas da miña tese. Certamente estou moi interesado, desde sempre, no tema de emigración e refuxio. Por iso estudei antropoloxía.
Eu vivo en Lavapiés e a Rede de acollida funcionaba en Lavapiés,
así que fun ver o que estaba a pasar. Independentemente da miña
tese de estudo, paréceme moi importante dar difusión a este tema
e visualizar os movementos sociais que, desde a horizontalidade e
o feminismo, están a traballar a cuestión. A min os dereitos humanos interésame desde sempre, e éme moi importante poder facer
algo aínda que sexa mínimo. Non me conformo só coa queixa, ou
en financiar con 10 € mensuais a unha ONG. Iso para min non é
dabondo. Non me conformo só coa queixa.
Ernesto. No meu caso é unha cuestión case xenética. Eu nacín
no mar de plástico, en El Ejido. Vivín as redadas racistas, pois con90
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vivía con moita poboación marroquí. Decidimos irnos a Marrocos
a raíz do proceso de criminalización que se estaba dando con nós.
Posicionámonos claramente de parte dos migrantes, e chegou un
momento no que a situación fíxose insostible e emigramos. Fomos
a Tánxer, unha cidade tamén de migrantes. Chegamos á cidade
pobres e sós, con toda a vida por construír. Lembro xogar cos nenos do meu barrio a colgarme dos valos. Aos poucos decateime
mentres aprendía árabe que ao que xogabamos era a collernos debaixo dos camións para pasar a fronteira. A realidade da migración
impregnábao todo. Acórdome moito dunha moza, Hadiya, que
foi como unha irmá para a min. Hadiya era unha posible vítima
de trata. Chegara cuns pais que desconfiabamos que non fosen
os seus. Viviu moitos meses comigo, mais, igual que veu, un día
desapareceu. Ás veces, cando a recordo, asáltame a incerteza de
non saber o que lle puido pasar. E lembro todas esas mulleres que
chegaban á casa fuxindo, que tiñamos que esconder na igrexa, as
redadas policiais que facían que a xente se tivese que agochar nos
bosques. A miña nai ía traballar e eu quedaba ao coidado dun grupo de nixerianas que me facían trenzas porque tiña o pelo longo.
Cando tocaba escapar non me deixaban só, levábanme con elas
ao bosque. Era gracioso ver chegar ás voluntarias de Médicos do
Mundo. Víanme alí, pequeno, loiro, entre moitas mulleres negras.
«Que fas aquí?», dicíanme. Eu durmía a sesta no tranquilo, mais
cando había redadas cargaban comigo e corrían monte arriba. Eu
disto case non me decataba, era coma un xogo. Mais todo isto
impregna a miña vida, do mesmo xeito que todas esas perdas que
arrastro, xente coa que compartiches tanto, nenos que foron como
irmáns teus, amigos… e da noite para a mañá tocaba chorar porque a pateira afundira. Agora estou en Madrid estudando Ciencias
Políticas. Empecei a militar en diferentes movementos e a servir
de ponte entre as Marrocos e Madrid. Vin con compañeiras marroquís. Aquí vense como migrantes e teñen que asumir unha serie de
situacións que enfrontan coa colaboración de Caminando Fronteras, asociación na que levo a parte de comunicación. O meu labor
é basicamente contradicir o discurso racista que se espade pola
sociedade. Estivemos colaborando coa parroquia de San Carlos
Borromeo, nos CIE, asistindo a menores que chegan en pateiras e
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precisan asistencia nas novas fronteiras dentro do estado español,
(papeis, etc.) e aí seguimos.
Que vos achega como persoas o traballo con refuxiados?
Alessandro: Achégame o decatarme que vivimos nun mundo terrible. Ás veces síntome mal como ser humano, preguntando como
é posible que suceda isto. Por que se non es branco tés que morrer
no Mediterráneo? Por non ter papeis, non ter traballo, tés que vivir
con medo a que a policía te deteña? Ou arriscarte a que te atopen
na rúa e sen máis explicación te metan nun CIE e te deporten.
Ernesto: A min achégame realidade. Ao vivir en Madrid, camiñando pola rúa, ás veces penso: que fago? onde me estou movendo? Dáme a sensación de que estou a vivir nunha realidade precociñada, empaquetada, edulcorada… na que todo o mundo vive
á súa bóla, na que non pasa nada. E na base deste sistema de vida
tan normalizado, debaixo, existe unha grande carga de violencia
da que nos decatamos cando recibimos as chamadas das pateiras á deriva, de mulleres asasinadas, violadas, etc. Todo iso choca
moito co cotiá. Hai unha realidade dura, que cómpre recoñecer
e afrontar con humildade, abandonando as posicións cómodas. A
min o que me achega sería isto: humildade, realidade e aprendizaxe. Creo que en Europa teriamos que aprender mil cousas destas
xentes tan loitadoras e tan dignas.
Alessandro: E aprendes tamén a capacidade de resistencia que
ten esta xente. No traballo, os problemas das persoas son nimiedades cando coñeces a un señor de Guinea a quen tardaron nove
anos en darlle o asilo, que pasou pola desesperación máis absoluta, até o intento de suicidio por non ter ningún apoio en España.
Cando ves que loita e que por fin consegue legalizar a súa situación, e velo sorrir cheo de enerxía, desas persoas si que aprendo.
Temos unha historia pendente, que é a de Helena Maleno. Como
está a súa situación a día de hoxe? Como se chegou ata aquí?
Ernesto: Esta situación é algo ao que vimos asistindo desde hai
moito tempo. Se xa o tema migratorio ten unha carga emotiva e
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de traballo moi grande, nós desde hai moitos anos cargamos con
outra máis: a criminalización, as ameazas telefónicas, a filtración
da nosa vida privada,… Agora se sabemos que dende 2012 tivemos
os teléfonos intervidos. Ao principio tomabámolo de broma, mais
no ano 2014 converteuse en algo serio: miña nai sufriu un intento
de asasinato no barrio de Bujaled. Daquela as institucións españolas non nos fixeron caso. Mais vin como a situación foi recruando
a medida que se ían sucedendo os momentos críticos e as nosas
denuncias na fronteira Sur. A cada momento aumentaban a represión e a criminalización, nunha guerra noxenta que non sorte efecto porque, grazas a Deus, Helena é unha persoa moi resistente. Ao
ver que nada daquilo funcionaba pasaron á vía xudicial. Primeiro
no Estado Español, onde se acusa a Helena de facer chamadas
a salvamento marítimo. A policía elabora un expediente infame
no que aparece caricaturizada como a maior traficante do Norte
de África. Paradoxalmente, en todas estas supostas actividades de
tráfico de persoas o mesmo informe non recoñece lucro algún (traficar por altruísmo??), polo que a Fiscalía da Audiencia Nacional
arquiva a causa.
Mais non cesa o acoso. A Policía leva o informe a Marrocos e
Helena é citada nos xulgados marroquís, onde xa foi declarar varias
veces. Atopámonos no medio dun proceso moi longo e moi duro
no que, independentemente do que pase, fíxose xa un dano moi
grande. Agora estamos en espera, e non sabemos que pode ocorrer.
Estamos no proceso de instrución, no que o xuíz de Marrocos ten
que decidir se arquiva a causa como fixo xa a Fiscalía en España
(como tamén fai a policía marroquí coas denuncias que lle chegan contra nós, estimando que non hai delito nas chamadas que
facemos a salvamento marítimo), ou se cede ás presións que poida
haber e pasa a unha acusación formal e a un xuízo que lle pode
custar dende unha multa á cadea perpetua.
Mentres sucede todo isto hai uns responsables políticos do noso
estado, que mais alá da posible persecución política, teñen a obriga moral de notificar ao estado marroquí que a causa xa foi arquivada en España, cousa que non está a querer facer malia á presión
social e institucional. E atopámonos nese punto.
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Que podemos facer desde aquí para apoiar
Ernesto: A campaña en contra foi brutal, pois somos unha organización moi pequena, de apenas 10 persoas. Mais houbo máis
de 1.000 organizacións internacionais que nos deron o seu apoio,
máis de 200 personalidades, mobilizacións, apoios, manifestos,…
lembrándolle ao estado a súa responsabilidade nesta cuestión. Hai
60.000 cartas que en cuestión de horas escribíronse aos Ministerios de Interior e Exteriores apremándoo na súa obriga de comunicar a Marrocos o arquivo da causa nos tribunais españois. Eu creo
que a nivel social realmente non podemos pedir máis, de feito non
contabamos con todo ese apoio.
Mais todo isto serviu para algo máis: lanzar un novo debate nas
axendas sociais, que é o da situación das defensoras dos Dereitos
Humanos en Europa. Como o caso de Helena hai até 45 persoas
en toda Europa que están a pasar polo mesmo. A sociedade española, a galega e os diferentes pobos de España teñen que tomar
posición. Pediriamos que en todos os espazos públicos se faga denuncia a todos os niveis (local, estatal, europeo), se estea pendente
das situacións, de todo o que imos colgando por redes e demais
para ver que necesitamos en cada momento.
Desgraciadamente este de Helena Maleno non é o único caso.
Existen persoas co mesmo problema noutros países europeos?
Ernesto: Si, e o primeiro que hai que facer é visualizalo. A prensa ás veces difunde a idea de que Marrocos persegue aos defensores dos dereitos humanos. É a lóxica racista de pensar que son
os países do terceiro mundo quen non cumpren os estándares dos
dereitos humanos cando de feito Marrocos cumpriu coa legalidade. Mais non. É a policía nacional española, a UCRID, o Ministerio do Interior, quen están detrás da criminalización, e como
eles outros estados en diferentes partes de Europa que non teñen
dabondo con deixar que a xente morra como resultado da aplicación das súas políticas criminais, senón que por enriba perseguen
á sociedade civil, criminalizando á solidariedade. Disto estamos
a ver moitos casos, especialmente nos países do sur de Europa:
Italia, Grecia…
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Entrevista a Alessandro Forina e Ernesto G. Maleno

Alessandro: Si. Hai unha auténtica unión europea en todo isto
(risas)
E para rematar: que vos queda de toda esta experiencia, da
vosa visita a Galicia?
Alessandro: A min quédame unha sensación moi boa. Malia
que en Galicia non hai tantas persoas refuxiadas ás que atender
como en Madrid, vexo que hai unha rede bastante informada, que
funciona e que se organiza bastante ben. Iso dá esperanza, ver
como a xente se xunta e se organiza para concienciar e traballar.
As charlas que demos estiveron moi ben, con moita xente, cousa
que non nos adoita pasar. En Madrid hai moi pouca xente que se
mobilice, e aquí atopei moita resposta, o cal é moi de agradecer.
Xa vimos que só hai 18 persoas, en Lugo e Sarria, e que as institucións non saben ben que facer. Mais se hai persoas para dar unha
resposta, pouco lle custaría ás institucións ter un plan de acollida
que fose modelo para outros.
Ernesto: Eu voume moi contento a nivel persoal. Eu viña disposto a conectar con ese ADN migrante que ten o pobo galego.
Sodes un pobo que fala da morriña para describir o que sente ao
irse, ao moverse, ao cambiar de país. Onte tocouvos a vós emigrar
e hoxe toca apoiar a outras persoas e comunidades que están na
mesma situación. Vese que hai xente que ten memoria neste país
da desmemoria, que quere rescatar, que non esquece as súas experiencias pasadas. Iso agradécese moito.
Xosé María Barca López, Marisa Vidal Collazo
Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Negra sombra que
nos asombra
Abrimos esta Crónica ás
beiras xa de entrar na Semana
Santa, lembranza sentida e solemne da morte inocente de Xesús e, coa súa, na súa, de todas
as mortes inocentes que antes
e despois del foron tecendo de
negritude a nosa historia. Unha
desas mortes foi a recente do
picariño Gabriel Cruz Ramírez,
da que se declarou autora Ana
Xulia, parella actual, ata o presente, do seu pai. Aínda temos
fresco o recordo de Diana Quer.
E preguntámonos como é que
poden pasar estas cousas, como
é que unha mente humana pode
chegar a perpetrar e executar tamañas animaladas, que con frecuencia sofren as persoas e os
colectivos sociais máis fráxiles.
Ante iso a nosa reacción primaria adoita ser a dunha máis
que razoable indignación e
a dun desexo potente de que
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as persoas que tal fan acaben
os seus días entre rellas. O da
prisión permanente revisable
pódenos parecer o mellor para
garantir, de entrada, que vaian
pasar a vida encadeadas. E con
iso as nosas apetencias humanitarias quedarían satisfeitas. E
con iso pensamos que o problema se resolverá. E con iso quedámonos tranquilos.
Centrámonos na maldade da
persoa, que certamente existe e
merece castigo, corrección e rehabilitación. Pero que facemos
coas familias e contextos sociais
desestruturados nos que ás veces se crían persoas deste tipo?
Que facemos co noso modelo
de formación, totalmente orientado a producir e ganar cartos,
pero no que nada se ensina para
coñecerse, entenderse, manexar
sentimentos e emocións, manexar fracasos, controlar apetencias? Que facemos cos modelos
sociais de valores e comportamentos que ofrecemos á nosa
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infancia e mocidade, a través
dos variados medios de comunicación, dos personaxes que
exaltamos, das metas que lles
propoñemos, das cobizas que
lles inoculamos, do consumo
que lles fomentamos? Cando estas persoas ingresan en prisión,
que recursos de rehabilitación
se lle poñen ao alcance? Que
atención médico-psiquiátrica
especializada se lles ofrece? Que
seguimento se lles fai?
No caso de aplicar a prisión
permanente revisable, a quen
teriamos que revisar? Soamente
o individuo condenado, ou tamén a todos os factores que incidiron no delito e a todos os recursos que fan posible a súa recuperación? Cantas responsabilidades están en xogo e deberían
entrar nesa revisión? Cubrimos
esas responsabilidades simplemente alongando a condena?
O Deus de Xesús é un Deus de
perdón. Pero o seu perdón non
é unha inxenuidade, aínda que
ás veces así pareza entenderse
e vivirse. O seu perdón é serio,
ofrece e demanda corrección
e rehabilitación. Ofrece e demanda que ninguén se lave as
mans e se exclúa do complexo
labor de reconstruír persoas e
mellorar sociedades, ben que o

fagamos como persoas crentes
ou como simple cidadanía.
Chamounos a atención a intensidade vindicativa, próxima
ao linchamento, contra Ana Xulia. Chamáronnos aínda máis a
atención as palabras da nai do
neno morto, pedindo que non
se espallasen mensaxes de odio
e de rabia, para que non fose a
asasina a que ocupase o centro;
que dela se ocupe a xustiza, e
que todos quedemos co positivo
da inmensa onda de solidariedade que se creou ao redor do inocente Gabriel; que permaneza
a bondade que florece en tanta
xente boa como hai. Exemplar!
E concordamos plenamente
coas declaracións de Florencio
Roselló, director do Secretariado de Pastoral Penitenciaria da
CEE, cando afirma que a prisión
perpetua revisable non reduce a
violencia, e que «as peticións
que se están oíndo, que se cadea
perpetua, que se pena de morte
(…) supón meterse nunha dinámica na que nos poñemos ao
mesmo nivel que a persoa culpable destes delitos, a quen queremos axustizar. E a Igrexa non
o aproba». Segue sendo profético o slogan de Concepción Arenal: «Odia o delito e compadece
o delincuente».
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2.- Polo 8 de marzo, día
da muller traballadora
Se o anterior tinguía de tristura e de preguntas o noso
corazón, a nosa sensibilidade
humana e cristiá, a folga e manifestación feminista do 8 de
marzo en toda España alentaba
a nosa esperanza cara á superación dun problema que segue
estando vivo entre nós. A ondada feminina que encheu rúas e
prazas con aires festeiros e reivindicativos, apurrou os ánimos
das mulleres –esperemos que
tamén os dos homes– para lle
ir poñendo fin a un mundo de
inxusta desigualdade que aínda
se dá entre nós á hora de equiparar respectos, méritos, oportunidades, traballos, salarios,
recoñecementos entre homes e
mulleres.
Falouse de manipulación
política do feito, tanto por un
lado coma polo outro; falouse
dalgunhas consignas que para
alguén desbordaban o común
denominador feminista e respondían a opcións máis particulares; falouse dunha folga
«pija», porque certamente eran
moitas as mulleres novas e aínda rapazada, estudantes e non
traballadoras, as que acudiron
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a ela. Dígase o que se queira, o
substancial do que se pretendía
expresouse e chegou ao conxunto da sociedade: existe moita
desigualdade por cuestións de
sexo, pero existe conciencia da
mesma e posiblemente vontade
de lle poñer remedio. Veremos
en que queda a cousa, veremos
que medidas se toman. É posible que este empoderamento
feminino sacuda modorras e
permita dar pasos como o da
actriz galega que denunciou a
un cargo da TVG por coqueteos sexuais improcedentes; ou
como o do fotógrafo e avogado
asturiano Mario Díaz Fernández que, motivado pola data
reivindicativa do día 8, decidiuse a compartir abertamente un
vídeo no que narra un escurísimo caso de pornografía infantil
e de abusos sexuais a menores,
nenos e nenas, protagonizado
presuntamente por políticos,
banqueiros, xuíces e empresarios, relato que todo o mundo
debiamos escoitar (abonda con
entrar en internet con «avogado
Mario Díaz Fernández»). Polo
que aí se di, a xustiza é moi sabedora diso, todos os medios
de comunicación tamén, pero
ninguén lle quere meter o dente. Canto contrasta a abafante
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dedicación dos medios para seguir con minuciosidade casos
como o do picariño Gabriel, e o
silencio absoluto prestado a informes como a de Mario Díaz.
Que diferenza de trato entre
un cidadán normal e as persoas
vinculadas ao poder!
Volvendo á folga feminista,
coido que boa parte da Igrexa
a secundou co corpo ou co
espírito. Houbo declaracións
previas de apoio, houbo ditos
pintorescos coma o do cardeal
Osoro cando afirmaba que a
mesma Santa María iría á folga, e todos vimos ou soubemos de xente cristiá que estivo
manifestamente promovendo
e facendo a folga. Pero tamén
sabemos de xente moi receosa
que non a entendía, maiormente porque no paquete da folga
había de todo e non con todo
se estaba de acordo; ben, e a
todos nos chegou a particular
visión do bispo Munilla, vendo
e esconxurando demos onde a
maioría vía un significativo paso
adiante. O feminismo é un signo dos tempos; un lugar forte
de Deus en construción, que
non está libre de contradicións;
parécenos que ás veces desde a
Igrexa non temos acertado na
forma, no ton, para acompañar

ben esta realidade con empatía,
con crítica, e deixarnos converter e enriquecer por ela.

3.- Un significativo
comunicado conxunto
Todo veu a conto do pregón
que Carlos Santiago pronunciou
o 13 de febreiro para inaugurar
as festas de entroido na cidade
do Apóstolo. Algunhas frases,
sen dicilo claramente, podíanse
interpretar en sentido sexual,
metendo polo medio a Santiago
e a Santa María do Pilar de Zaragoza. A cousa indignou abondo, ata o punto que o arcebispo
de Santiago promoveu un acto
solemne de desagravio na catedral compostelá, ao que asistiu
moitísimo público.
Coincidindo no tempo con
isto, comunicóuselle a un mozo
de Xaén a resolución xudicial
que o condenaba ao pago dunha
multa de 480 € por subir a Instagram unha montaxe do Cristo
da Amargura, o Despoxado, co
rostro do mesmo rapaz que levaba un brinco ou aro no nariz.
A cousa abofé que non desentoaba moito, Xesús non deixou
de identificarse coa xente marxinal, e ademais o rostro tiña un
aquel mesmo piadoso; pero o
Encrucillada 207, marzo-abril 2018
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do brinco non debeu convencer
aos señores da Confraría correspondente, que, despois de avisar o rapaz para que o baixase
de Instagram e non ser atendidos, presentaron denuncia por
sentirse feridos nos seus sentimentos relixiosos.
Supoñemos que a conta de
todo isto, e posiblemente doutras historias pasadas, o 20 de
febreiro a Federación de Comunidades Xudías de España,
a Conferencia Episcopal Española, a Comisión Islámica de
España e a Federación de Entidades Relixiosas Evanxélicas de
España, fixeron público un comunicado breve, esquemático,
de sete puntos, digno de ser lido,
mostrando a súa preocupación
e mágoa polas repetidas ofensas aos sentimentos relixiosos
da xente, apostando por unha
convivencia respectuosa con todas as diferenzas, queixándose
dun trato discriminatorio a este
respecto e comprometéndose a
seguir traballando pola paz, pola
tolerancia, pola integración e a
convivencia en liberdade.
O documento resulta significativo porque, que saibamos, é
a primeira vez que o conxunto
das institucións relixiosas de
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máis peso en España teñen feito algo así. Cremos que na nosa
sociedade non se ten dado unha
reconciliación a fondo entre o
relixioso e o non relixioso; seguimos sendo herdeiros de pasados acedos nos que tampouco os crentes soubemos estar
no noso sitio; moitas persoas
lexitimamente non crentes, con
malicia ou sen ela ou por pura
rexouba, ás veces fan e din cousas, aínda que sexa amparadas
polo dereito de libre expresión,
que non axudan a integración, e
aos crentes ás veces tamén nos
falta esa vontade de tolerancia,
de integración e de gusto pola
convivencia co distinto, á que
alude o mesmo comunicado.
Moito mellor, desde logo, un
documento así ca non unha
denuncia xudicial que acaba
encirrando e non acalmando.
Moito mellor un documento así
–pensamos– que non un solemne desagravio, no que é difícil
liberarse da sobreactuación;
máxime cando non facemos
cousas semellantes ante sucesos que feren a nosa conciencia
cristiá, porque afectan a xente
empobrecida, tal como foi o
caso que hai uns días protagonizaban nunha cidade galega 15
gardas civís sacando á forza da
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súa vivenda a unha mulleriña de
85 anos, que fora desafiuzada.
Pero, en fin, cada quen ten os
seus criterios.

4.- Seminarios, de que?
Acabamos de celebrar o día
de san Xosé, e, na mesma data,
o día do Seminario, que este ano
leva por lema: «Apóstolos para
a mocidade». Boa ocasión para
botarlle unha ollada á situación
dos seminarios das cinco dioceses galegas. E estes son os datos
recollidos. Actualmente hai seminarios menores e maiores en
todas as dioceses galegas, agás
na de Mondoñedo-Ferrol, que
ten ambos pechados por non
ter número suficiente de seminaristas. Esta diocese ten 7 seminaristas menores e 1 maior
nos seminarios correspondentes
de Lugo; ademais ten 3 seminaristas maiores, de primeiro ano,
de orixe estranxeira, residindo
no seminario de Ávila e asistindo a clases en Salamanca. Hai
3 anos que se ordenou o último
sacerdote.
A diocese de Santiago ten seminario menor cun grupo duns
60-70 alumnos en réxime residencial ou medio residencial;
no seminario maior ten 27 se-

minaristas, aos que se suman
8 máis pertencentes á orde
relixiosa dos Somascos, que
residen na súa vivenda propia;
os seminaristas son os máis deles galegos, pero tamén os hai
de Latinoamérica, de África. O
ano pasado ordenáronse 3 sacerdotes. Estudan loxicamente
no Instituto Teolóxico Compostelán, dependente da Universidade Pontificia de Salamanca.
A diocese de Tui-Vigo ten no
seminario menor a 35 rapaces.
Os da ESO cursan no propio
seminario. Nos últimos 4 anos
só un rapaz pasou do seminario
menor ao maior. No seminario
maior hai actualmente 6 alumnos; este curso incorporouse 1
seminarista. No último ano non
houbo ordenacións. Os estudos
fanos no Instituto Teolóxico
San Xosé, vinculado á Universidade Pontificia de Salamanca. A liturxia das Horas fana en
galego. A formación é 50 % en
galego. Actualmente non se fai
problema polo uso do galego.
Os seminaristas menores da
diocese de Ourense son 45 en
réxime de internado e 58 en réxime de externado. No curso pasado non pasou ningún alumno
do menor ao maior. No seminaEncrucillada 207, marzo-abril 2018
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rio maior estudan 15 alumnos,
deles 8 son diocesanos e 7 pertencen ao seminario Redemptoris Mater do Camiño Neocatecumenal, que teñen o seu propio seminario na casas reitoral
de Castro de Beiro; estes forman
unha comunidade de 11 seminaristas máis un formador, que
é diácono, e o reitor; 2 deses 11
seminaristas van tamén ao seminario menor. Hai un acordo
entre a diocese e o Camiño Catecumenal, de xeito que, cando
algún destes se ordena, durante
dous anos debe prestar servizo
na diocese; despois están á disposición da propia institución.
O ano pasado ordenáronse 2
curas diocesanos.
Por último a diocese de Lugo
ten no seu seminario menor a
uns 40 alumnos, dos que 7 son
de Mondoñedo. No seminario
maior hai 10 alumnos, un deles
da diocese de Mondoñedo, e 6
pertencen ao Camiño Catecumenal, que residen en distintos fogares de xente afín a esa
institución relixiosa. Estase barallando a posibilidade de que,
reformando a antiga casa diocesana de exercicios, unha parte
da mesma se destine a seminario do Camiño Neocatecumenal. Os grupos neocatecume102
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nais están empezando a facerse
presente en varias parroquias da
cidade. En Lugo teñen un diácono para ordenar de cura.
En resume 258 alumnos nos
seminarios menores e 61 nos
maiores, dos que 13 pertencen
ao Camiño Neocatecumenal.
Que valoración facer destes
datos? Chama a atención o escaso número de seminaristas
maiores, algo compensado en
Santiago, pero téñase en conta
que Santiago é a diocese máis
grande en extensión e en concentración de poboación, con
tres cidades importantes: A Coruña, Santiago e Pontevedra, e
con vilas costeiras moi poboadas. O caso de Mondoñedo-Ferrol, ou mesmo os de Tui-Vigo e
Lugo, son de verdadeira alarma,
se a esta escaseza de clero para a
substitución lle sumamos a elevadísima idade media do clero.
Loxicamente, por moito que
se esforcen os responsables correspondentes, é moi difícil que
con ese número de seminaristas, distribuídos logo polas diferentes clases para as diferentes
materias, se dea conseguido
unha motivación no alumnado para se formar e no mesmo
profesorado para garantir a súa
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formación. Quen máis quen
menos temos pasado por situacións parecidas, e sabemos o
que dan de si.
A presenza de vocacións de
procedencia estranxeira moi diversa e de institucións relixiosas
como a do Camiño Neocatecumenal, ao tempo que esperta o
soño de poder aliviar algo a situación, xera tamén importantes preocupacións. O feito ten
dado pé a debates entre os mesmos bispos, porque no segundo
caso son grupos que dependen
de autoridades extradiocesanas,
que xeralmente crean problemas á hora de inserirse na dinámica diocesana, cando o fan.
En xeral predomina nos nosos seminarios unha tendencia
conservadora. Se pensamos que
a crise eclesial pola que estamos pasando non é só cuestión
de números, senón tamén de
capacidade para liderar novas
alternativas evanxelizadoras, é
difícil pensar que a cousa poida mellorar, porque dun pensamento conservador o normal
será –salvo anomalías do Espírito, que se dan– que se deriven
prácticas conservadoras, é dicir,
unha pastoral que continúe co
simple mantemento.

Unha papeleta nada doada
a que temos por diante todo o
conxunto da Igrexa. Na última reunión da Comisión Permanente da CEE dos pasados
27-28 de febreiro abordouse o
tema, e de novo se volverá ao
mesmo na Asemblea Plenaria da
CEE de finais de abril. Enriba
da mesa da CEE está promover
unha cultura vocacional –levamos décadas con esta teima–, e
está tamén o de ir pensando en
seminarios interdiocesanos, que
entre nós, en Galicia, tiveron
unha fugaz presenza nos tempos de Suquía, pero polos que
tristemente non se quere apostar. Parécenos que sería un primeiro paso imprescindible para
economizar recursos humanos
e materiais, para garantir un
clero mellor formado, máis capaz de darlle cara ao tremendo
desconcerto e reto eclesial que
se nos vén enriba, e para coller
conciencia de Igrexa asentada nun determinado territorio
que de múltiples maneiras debería condicionar a práctica
evanxelizadora. Dubidamos que
o modelo de seminarios que
seguimos mantendo responda
aos tempos novos que se nos
anuncian, que claman por unhas comunidades baseadas nas
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capacidades e responsabilidade
de todos os seus compoñentes,
homes e mulleres, e na capacidade para suscitalas e animalas
de líderes que posiblemente, co
tempo, non terán por que ser
unicamente cregos, non terán
por que ser unicamente homes.
O papel necesario, mesmo imprescindible do crego, deberá
reformularse.
Volvendo, logo, ao título deste apartado da Crónica: Seminarios, de que? Que sementes
estamos a botar, que plantas van
saír de aí, que animadores comunitarios, para que tipo de comunidades cristiás estamos formando, para que tipo de Igrexa?

5.- Exemplos nos que
nos poder ollar
Pero non todo é negativo, nin
moito menos, na práctica comunitaria que se está levando
nas nosas parroquias. Recentemente puidemos coñecer dúas
experiencias comunitarias nas
que paga a pena reparar, porque
pola súa mesma existencia nos
permiten afirmar que as cousas
se poden facer doutra maneira,
e de que existen propostas, persoas e recursos que o posibilitan. Referímonos por unha parte
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á Unidade Pastoral de Os Cotos
en Fornelos de Montes, Pontevedra, e á parroquia de Santa
Mariña de Chantada, Lugo.
A Unidade Pastoral de Os Cotos de Fornelo de Montes leva
funcionando desde o ano 2004.
Unha zona de media montaña
equidistante de Pontevedra e
Vigo, pero rural. 10 parroquias
que cubrían distancias de máis
de 30 quilómetros. Dous curas
que se poñen á fronte, Gonzalo Domínguez e Xosé Manuel
Lence. E, despois dun período
longo, 6 anos, de encontros
semanais de reflexión e de oración coa veciñanza, deciden dar
o paso cara a unha reestruturación da atención relixiosa da
unidade pastoral, que denominarán Os Cotos, nome xenérico
que non levaba ningunha das
parroquia que nelas se integra.
Concéntrase o culto nalgunhas ocasións (especialmente a
celebración da Pascua) en Fornelos, a capitalidade do Concello, fórmase grupos de laicos e
laicas en cada parroquia para
responsabilizarse de celebracións cando o cura non asiste,
respéctase a práctica relixiosa
en cada parroquia, concéntrase
a catequese, dótase a Unidade
Pastoral dun fondo económico
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coas achegas anuais de cada
parroquia, créanse materiais litúrxicos e catequéticos apropiados, créase tamén unha revista
parroquial en liña, que tamén se
espalla en papel,… e máis cousas que se nos pasarán. Todo
en galego, pois galegofalante é
a práctica totalidade da xente
veciña. Todo co intelixente emprego de recursos informáticos.
Parece un milagre, e éo, daquela maneira, pero aí está. Quen o
queira pode achegarse a esta experiencia visitándoa, ou simplemente entrando en internet por
Os Cotos.eu, onde se fai unha
minuciosa descrición do proceso e da realidade actual. Unha
páxina Web con moito contido,
actualizada, onde se pode ver o
corpo e a alma cotiá desta Unidade Pastoral.
A parroquia de Santa Mariña
de Chantada gozou unha forte
transformación coa chegada
do novo crego Manuel Areán
en febreiro do pasado ano. A
parroquia de Chantada, e con
ela toda a súa comarca, estaba
sendo atendida por un grupo
de curas meritorios, pero moi
anciáns. Manuel é un crego
de mediana idade que proviña
de San Clodio de Ribas de Sil.
Un crego sinxelo, dinámico,

convencido, que cre no transmite e que transmite con convicción o que cre. Sen grandes
revolucións, hoxe isto, mañá
aquilo, foi conseguindo, nun
só ano, darlle unha nova cor e
unha nova calor á vida relixiosa
da parroquia; cambia formatos
externos, pero modifica tamén
actitudes e contidos. Converte
unha catequese exánime nun
grupo abundante de rapazada
que está activa e participadora. Por aquí e por alí empezan
a aparecer persoas adultas que
se senten provocadas á participación e a prestar as súas habilidades para a boa marcha da
parroquia; forman un coro para
nenos e nenas, axilízanse as celebracións, para as que instalou
unha pantalla na que aparecen
cantigas e mesmo imaxes, power
point, acompañando os momentos da celebración e a predicación. Estase introducindo o galego con decisión como lingua
normalizada nos diferentes momentos da vida eclesial. Tamén
aquí se bota man dos recursos
informáticos, a parroquia ten
unha páxina Web moi ben abastecida, diariamente actualizada.
Hai que ir empezando por algo,
di o crego Manuel. A comunidade manifesta estar moi contenta
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e motivada. O que era unha vida
relixiosa en decadencia, sen relevancia social, sen perspectiva, estase a converter en algo
atraínte, que merece as chufas,
que permite soñar. Tamén a esta
realidade nos podemos asomar,
visitándoa en vivo, visitando a
súa páxina web (Parroquia de
Santa Mariña de Chantada),
paga a pena.
Un apunte máis. Chama a
atención a importancia que reciben nestas dúas experiencias
os modernos medios de comunicación para o mantemento da
comunidade, para o espallamento do Evanxeo. Manuel Areán
vai máis alá e non dubida en
afirmar expresamente: hai unha
parroquia localizada en Chantada, pero traballamos ademais
na perspectiva dunha parroquia
virtual á que tamén queremos
servir. Noutros tempos, a palabra
ben dita, ben proclamada, –sermonada–, era o gran instrumento de comunicación relixiosa, e
no currículo clerical non faltaba
a materia de oratoria, que se coidaba de forma teórica e práctica.
Hoxe, descridos con razón dos
grandes sermóns, pasámonos de
raia, e con tristeza se comproba
o escaso dominio de técnicas
elementais de comunicación
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verbal de moitos axentes de pastoral. Estúdase hoxe a importante materia de comunicación?
E, a maiores, o éxito das novas
experiencias fálannos da importancia dun dominio regular dos
novos medios de comunicación
para poder chegar ben á xente
de hoxe.

6.– Xentes de aquí e de acolá
Co permiso de Álvaro Cunqueiro, empregamos o título do
seu libro para encabezar un breve listado de persoas e/ou eventos que nos parecen moi dignas
de ser, cando menos, citadas.
Empezamos polo mesmo
Papa Francisco, do que celebramos xa o seus cinco anos de
exercicio de pastor universal da
Igrexa Católica. Ao noso ver, ao
ver de moita xente de Igrexa e
de non Igrexa, un papado que
alivia e alenta. Non todos o cren
así. Alá eles. Que sexan varios
quinquenios máis, con saúde e
con forza!
Pedro Casaldáliga, bispo catalán, asentado no Mato Grosso, Brasil, que vén de celebrar
90 anos cheos de fe, de aposta
profética por un pobo asoballado, de poesía relixiosa fervente.

Carta desde a banda da esperanza

A canta xente nos ten alentado,
corrixido, acompañado!
Elías Yanes Álvarez, arcebispo
emérito de Zaragoza, que morreu o 9 de marzo con 90 anos
tamén. Presidente da CEE do
1993 ao 1999. Representante
dunha Igrexa posconciliar que
se empeñou por abrila a uns
novos tempos sociais e democráticos.
Raimon Panikkar, do que no
2018 se celebra o centenario do
seu nacemento co así chamado
«Ano de Panikkar», durante o
cal se desenvolverán diferentes
actos para conmemorar a esta
excepcional figura intercultural.
Entre outras cousas continuarase coa edición da súa obra completa, labor no que está tendo
importante responsabilidade o
noso compañeiro de consello de
redacción Victorino Pérez Prieto.
O padre Cristóbal López Romero, salesiano, que o 10 de
marzo foi ordenado arcebispo de
Rabat, en Marruecos, nun medio musulmán, chamado a testemuñar a Cristo sinxelamente
coa vida e co servizo. Bo compañeiro e continuador, seguro,
do noso benquerido monseñor
Agrelo, arcebispo de Tánxer, tamén en terras marroquís.

Manuel (Faustino) Míguez,
que naceu no 1831 en Xamirás,
Acebedo do Río, Celanova, estudou na colexio dos Milagres en
Maceda, Ourense, onde prendeu nel a vocación das escolas
pías, e profesa como escolapio.
Dedícase á bioloxía, materia na
que chegará a ser un notable e
creativo especialista; pero fíxose
tamén un especialista en solidariedade. En Cádiz, a onde fora
destinado, comproba que as rapazas non tiñan acceso á educación, razón pola que se empeña
en fundar unha congregación
feminina que se ocupe da educación integral da infancia e
mocidade feminina e da formación das mulleres. Farao no ano
1882 co nome de Instituto Calasancio Fillas da Divina Pastora.
Morre aos 94 anos no 1925. Foi
canonizado no outono pasado.
No deambulatorio da catedral
de Ourense dedicóuselle unha
capela absidal. O 8 de marzo
houbo unha cerimonia relixiosa
especial, co gallo da entronización dunha imaxe súa na igrexa
parroquial de Acebedo do Río.
As Calasancias atenden no barrio do Couto, en Ourense, un
colexio para a atención de nenos
e nenas empobrecidas. «Como
escolapio son do pobo e para o
Encrucillada 207, marzo-abril 2018
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pobo», gustaba de dicir o noso
novo santo ourensán e galego.

mente sempre recibiu o apoio
da Igrexa catalá.

Cáritas de Galicia, é dicir,
centos de homes e mulleres
galegas, que o día 6 de abril,
aniversario da promulgación
do Estatuto de Galicia, recibirán a medalla do Parlamento de
Galicia xuntamente con Aldeas
Infantís SOS Galicia e con COGAMI (confederación galega
de persoas con discapacidade),
«convencido da necesidade de
recoñecer publicamente desde
a primeira institución da Comunidade o labor das institucións e
organizacións que traballan no
ámbito social e prestan apoio ás
persoas vulnerables» –afirma o
presidente do Parlamento Galego, Miguel Anxo Santalices.

E, aínda que sexan ou non de
matrícula cristiá –pero si que
beben do espírito solidario–,
como representantes de tantas mulleres loitadoras, humanistas a tope, crentes, seguro,
aínda que o sexan ao seu xeito,
queremos citar por unha banda
a activista brasileira Marielle,
asasinada o 3 de marzo por ser
activista dos dereitos humanos,
por defender os dereitos das
mulleres e da poboación negra
das zonas máis empobrecidas de
Río de Xaneiro. Nos albores da
Pascua, outro anaco de Cristo
morto e resucitado. E, pola outra, o grupo «Malen etxea» (malen, muller en mapuche; etxea,
casa en euskera; casa da muller,
logo), de quen oímos falar con
chufas no País Vasco, unha organización de mulleres suramericanas do servizo doméstico,
desas que por 600-700 euros
pasan día e noite acompañando
entre outras a xente moi maior,
enferma; sen vida propia, lonxe
da familia, sen dereitos laborais, agarrándose ao que poden.
Unha cara oculta, escura, deste
primeiro mundo que se enche
de fachenda falando de dereitos
humanos, e que mesmo non re-

A revista «Catalunya Cristiana», semanario de información
e cultura relixiosa, que, como
Encrucillada, acaba de celebrar no setembro pasado o 40
aniversario da súa fundación
(29.10.1979). Botárona a andar os cregos Joan E. Jarque e
Francesc Malgosa. Editada en
catalán e castelán, con 3.500
subscritores, 2002 números
xa ao lombo, traballou sempre
por un entrecruce actualizado
entre fe e catalanidade. Loxica108
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cea en volverse contra tanta inmigrante noxenta. E son elas en
tantos casos as que nos acaban
limpando o cu a nós!
E máis nada. Que nos medre
a paz, a ledicia, a forza ao pé de

Cristo resucitado e de tantas
testemuñas súas que a vida gratuitamente vai poñendo ao noso
dispor. Feliz Pascua de Vida e
Resurrección.
Manuel Regal Ledo

Encrucillada 207, marzo-abril 2018

109
233

Carmen Picó Guzmán

Recensión

María de Magdala. Unha xenealoxía
apostólica
Marinella Perroni. Cristina Simonelli. San Pablo (Madrid) 2017

Son moitas as publicacións
que responden ao interese que
suscita María de Magdala dentro
e fóra do ámbito crente. Dentro
dese abano de publicacións este
libro, titulado María de Magdala. Unha xenealoxía apostólica,
presenta unha aproximación de
corte científico sen perder unha
clara intención divulgativa. As
súas autoras, as teólogas italianas Marinella Perroni e Cristina
Simonelli, cóntannos no prólogo que pretenden reconstruír a
memoria dunha xenealoxía, a de
María Magdalena, presente en
tantos lugares da Europa medieval, desde algúns dos escritos
máis antigos da cristiandade, os
evanxeos, e algúns escritos datados entre os séculos II e IV.
A pretensión da obra é recuperar a memoria da muller
que viaxou co grupo de Xesús
desde Galilea a Xerusalén, que
o acompañou no seu martirio,
conservou o recordo do seu enterramento e visitou a súa tumba a mañá do primeiro día da
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semana, sendo enviada a dar
testemuño aos seus «irmáns»
(Xn 20, 18).
A primeira parte do texto
aproxímanos á tradición canónica recollida polo Novo Testamento. O título «Unha apóstola
sen historia» ábrenos un espazo dedicado á transmisión da
tradición de María de Magdala realizada a través dos textos
evanxélicos. Marinella axúdanos a entender o importante
que pode resultar a lembranza
dos detalles, por exemplo, o
nome da muller que foi ao sepulcro e volveu coa noticia da
resurrección, porque esquecer
eses detalles ou excluílos da
transmisión da memoria comunitaria é privar de autoridade a
súa figura na Igrexa e con ela
a das mulleres. Tras esta breve
reflexión convídanos a un percorrido polos últimos traballos
que se levaron a cabo no intento
de recuperar a figura histórica
da Madalena. Preséntanos un
elenco bibliográfico extenso e
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abondo para aquelas persoas
que queiran profundar en distintos aspectos que despois se
van abordar neste traballo.
O segundo capítulo desenvolve a reflexión sobre a necesidade ou non de recuperar esta memoria histórica. Nun primeiro
momento fáisenos partícipes do
desenvolvemento moitas veces
distorsionado que tivo a figura
de María de Magdala na tradición da Igrexa, e aborda a necesidade de volver aos evanxeos
para resolver confusións nos
nomes e nas situacións. En definitiva, lembrar o que verdadeiramente permaneceu dela nos
textos. Comezará coa presentación da súa cidade, Magdala,
e do seu nome, e dirixirase aos
evanxeos para consolidar a súa
procura. No terceiro capítulo
empréndese a tarefa de buscar
nos evanxeos os rastros de María de Magdala e percórrense os
catro evanxeos en busca dos detalles que cada un poida achegar. Un percorrido breve pero
exhaustivo en busca de pinceladas que permitan esbozar a
figura histórica desta muller.
No capítulo cuarto, aínda
que seguimos nos textos evanxélicos, abórdase a cuestión das

orixes da fe pascual, o ben coñecido testemuño pascual feminino non só desde a figura
concreta da Madalena, senón
desde os recordos de mulleres
que nos deixaron as primeiras
comunidades cristiás nos textos
evanxélicos. É moi interesante e suxestiva a reflexión sobre
o motivo polo que as mulleres foron quen de entender o
acontecemento pascual, desde
a súa proximidade coa morte,
a herdanza bíblica de matriarcas como Raquel. Termina este
capítulo analizando a realidade
das tradicións, oriental e occidental, sobre o apostolado de
María de Magdala.
Ao final desta primeira parte
atopamos un brevísimo capítulo de transición no que se nos
fala do abandono dunha tradición por parte da Gran Igrexa
que nos obriga buscar nas fontes non canónicas da literatura
cristiá dos primeiros séculos.
O recordo desta policromía de
correntes é oportuno para facernos caer na conta de que, só
cando unha delas se colocou en
posición dominante, foi cando
se perderon as cores da historia plural que protagonizaron os
primeiros grupos cristiáns. Nesa
paleta de experiencias atopar a
Encrucillada 207, marzo-abril 2018
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tradición das mulleres seguidoras de Xesús require situarse nas
marxes, di Marinella, nas fronteiras dunha historia que deixou
fóra a memoria das mulleres. E,
por iso, debemos buscala nos
«círculos marxinais do cristianismo antigo», onde a figura da
discípula e apóstola, María de
Magdala, destaca confirmando
un primado discipular e apostólico que creou tradición.

María como referente. Cristina
Simonelli, que asina esta segunda parte do libro, abre o marco
de referencia cun esbozo breve pero certeiro sobre o termo
«apócrifo». Un brevísimo percorrido pola historia do termo permítenos partir dunha idea consensuada do que significa a palabra como tal, e do que supuxo a
clasificación de «apócrifo» para
a transmisión dos textos.

Excluída María Magdalena do
«proceso autorizado da transmisión da fe», quedaron as honras
da lenda, di Marinella, disposta
a non desaparecer e a se alimentar de elementos esotéricos que
a farán atractiva, iso si, pero sen
o recoñecemento que lle correspondería sobre todo en Europa.
A reflexión conclúe cun pequeno salto cara á busca das tradicións daquelas comunidades
que referiron a súa autoridade
apostólica a María de Magdala, presentando unha segunda
parte cun breve percorrido pola
literatura cristiá antiga.

Podemos atopar, tamén, unha
breve guía de clasificación destes textos que, ademais de axudar á comprensión do problema, enfróntanos á realidade
actual de que moitos dos textos
referidos a María Magdalena
quedan confinados a contextos específicos, quedando fóra
dalgunhas das recompilacións
textuais realizadas a finais do
século XX. É moi interesante
deixarse acompañar neste percorrido pola historia contemporánea que nos fala da marxinalidade das testemuñas que teñen
esta muller como protagonista.
Unha marxinalidade que tamén
sucede, di Cristina, á hora de
elixir os séculos para o estudo
da tradición patrística, porque a
elección preferente adoitan ser
os séculos IV e V, que deixan
fóra as tradicións de María,

Titulada «Apóstola entre espiritualidade e conflito: Tradicións
apócrifas», esta segunda parte
preséntase en dúas partes, un
marco de referencia e un percorrido polos textos co Evanxeo de
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porque ninguén conta a historia
das mulleres.
Iníciase, inmediatamente, un
percorrido breve polas distintas
xenealoxías apostólicas, que
nos falan dos Doce e de Pedro
e Pablo, como tradicións que
lidas posteriormente de forma
orientada e selectiva dan lugar á
tradición occidental, coa Igrexa
con Roma á cabeza.
A tradición apostólica de Tomás Dídimo, lembrado con forza na rexión siro-mesopotámica
e na igrexas da India, que produciu unha literatura extensa que
mostra notas de dualidade, que,
como recoñece humildemente
Cristina, non podemos saber se
pertencía á orixe desta tradición
ou foi incorporada polos grupos
que a tomaron como referentes.
A tradición da autoridade de
Tegra referida por Tertuliano,
como aquela á que se acollían
algunhas mulleres cartaxinesas
para lexitimaren a súa acción
ministerial, ou por Exeria, a peregrina do século IV que visitou
a súa tumba en Seleucia.
A tradición da autoridade
apostólica de María de Magdala
encamiña a nosa viaxe literaria
cara a un movemento que conviviu coa gran Igrexa nos pri-

meiros séculos, o movemento
gnóstico. Coñecemos a súa memoria polo achado dos códices
de Nag Hammadi, uns escritos
que conservaron a «memoria de
María Magdalena». Non podemos saber se conservan unha
memoria censurada por outros,
di Cristina, ou en que medida esta referencia a María por
parte destes grupos supuxo o
abandono da súa memoria por
parte doutros grupos, só podemos contemplar a presenza de
mulleres que «infrinxen o código patriarcal e son deixadas á
marxe por iso, testemuñando a
marxinación do sistema contracultural que as acolle».
E a partir de aí penetramos
nos rastros da memoria «apócrifa» de María de Magdala da
man de textos como o Evanxeo
de María, Pistis Sophia, Sofía
de Xesucristo e Diálogo do salvador, sen esquecer testemuños
importantes da súa memoria
nos Feitos e o Evanxeo de Felipe, o Evanxeo de Pedro e o Ciclo de Pilatos.
Despois da lectura poderemos constatar a existencia dunha memoria apostólica que permaneceu viva en distintos contextos xeográficos e espirituais,
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que mostran unha presenza
activa feminina en Asia Menor
e en Capadocia. Moi lúcida me
parece a afirmación da «apocrización de María» como explicación das dinámicas de invisibilización que sufriu a imaxe desta
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discípula, e que podemos apoiar
na invisibilidade da que, como
di Cristina, temos experiencia
nos nosos días moitas de nós.
Carmen Picó Guzmán
Licenciada en Sagrada Escritura
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Lisboa e o mal. Notas
Santiago Lamas. elcercanoediciones, Ourense 2017, 425 p.

Este libro, cuxo atractivo título responde ás implicacións
sociais e filosóficas que tivo o
terremoto da capital portuguesa
en pleno século XVIII, ábrese
con dezaseis citas dunha terrible
lucidez. De exemplo, estas dúas:
«(A maioría) da xente nunca
ten a oportunidade de que o
poder poña a proba o seu sentido moral innato, de tal xeito
que na práctica estamos obrigados a tirar a cínica conclusión seguinte: os homes só son
decentes na medida en que
non teñen poder». (G. Orwell)
«O porvir só pertence aos que
saben odiar». (Arthur Koestler)

No limiar –toda unha declaración de intencións– agradécese
a obxectividade na denuncia do
mal. Explícome: non é un libro
de bos e malos; o mal está en
todas as ideoloxías, terras e xentes. Non hai maior altura moral
nin maldade nuns que noutros.
Tras recordarnos o autor a
atinada reflexión de F. Furedi

(hoxe en día atrae máis o mal
motivado por tendencias internas, o mal gratuíto, por así dicir
–como pode ser nos perturbados: psicópatas, maltratadores
de toda índole– que o mal que
fan os que teñen razóns económicas ou ideolóxicas), agroma a dificultade da definición
do mesmo mal. Tal vez por iso
sexa máis doado mostrar as súas
fontes, que poden ser o mesmo
individuo, o medio no que se
desenvolve e a razón que Baumann chama antropolóxica, a
cal defende que o máis difícil é
facer o mal por primeira vez: por
exemplo, foi máis fácil botar a
bomba atómica a Nagasaki que
a Hiroshima.
Lisboa foi una catástrofe natural; Auschwitz, moral. Esta sería a conclusión a que se chega
ao remate do capítulo do título
da obra, unha interesante parte
que se centra no debate teolóxico que tamén abriu o sismo de
1755. Avanzando, e aberta a liña
de reflexión sobre Auschwitz,
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Lamas dá a palabra a voces feridas polo III Reich coma a de
Stirner e a de Hanna Arendt, na
súa exposición da banalidade do
mal no caso Eichmann. Tamén
apela a Hans Jonas, outro pensador xudeu –referente hoxe na
ética aplicada– pero para chamar a atención sobre o coidado
da nosa casa: a Terra. A ética
deixa de ser antropocéntrica.
Sade ten sitio neste traballo,
como non o ía ter?, e o dilema
era previsible: é literatura e só
imaxinación a obra do marqués?
Merece respecto ou, pola contra, repugnancia ética?
A contribución da Biblia vén
dada polo libro de Xob, unha
das primeiras reflexións do mal
na historia, e polos capítulos de
Noé, aducidos para tratar o problema do mal futuro.
O mal nestes tempos non é
só un problema relixioso: diso
é ben consciente Andrés Torres
Queiruga, que chega a unha
teodicea –resposta cristiá– dende a poneroloxía, que sería o
estudo do mal á marxe de toda
confesión relixiosa, un estudo
do mal en si mesmo. Para o teólogo galego a clave da teodicea
é facer preguntas con sentido.
«Por que Deus non impide o
116
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mal?» sería unha pregunta de
dubidoso sentido.
O autor segue o seu estudo
reconsiderando o «mito» do bo
salvaxe e a idílica Samoa que referiu Margaret Mead, e que non
resultaron de natural tan benévolo; o mesmo –esa suposta
dozura de carácter– desmente
a etoloxía ao observar as condutas de chimpancés e bonobos.
Lamas dedica máis páxinas, e
volta, á burocracia asasina do
nazismo, achegando explicacións psicolóxicas –os célebres
experimentos de Milgram, Asch
e Zimbardo– e sociolóxicas.
Isto desemboca nos capítulos
do holocausto asiático, non tan
coñecido coma o dos xudeus
e igual de salvaxe. Mais todos
eles teñen algo en común no
seu funcionamento, na súa forma de actuar, na súa estratexia:
a deshumanización das vítimas,
a fala administrativa, a difusión
de responsabilidades e o anonimato. Talvez explicado polo que
Max Weber chama a «ética da
convicción».
Así mesmo, algúns personaxes literarios de sona están
no amplo «catálogo» do mal
que nos ofrece o autor, como
Macbeth e Iago, de Otelo, sen

Lisboa e o mal. Notas

esquecer a magna obra de Melville, Moby Dick.
Con todo isto, Santiago Lamas achega as teorías que intentan achar se o mal é innato a nós
ou é algo que aprendemos…
E, despois de todo, que é o
mal e cal é a súa razón? Hoxe
non hai unha explicación que
dea resposta completa.
A segunda parte –que ben podería ser outro libro– dedicase
ao islam e aos terroristas suicidas, e ocúpao e preocúpalle a
Lamas porque quere atopar algún sentido a feitos tan atroces
e comúns nos últimos tempos,
e por todos coñecidos. Trata da
orixe desta relixión, hai comparacións co xudaísmo e o cristianismo, aborda o papel da muller
e a modernización do islam, a
política, o islam en Europa…
En fin, cunha escritura áxil
e achegada, temos un comple-

to percorrido por recentes reflexións sobre o mal, facendo
pé nos clásicos. A obra, aínda
que con humildade subtitúlase
Notas, é unha digna axuda cun
importante traballo de información detrás, que me fai pensar
que vén de lonxe e é froito das
inquedanzas dunha vocación e
profesión tan próximas ao sufrimento das persoas.
O psiquiatra Santiago Lamas, nado en Pontevedra, vive
en Ourense. Non só o exercicio médico ocupou o seu día a
día, senón tamén a escrita, actividade á que –na súa xubilación– segue dedicándose. Entre
outras obras é autor de Teimas
e Retallos, El Cercano Ediciones, 2015; Fisterras atlánticas,
Galaxia, 2012; Ferrín e outras
historias, Edicións do Castro,
2007; Galicia borrosa, Edicións
do Castro, 2004.
Tito Suárez Pérez
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Recensión

Amigos sempre
Alfonso Eiré. Ed Espiral Maior, 1998

Carta aberta a un «Amigo(s)
sempre»
Querido amigo:
Aínda que con moitos anos
de atraso, lin o teu libro Amigos
sempre. Gustoume. Porén, desexaría facerche algunhas observacións como lector que tamén
viviu o mundo que reflictes na
túa obra.
En primeiro lugar quero felicitarte por ser quen de plasmar
na túa obra, de maneira tan
precisa, o riquísimo rexistro léxico da bisbarra chantadina. Ao
lerte, aos que temos a sorte de
poder compartir patria, aínda
que só sexa esporadicamente,
co teu protagonista, parécenos
estar tras unha lareira falando
con aquela entrañábel xente.
A narración é fluída e a lectura do libro faise moi doada.
No tocante á temática é onde
quero expresarche, en ton amigable, as miñas reticencias, respectando, faltaría máis, a túa
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absoluta liberdade para contar
as túas experiencias do modo e
maneira que mellor che pete.
En primeiro lugar, creo que
a obra debería levar o seguinte
subtítulo: Memorias dun seminarista que sempre tivo moi
claro que non quería ser crego. Esta perspectiva axudaría a
comprender mellor a sen razón
que o protagonista da historia
atopaba nalgunhas normas de
conduta ás que se vía sometido.
Coido que eu mesmo, se me
metesen nunha escola islámica,
a narración das miñas experiencias en nada se parecería á
narración das experiencias dun
compañeiro meu educado no
Islam, aínda que ambos os deus
compartísemos unha mesma
realidade.
Eu cursei primeiro no seminario de Lugo dez anos antes
que o protagonista da novela.
Tiven superiores de toda clase
e pelaxe. Estiven de xeonllos en
canto corredor había no cen-

Amigos sempre

tro –e podo dar fe de que son
moitos–, pero nunca me fixeron
sentir ese estado de acoso permanente que parece desprenderse da lectura do teu libro.
Retratas uns cregos que en
nada se semellan aos cregos
que eu tiven que sufrir. Non
eran perfectos. Para perfecto,
só Deus. E aínda así saíulle o
mundo que lle saíu! Hei de recoñecer que algúns eran finos
de carallo, pero non sádicos
como os que ti reflictes. Teño
sobradas probas de que a maioría pertencía ao xénero humano
coma nós e a algún cheguei a
terlle verdadeiro aprecio.
Ademais, non todos os cregos eran superiores. Tivemos
profesores dunha valía tanto
académica como humana que
non volvín atopar en profesores
posteriores. Vallan de exemplo
Nicandro Ares, Teolindo Gómez
ou José Fernández.
Nunca fun beato, e moito
menos neniña, aínda que pertencín á Schola Cantorum –daquela dirixida por unha belísima
persoa, don Xosé Castiñeiras–.
Igual que o teu personaxe,
fun un apaixonado do balón
e cheguei a ser capitán da selección de fútbol do Seminario

cando lle zoscamos a toda unha
selección dos Maristas formada por estudantes da capital e
mellor alimentados ca nós. Pasei moitas penalidades e sufrín
máis dunha inxustiza; pero. se
un día me dá por escribir aquelas vivencias, creo que os bos
momentos pasados cos meus
amigos sempre –aínda que sen
carné– daríanlle á miña narración un certo ton optimista,
aínda que non sexa máis que
por ter sabido levar aquelas eivas con certo sentido do humor,
do mesmo xeito que un le cun
comprensivo sorriso as penalidades que sufría Lázaro.
Esta forma optimista de ver
os feitos do pasado custoume
ser tachado como vítima da
Síndrome de Estocolmo. Pero,
para min, o que si é o Colmo da
Síndrome é que as experiencias
negativas vividas por un non
deixen ver os aspectos positivos
que ata naqueles tempos de miseria e falta de liberdade tamén
había.
A máis de sesenta anos do
ingreso no seminario, dos cento trinta compañeiros do meu
curso, aínda seguimos reuníndonos anualmente moitos de
nós e rindo coas anécdotas que
Encrucillada 207, marzo-abril 2018
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lembramos da nosa andaina pola
aquela casa. Por exemplo, na
última xuntanza celebrada precisamente en territorio chantadino, en Belesar, alguén recordou o singular modo que tiña o
amigo Pepe de definir o bispo
Ona de Echave: Este é o que lles
dá a Chave das Onas aos curas
que ordena. Ademais nestas reunións queda comprobado que
a dieta de faba/garavanzo, garavanzo/faba, levada con rigor durante moitos anos, fai estómagos
a proba de xantar de cura.
Como moi ben dis, somos
moitos os que grazas ao noso
paso polo seminario tivemos acceso a unha educación que nos
permitiu acceder a postos que
sen esa preparación nos estaría
vedada. Curas que nos honran
coa súa vital entrega aos máis
desfavorecidos coma Ramón
Jacobo –que en paz descanse–,
periodistas famosos coma Lombao ou Ónega, catedráticos de
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gran valía coma Xosé López
Díaz –tradutor do Códice Calixtino ao galego–, políticos,
avogados, mestres, policías e,
por riba de todo, unha morea
de xente de ben.
Perdoa que faga estas reflexións críticas, que en ningún
caso teñen a pretensión de ser
máis lexítimas que as que ti fas
en Amigos sempre. Quero que
saibas que as fago dende o meu
maior aprecio pola túa obra e
sobre todo pola túa persoa.
Recibe unha aperta dun lector que segue os teus libros co
pracer de atopar sempre neles
non só satisfacción literaria, senón tamén motivo de reflexión.
Aproveito a ocasión para
darche os meus máis sentidos
parabéns –sempre con retraso
como é costume en min– polo
teu exhaustivo traballo sobre O
Piloto. Unha aperta.
Pedro J. Rovira Magariños

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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