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Guieiro
A Catedral de Santiago de Compostela é unha xoia inigualable do patrimonio mundial da humanidade. Foi comezada no ano
1075, sendo rei de Galicia, León e Castela, Alfonso VI e sendo
bispo de Compostela, Diego Peláez.
Nela destaca, entre outras moitas marabillas, o Pórtico da Gloria.
Construído «desde os alicerces» –como reza o propio lintel do pórtico– polo Mestre Mateo foi inicialmente coñecido como o Pórtico
da Trindade.
O xenio inigualable do seu construtor logrou aquí unha audacia
insuperable: expresar en pedra, a ollos vista de todo aquel que
o contemplase, o carácter central dun Cristo glorioso que, cos
instrumentos da paixón ao alcance da man e circundado polos
evanxelistas tetramorfos, atópase rodeado, nun gran arco de medio
punto, polos vinte e catro anciáns da Apocalipse, que afinan os
seus instrumentos, mentres conversan, acollendo baixo a súa protección ás almas dos santos que, a ambos os dous lados de Cristo,
prefiguran a Igrexa celestial.
Debaixo de Xesucristo, no parteluz do pórtico e sobre a columna
marmórea modelada como o tronco de Xesé, Mateo representou,
sedente e co báculo en tau –propio dos bispos de Compostela–
ao apóstolo Santiago, a aquel que recibe aos cansos e magoados
peregrinos e preséntaos, como un anfitrión solícito fai cos seus
hóspedes, ante a maxestade dun resucitado nimbado de música,
beleza, harmonía e cor.
A policromía orixinal, que o tempo e as humidades escureceran,
recuperou parte do seu primeiro fulgor grazas a un recente proceso
de curiosísima restauración.
Véndoo hoxe no seu recuperado estado actual é posible imaxinar
cal non sería a impresión dos camiñantes medievais, ao lograren o
seu destino na Galicia do momento e ao poderen visualizar directamente, non só o final terreo da súa peregrinación, senón tamén
o final definitivo da consumación dos tempos. Alcanzando a Igrexa
de Santiago e mirando a Fisterra alcanzaban tamén a visión gloriosa do Deus trino, representado no capitel do mainel, como un
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Pai que ten no seu colo a un Fillo infante, pero cos brazos en cruz,
aureolados ambos por unha representación do Espírito en forma
de pomba.
O Pórtico da Gloria, como teoloxía pétrea que é, sitúa ao apóstolo Santiago sinalando o horizonte escatolóxico dun camiño de
salvación e dunha cristiandade que, tendo en Xerusalén o seu inicio
e en Roma o seu centro, ten en Compostela o seu final definitivo.
O 19 de outubro de 2019, na cidade do Apóstolo, tivo lugar o
noso XXXIV Foro sobre o Pórtico da Gloria desde tres perspectivas
complementarias: a historia, a arte e a teoloxía. Da historia encargouse Xesús Portas Ferro. Da arte Manuel Antonio Castiñeiras
González. E da teoloxía, Carme Yebra Rovira. O Foro foi introducido por Luís Rodríguez Álvarez cun texto que tamén, xunto cos
tres relatorios, poñemos na man do lector.
Tamén publicamos neste número un artigo de Manuel Cabada
Castro sobre Dositeo López, un in memóriam sobre Donato Dosil,
así coma un documento de Marisa Vidal Collazo sobre a Igrexa
Galega, xunto con unha recensión de Ramón Cao, unha ilustración
de Soedade Pite e a obrigada crónica eclesial de Manolo Regal.
Pedro Castelao
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Na Catedral
Rosalía de Castro

Coma algún día, polos corrunchos
do vasto tempro
vellos e vellas, mentras monean
silban as salves i os padrenuestros,
i os arcebispos nos seus sepulcros,
reises e reinas, con gran sosego
na paz dos marmores tranquilos dormen
mentras no coro cantan os cregos.
O órgano lanza tristes cramores,
os das campanas responden lexos,
i a santa imaxen do Redentore
parés que suda sangre no Huerto
Señor Santísimo, aos teus pes, ¡canto
tamén de angustia sudado teño!
Mais si o pecado castiga sempre,
ao que afrixido vai a pedircho
daslle remedio.
O sol poniente, polas vidreiras
da Soledade, lanza serenos
raios que firen descoloridos
da Groria os ánxeles i o Padre Eterno.
Santos i apóstoles, ¡védeos! parece
que os labios moven, que falan quedo
os uns cos outros: i aló na altura
do ceo a música vai dar comenzo,
Encrucillada 215, novembro-decembro 2019
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pois os groriosos concertadores
tempran risoños os istrumentos.
¿Estarán vivos?, ¿serán de pedra
aqués sembrantes tan verdadeiros,
aquelas túnicas maravillosas,
aqueles ollos de vida cheos?
Vós que os fixeches de Dios coa axuda,
de inmortal nome, Mestre Mateo:
xa que ahí quedaches homildemente
arrodillado, faláime de eso;
mais co eses vosos cabelos rizos
Santo dos croques, calás... i eu rezo.
Aquí está a Groria, mais naquel lado,
naquela arcada, negrexa o inferno
cas almas tristes dos condenados,
donde as devoran todolos demos.
Dali non podo quitalos ollos,
mitá asombrada, mitá con medo,
que aqueles todos se me figuran
os dun delirio mortaes espeutros.
¡Cómo me miran eses calabres
i aqueles deños!
¡Cómo me miran, fecendo moecas
dende as colunas onde os puxeron!
¿Será mentira, será verdade?
¡Santos do ceo!
¿Saberán eles que son a mesma
daqueles tempos?...
Pero xa orfa, pero enloitada,
pero insensibre cal eles mesmos...
¡Cómo me firen!... Voume, si, voume,
¡que teño medo!
6
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Mais xa nos vidros da grande araña
cai o postreiro
raio tranquilo que o sol da tarde
pousa sereno;
i en cada prancha da araña hermosa
vivos refrexos,
cintileando coma as estrelas,
pintan mil cores no chan caendo
e fan que a tola da fantesía
soñe milagres, finxa portentos.
Mais de repente veñen as sombras...,
todo é negrura, todo é misterio...
Adiós alxofres e maravillas...
tras do Pedroso púxose Febo.
Coma pantasmas cruzan as naves
silbando salves e padrenuestros
vellos e vellas que a Dios lle piden,
Él tan só sabe cáles remedios;
que cando o mundo nos deixa, é soio
cando buscamos con ansia o ceo.
Ós pes da Virxe da Soledade
–¡de moitos anos nos conocemos!...–
a oración dixen que antes decía,
fixen mamoria dos meus sacretos:
Para mi madre deixéi cariños,
para os meus fillos miles de beixos,
polos verdugos do meu esprito
recéi... ¡e funme, pois tiña medo!
(FOLLAS NOVAS. Ediciones Castrelos - Vigo. 1980)
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Foro Encrucillada

Presentación do Foro Encrucillada
Luís Rodríguez Álvarez

Soren Kierkegaard escribiu: «Isto é o importante na vida: ver
algunha vez algo, oír unha cousa tan grande, tan magnífica que
calquera cousa en comparación súa sexa nada; que mesmo se un
se esquecese de todo, aquilo non se esquecería xamais».
Achegarse e contemplar o Pórtico da Gloria é quedarnos con
aquelas palabras de Álvaro Cunqueiro no ano 1953: «Todas as
figuras de Mateo son descoñecidas, misteriosa xente que el viu
cruzar polas pontes que construíu, e cun carbón debeu debuxalos
unha e mil veces, curioso de tan pasaxeira e significativa beleza,
dun remoto misterio, dunha cabeleira ou unha mirada … Debeu
conversar con moitos deles, e por iso o pórtico está feito de diálogos, e un oído atento poderá máis dunha vez recoller noticias de
sucesos, confesións e sorprender escuras nostalxias».
Contemplar o Pórtico da Gloria é quedar mudo ante tal obra
chea de matices, mensaxes e sensacións únicas. Todo o Pórtico
dialoga co peregrino, co camiñante ou o visitante cunha teatralidade turbadora, enigmática e evocadora.
Tantos significados adquiriu o Pórtico da Catedral compostelá
que ata Castelao o converteu en símbolo da nación galega e utilizou a tipoloxía da inscrición dos seus linteis para crear o selo
do Seminario de Estudos Galegos (como ben lembra o profesor
Castiñeiras). Tal simbolismo encerra esta obra que Luís Seoane
implorou desde o seu exilio en «Oración do artista que volta», ou
o mesmo Valle Inclán menciónao ao escribir: «Ao pasar baixo o
arco da eternidade, na suprema comprensión da nosa vida mortal
8
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está o premio e está o castigo». E Miguel de Unamuno que o
nomea como «poema en pedra»»; e Gerardo Diego («O ritmo das
vosas túnicas modela / pregos de pedra e estrías, / e as xambas,
–oh, esveltas xerarquías– / entrecruzades mentres a danza voa») e
Manuel Rivas para quen é a «primeira gran película da humanidade rodada en pedra».
No Pórtico da Gloria a eternidade faise tempo, a gloria de Deus
faise estupor cegador, a pedra faise vida; é a realidade dunha fe
que se fai cultura e dunha cultura que evoca a fe; é a percepción
de «levantarse da historia ao misterio» (Gregorio Magno).
O Pórtico da Gloria é cualificado polos entendidos e especialistas como xoia e marabilla. Mantén simbólica e espiritualmente o
mellor da arte cristián, co seu colorido e vistosidade que recuperou
coa restauración que levou a cabo nestes últimos tempos, pero
tamén profundidade e contido teolóxico, bíblico, espiritual. Como
o mellor dos sermóns para ser lido, ou dos himnos para ser cantado
ou dos frescos para ser contemplado con estupor e rubor nunha
liturxia de emocións e silencios. Con aquel trasno que plasmou
Federico García Lorca despois das súas dúas visitas a Compostela
ao escribir: o trasno enche de sangue, por vez primeira na escultura, as meixelas dos santos do Mestre Mateo de Compostela»…
Dixemos –afirma o poeta– que o trasno ama o bordo da ferida e
achégase aos sitios onde as formas se funden nun anhelo superior
ás súas expresións visibles». No Pórtico ese anhelo faise relato na
arquitectura que o sostén todo.
Un relato que se converte nunha marabillosa sonata de pedras e
luz que descendese do alto. Aquel mesmo relato de beleza, verdade
e misterio que cegou a Rosalía de Castro e que no seu poema «Na
Catedral» na terceira estrofa di: «Santos e apóstolos, –védeos!–
parece / que vos beizos moven, que falan quedo / os uns cos outros,
e aló na altura / do ceu a música vai dar comenzo». Eles falan
entre eles, cunha delicadeza que semella que tamén poden, en
calquera intre, ollarnos e comezar a preguntarnos. Convídannos ao
diálogo, provocan unha participación da mirada a través da palabra
que asombra a Rosalía que máis adiante non poema pregúntase:
Encrucillada 215, novembro-decembro 2019
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«Estarán vivos? Serán de pedra / aqués sembrantes tan verdadeiros
/ aquelas túnicas marabillosas / aqueles ollos de vida cheos?».
Abraiados polas cores, a luz e a beleza que encerra tan sublime
obra artística podemos contemplar unha creación na que a eternidade faise tempo, a gloria de Deus convértese en estupor cegador
e a pedra faise vida.
O ourensán Ramón Otero Pedrayo avalía na súa obra «Guía de
Galicia» a importancia artística e pedagóxica do Pórtico da Gloria
dicindo que é «a expresión máis xenial da arte cristiá do medievo,
na súa inspiración e logro escultórico só comparable noutros
rumbos do espírito coa Summa Theologica ou a Divina Comedia
de Dante».
Estamos ante unha obra de arte complexa como unha sinfonía. E para descubrir e afondar máis no seu estudo a Asociación
Encrucillada organiza este XXXIV Foro «Relixión e Cultura en
Galicia» co título que todos coñecedes «Pórtico da Gloria. Teoloxía
en pedra»; A obra do Mestre Mateo na súa perspectiva histórica,
teolóxica e artística.
Acompañarannos para este percorrido Xesús Portas Ferro que
disertará sobre «o Pórtico na Historia»; Carmen Yebra Rovira, «O
Pórtico na Teoloxía» e Manuel Antonio Castiñeiras González, «O
Pórtico na arte».
Luís Rodríguez Álvarez
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Estudo

O Pórtico da Gloria na súa historia
Xesús Portas Ferro

1.- Obxecto deste relatorio
Pedíuseme, hai uns meses, para este Foro un relatorio sobre a
historia do Pórtico da Gloria no contexto cultural e eclesiástico da
Galicia coetánea coa súa creación.
Non son historiador nin, menos aínda, especialista en historia
da arte. Aducín isto como obxección e teimaron en que, mesmo
así, vise a maneira de poder aceptar a encomenda. Despois de me
mergullar un chisco no largo mundo da bibliografía pertinente,
terminei por decidirme a escribir algo sobre o tema. Quero dicir,
porén, que non se debe esperar de min un estudo científico. Como
moito, poderei ofrecer, nunha visión global, unha cativa vulgarización de coñecementos aos que me aproximei nas miñas lecturas
sobre o tema.
O fío do noso discorrer parte do suposto de que o Pórtico da
Gloria ten unha historia que se pode contar. E mais tena. Como
ten a súa historia, máis rica e complexa ou máis pobre e sinxela,
toda obra artística. A Divina Comedia de Dante, a Mona Lisa de
Leonardo ou Novena Sinfonía de Beethoven teñen as súas historias. A historia dunha obra de arte tería como obxecto o estudo dos
antecedentes artísticos da obra considerada, dos procesos da súa
creación, das influencias que exerceu, da recepción ou fruición
de que foi obxecto, dos estudos que sobre ela se realizaron… De
todo iso e algo máis poderiamos tratar ao falarmos da historia do
Pórtico da Gloria. Pero sería demasiada materia para 45 minutos.
Reducireina, pois, e tentarei de falar dos antecedentes remotos
Encrucillada 214, novembro-decembro 2019
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e próximos do Pórtico, da situación político-eclesiástico-cultural
galega en que apareceu, e, finalmente, das transformacións que
sufriu desde entón deica agora.
Falamos, pois logo, desa obra de arte arquitectónica, escultórica
e pictórica que desde o século XIX se coñece co nome de Pórtico da
Gloria. Antes recibiu outros nomes. Pola tradución dunhas páxinas
do Códice Calixtino feita contra principios do século XV –Milagres
de Santiago–, parece que se coñecía como a Treydade. De principios
do XVI é un documento do cabido onde se lle dá o nome de Obradoyro, simplemente. E un documento de mediados do XVII refírese
a el como «portada principal (…) que llaman de la Trinidad».

2.- O que é e o que foi
Pero ao longo da súa historia non cambiaron unicamente os
nomes. A mesma obra mudou ou, mellor dito, sufriu importantes
transformacións. A idea que dela nos formamos hoxe, redúcese á
«imaxe bidimensional» dun «tríptico esculturado», como escribira
Serafín Moralejo; ou a unha «marabillosa pantalla de tres arcos,
dos que o central acubilla un espléndido tímpano», con palabras
de R. Yzquierdo Perrín. Esta imaxe parcial –o propio Moralejo o
apuntaba– vén determinada polas fotografías correntes e por non
termos en conta sucesivas actuacións que sobre a obra primixenia
se fixeron ao longo dos séculos.

Pórtico da Gloria. Foto: Pixi Arnoso
12
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Pórtico da Gloria. Foto: www.rinconesdesantiago.com

De feito, nun principio e por moito tempo, o Pórtico foi moito
máis ca isto, tanto na realidade coma na idea que o público tiña
dela. A imaxe máis corrente que hoxe se ten dela, é parcial en
canto corresponde a unha soa parte, aínda que importante, da obra
artística primixenia. Esta, a obra total, comprendía –en palabras de
Moralejo– o «macizo occidental» con que o mestre Mateo cerrou
no terceiro terzo do século XII o corpo central da catedral. O tal
macizo formábano tres partes:
1.ª) A cripta, co seu propio portal, ao nivel do terreo ocupado
hoxe pola praza do Obradoiro.
2.ª) O pórtico propiamente dito e mais unha terraza diante del,
construídos ambos enriba da cripta ao nivel do pavimento
do templo.
3.ª) A tribuna occidental co correspondente triforio, sustentada
pola bóveda do pórtico, ao mesmo nivel do pavimento das
tribunas laterais do corpo central do templo.
Formaban tamén parte do macizo occidental dúas torres que
flanqueaban polo norte e polo sur o complexo descrito, sendo a do
sur, a torre das campás, máis alta ca a do norte.
O pórtico propiamente dito –a segunda parte referida– estaba á
súa vez formado por tres elementos principais:
Encrucillada 214, novembro-decembro 2019
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a) Unha portada exterior de tres arcos, separados os laterais dos
centrais por medio de dous machóns con estatuas-columnas
adheridas. Esta portada había cambiar moito co paso do tempo.
b) O nártice, especie de adro cuberto, orixinalmente aberto
cara á terraza. Este espazo rectangular abovedado baixo a
tribuna interponse entre a portada exterior devandita e a
portada interior.
c) A portada interior cos seus tres arcos ou portais polos que se
ingresaba do nártice ás naves do eixo central do templo. O
arco central ten lintel, tímpano e mainel. Os dous laterais,
separados do central por dous potentes machóns con estatuas-columnas adheridas, carecen de mainel, lintel e tímpano.
A esta portada interior redúcese casemente a idea que temos
hoxe do Pórtico da Gloria. Aínda que sufriu cambios, estes non
atinxiron nunca aos seus elementos estruturais.
O feitío da fachada occidental vista desde o exterior pódese apreciar ben nunha reconstrución que dela fixo José Antonio Puente
Míguez. Observándomos a estrutura da portada exterior cos seus
tres arcos, podemos ver que era xemelga da estrutura da portada

Reconstrución de Puente Míguez
14
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e planta) da fachada occidental da catedral
compostelá, segundo os profesores Ramón Otero
Túñez e José Ramón Soraluce
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interior, isto é, do «tríptico esculturado» ao que se reduce hoxe a
nosa imaxe usual do Pórtico da Gloria. Pero este era unha das súas
partes; iso si, era a parte excelente e principal, e ségueo sendo.
O mesmo nos vén dicindo un moi coñecido debuxo da fachada
románica occidental debido aos profesores Ramón Otero Túñez e
J. Ramón Soraluce.
En resume, observándomos con atención estes debuxos, podemos ter unha idea do aspecto e a estrutura do conxunto orixinal,
fronte á maior simplicidade da imaxe actual que temos do Pórtico.
Volveremos sobre as transformacións sufridas pola obra primixenia; pero primeiro vexamos como esta xurdiu.

3.- Antecedentes remotos
Nas décadas en que o Pórtico da Gloria se estaba erixindo, había
xa un século que se iniciaran as obras da Catedral. Segundo o principio finis coronat opus, o Pórtico, ademais de constituír un digno
remate, debería manter trazos de continuidade e homoxeneidade
coas partes precedentes da fábrica do templo, especialmente coas
outras portadas. Isto é así, mais non en gran medida.
Transcorreu longo tempo entre o inicio (ca. 1075) e a fin das
obras da Catedral, tomándomos como tal a data da súa solemne
consagración en 1211. Neses 136 anos o estilo románico chegou
da mocidade á plenitude e decontado comezou a dar pasos con
bastante decisión cara ás solucións máis características do gótico.
Tal evolución produciuse en toda Europa, aínda que principalmente en Francia; pero tamén na propia Compostela, que moi
axiña se convertera de periferia da arte románica en centro da
mesma, como adoito ten afirmado e amosado Manuel Castiñeiras.
Así que, aínda que se achan no Pórtico elementos de continuidade con algúns moi notábeis utilizados xa nas primeiras campañas
construtivas do templo, os seus elementos máis salientados proveñen de novas correntes, foráneas na súa orixe.
Segundo comunmente se admite, as campañas construtivas da
catedral foron tres: 1.ª) 1075-1087 con Diego Pelaiz e Afonso VI
Encrucillada 214, novembro-decembro 2019
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como promotores, 2.ª) 1095-1140, con Diego Xelmírez como comitente e principal inspirador, e 3.ª) ca. 1160-1211 con Pedro Gudestei (1168-1173), Pedro Suares de Deza (1173-1206) e Pedro Muñiz
(1207-1221) sucesivamente na cadeira arcebispal, e Fernando II
(1157-1188) e Afonso IX (1188-1230) no trono de León e Galicia.
A obra sufriu, polo menos, dúas importantes interrupcións, aparte
de certos atrancos non tan graves que se produciron entre medias,
maiormente ao longo da segunda fase. Por iso, mentres a igrexa abacial de San Sadurniño de Tolosa nuns 40 anos estaba rematada (inicio
das obras ca. 1077, consagración do altar en 1096 e a do templo en
1118), a catedral de Santiago tardará uns 135 (ca. 1075-1211) en ser
consagrada; só a do altar maior tardou xa 30 anos (1105).
A primeira interrupción coincide coa (que o Calixtino chama)
viduidade da igrexa compostelá, referíndose á falta de bispo por
diferenzas entre Roma e Afonso VI. A segunda poida que se debese
a unha crise na economía da sé; se cadra, por má administración
do vello Xelmírez, pois con tal pretexto se rebelou contra el en
1136 parte do cabido dirixido polo cóengo Pedro Elías.
Quero remarcar que na primeira campaña as obras da Catedral
acolleron elementos artísticos procedentes da rexión de Auvernia

Portal de Santa Fe de Conques. Foto: Vicente Camarasa

Fachada principal da abadía de Santa Fe de
Conques. Foto: Markus Brunetti
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Infografía. As fases da construción da catedral

(Santa Fe de Conques como exemplo máis notable) e do norte de
Aragón (catedral de Jaca como exemplo maior). Tense como moi
probable que o famoso Bernardo o Vello que cun tal Roberto dirixiu
a primeira fase construtiva, fose o mesmo que, segundo achou Victoriano Nodar, deixou a súa sinatura nunha inscrición de Conques.
Nos comezos da segunda campaña dirixiu as obras o mestre
Estevo, quen en 1100 aparece xa traballando na catedral románica de Pamplona. Nesta segunda fase, se non antes, introdúcense
fórmulas de San Sadurniño de Tolosa (Saint-Sernin de Toulouse
ou Sant Sarnin de Tolosa en occitano), principalmente arquitectónicas; mentres outras, ornamentais máis ben, parecen inspiradas
en modelos da península itálica: catedrais de Módena e Cremona,
San Carlo a Cave (Lazio) e Trinità dei Monti (Roma).
O decenio 1101-1111 debeu ser, nos obradoiros da Catedral,
dunha grandísima actividade. Desta dá fe o avance das obras:
en 1105 conságrase o altar maior –e mais a capela de Santa Fe,
primeira do deambulatorio polo norte–; en 1107 debía estar moi
adiantada a portada norte do transepto e en 1111, rematada xa
a portada meridional; en 1112 a prosecución dos traballos esixe
Encrucillada 214, novembro-decembro 2019
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Planta da igrexa de
Sant Sarnin de Tolosa

Planta da catedral
de Santiago

a demolición da fábrica principal do templo prerrománico. Toda
esta actividade prodúcese, segundo parece, con varios mestres en
acción, sucesiva ou mesmo simultánea por algún tempo. Un deles,
o Mestre das Praterías, había manter o liderado máis tempo, ata
dirixir a realización de case a metade do corpo central do templo,
poida que deica entrados os anos trinta.
Entre os varios mestres que alí colaboran ou compiten nesa primeira década da segunda fase, cóntase aquel que se coñece agora
como o Mestre das Tentacións –autor das figuras sobre este tema
presentes no tímpano esquerdo das Praterías–, chamado tamén
–xa desde Arthur K. Porter nos anos 20 do século XX– Mestre de
Conques. Tamén acusaría pegadas de Conques o Mestre da Traición, autor das lastras do prendemento colocadas no tímpano dereito das Praterías; mais este amosa xa, segundo o profesor Manuel
Castiñeiras, a marca das novas experiencias artísticas que daquela
se estaban afianzando nos obradoiros composteláns, onde se enraizara «un xeito de facer local».
Amosas deste xeito local de facer son as dúas portadas románicas do transepto. A súa fórmula arquitectónica básica é a mesma
da Porta dos Condes de San Sadurniño de Tolosa. As dúas portadas
xelmirianas comparten coa Porta dos Condes, segundo Castiñeiras, as seguintes características: a estrutura de porta bífora abucinada, os capiteis historiados, a decoración con relevos de enxuta
18
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Porte des Comtes de Sant Sarnin de Tolosa (Saint-Sernin
de Toulouse). Foto Paul M. R. Maeyaert

Reconstrución 3D da Porta Francigena,
realizada baixo a dirección científica de
Manuel Castiñeiras para a Exposición
Compostela y Europa. La historia de Diego
Gelmírez, París-Roma-Santiago 2010

no frontispicio e unha cornixa de cans con figuras. Pero sobre
o exemplo seguido prodúcese un evidente progreso nas portadas
do transepto compostelán. Cómpre advertilo xa na portada norte,
chamada daquela Porta Francigena ou do Paradisus, substituída
no XVIII pola neoclásica da Acibechería.
Aos devanditos elementos arquitectónicos compartidos coa Porta
dos Condes, súmanse nas portadas compostelás elementos escultóricos coma os presentes na Porte
Miegèville (ca. 1100-1105) de Sant
Sarnin, merecendo especial atención
as figuras esculpidas no lintel (apóstolos) e a figuración historiada do
tímpano (Ascensión).

Porte Miègeville, porta travesa ao corpo
central de San Sadurniño de Tolosa

Pero Santiago engade novidades
verbo de Toulouse: columnas helicoidais, columnas historiadas, figuras
flanqueando as xambas, amplos frisos
narrativos. Todo isto, posto ao servizo
dun complexo programa iconográfico,
para o que se fai crecer o espazo dos
frontispicios e mais o dos tímpanos,
Encrucillada 214, novembro-decembro 2019
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Columna
salomónica en
San Carlo a Cave
(Lazio), séc. XI

sobre todo na portada
das Praterías. Verbo das
columnas historiadas
compostelás, as columnas salomónicas de San
Carlo a Cave (Lazio) e de
Trinità dei Monti (Roma)
puideron servir de inspiración ou modelo.

De feito, algunhas
destas novidades estaban operando pouco
antes ou ao mesmo
tempo non en Francia,
senón en Italia; en Santiago foron acollidas e levadas a excelentes realizacións. Das súas
viaxes a Roma en 1100 e en 1105 terían traído Xelmírez e a súa
compaña aquela inspiración.
Fuste helicoidal da
Cat. de Santiago,
procedente da Porta
Francigena (ca. 1107)

Pois ben, os portais das Praterías poden axudarnos a facérmonos
un idea de como podería ser a portada occidental se esta chegase
a se erixir entre a segunda e a cuarta década do século XII.

Portada das Praterías, antigamente Porta Meridionalis e,
no século XV, A Prataría. No seu equipamento escultórico
foi, no transcurso dos séculos, varias veces reformada.
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A partir destas achegas e
da experiencia subseguinte
vaise desenvolvendo ese
xeito de facer compostelán
referido, algúns de cuxos
elementos singulares chegan
a irradiar cara a fóra e a se
crear un movemento de
«fluxo e refluxo», segundo
expresión de Moralejo, referíndose especialmente ás
columnas helicoidais. Por iso
Manuel Castiñeiras puido
titular «Compostelanismo e
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internacionalismo» un dos capítulos do seu libro El Pórtico de la
Gloria, para remarcar o feito de que a acollida das novas tendencias artísticas europeas e mesmo bizantinas que viñan puxando
na segunda metade do século XII, realízase no Pórtico da Gloria
sen prescindir de importantes elementos autóctonos ou compartidos pola escola hispano-tolosana no románico pleno, na que se
inscriben as experiencias compostelás máis temperás. Ao referido
compostelanismo adscríbense certas características moi relevantes no Pórtico da Gloria: o crecente altorrelevo, por exemplo, o
naturalismo de corpos e cabezas, visíbeis xa en varias lastras da
portada meridional (obras do Mestre das Praterías e do Mestre da
Transfiguración), e a combinación de columnas de granito e de
mármore, entre algúns outros elementos.

4.- Antecedentes próximos ou novas tendencias
Nos anos corenta do século XII os planos da obra da catedral
non prevían para a fachada occidental unha portada do tipo da
do Pórtico da Gloria. O «Liber Peregrinationis», libro V do Liber
Sancti Jacobi (Codex Calixtinus), tras describir as dúas portadas
do transepto –a Porta Francigena e a Meridionalis–, preséntanos
tamén a Porta Occidentalis coma se estivese xa construída; aínda
que, acto seguido, advirte que parte disto xa se rematou e parte
está aínda por rematar. Porén, afirma que a porta occidental consta
de dous ingresos ou portais, coma as do transepto, e que neles se
representa a Transfiguración. Dous portais, isto é, unha portada
bífora, xeminada, coma as portadas do transepto. Ou tamén, coma
a portada principal de Sant Sarnin de Tolosa en canto á estrutura arquitectónica básica, aínda que profusamente ornamentada
escultoricamente segundo un programa iconográfico en continuidade con aquel primeiramente encetado nas portadas do transepto
compostelán. Porén, dous portais xémeos desembocarían directamente na nave central, quedando quizais as dúas naves laterais sen
acceso directo desde o exterior.
En canto á representación da Transfiguración, constituía un
tema moi coherente con aquela vella pretensión nunca descarEncrucillada 214, novembro-decembro 2019

21
497

Xesús Portas Ferro

Vista interior dos dous ingresos occidentais
da basílica de Sant Sarnin de Tolosa (SaintSernin de Toulouse).
Foto: www.commons.wikimedia.org

Vista da fachada occidental de Sant Sarnin. By Didier
Descouens. Foto: www.commons.wikimedia.org

tada por Xelmírez de ver a súa igrexa elevada sequera á categoría
de patriarcado, dada a súa condición de sé apostólica comparábel con Roma e con Éfeso, ergueitas as tres sobre o sartego
dun dos tres apóstolos preferidos de Xesús, únicos merecentes
de experimentaren en vida a gloria do seu mestre na visión do
monte Tabor.
Que ocorreu para que do programa da Transfiguración se pasase
a outro moito máis complexo: o que contempla toda a historia
salutis ata rematar na visión da gloria do Apocalipse? Uns 25-30
anos de interrupción ou amortecemento das obras, o pulo con
que puxaban as novas correntes artísticas e, moi probabelmente,
a renuncia dos sucesores de Xelmírez ás pretensiosas torres no ar
sobre o status e categoría da súa sé poden axudarnos a entender o
cambio de plans. No referente ás novas correntes artísticas, debemos nomear uns poucos cambios ocorridos entre os anos 20 e os
70 do século XII, ou sexa, entre a conclusión do transepto, coas
súas dúas portadas e prazas anexas, e as obras de erección dos
«portais principais» do templo. Deica agora Compostela dialogara
22
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artisticamente con Auvernia, Aragón, Tolosa, Módena, Cremona,
Roma… segundo viamos. Desde o tramo quinto dos dez do eixo
central do templo comezan a percibirse, como ensinou xa Moralejo, influencias borgoñonas e parisinas.
De mediados do século XII é a portada de Saint-Denis, a
abadía panteón dos reis de Francia, ao norte de París, tamén
relacionada con Santiago desde a redacción do Pseudoturpín,
polo menos.
Saint-Denis ofrece, ao parecer por primeira vez, unha portada
de tres portais historiados e un rosetón enriba do portal central,
fórmula que se vai converter en norma para as catedrais góticas e
que se aplicará xa na fachada occidental de Santiago. A esa mesma
fórmula pertencerá ademais a erección de dúas torres a ambos
lados da fachada principal. En Saint-Denis, ademais, 20 estatuascolumnas erguíanse –tres a cada lado das portas laterais e catro a
cada lado da porta central–; hoxe non se ven porque foron retiradas no século XVIII. Vemos en Saint-Denis, pois logo, algúns dos
elementos máis salientábeis no Pórtico da Gloria.

Fachada da abadía de Saint-Denis,
ca. a metade do século XII

Foto do portal central de Saint-Denis.
Foto: www.Pinterest.com
Encrucillada 214, novembro-decembro 2019
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De Borgoña, o exemplo máis notable pode ser hoxe −faltándonos
Cluny− a abadía de Vézelay, tamén moi relacionada con Compostela, segundo achan algúns estudosos do Liber Sancti Iacobi. Este
templo comparte co noso o ter nártice e portada interior de tres
portais con mainel no portal central e figura esculpida no mainel.
Tamén foi o seu, orixinalmente, un pórtico aberto. Entre 1120 e
1140 construíuse a actual igrexa, aínda que a cabeceira é posterior
debido a que a románica fora destruída por un incendio.

Abadía de Vézelay (Borgoña). Nártice, portada interior
con mainel no portal central, visión da nave central e
parte do portal dereito.

Portail de la cathedrale Sainte-Marie d’Oloron
(Pyrenées-Atlantiques, France).
Foto: www.commons.wikimedia.org

Máis ao sur, en Oloron, case nos Pireneos −e volvemos á
Vía Tolosana− encontramos un exemplo de arquivolta exterior
poboada polos 24 anciáns do Apocalipse dotados con instrumentos musicais e dispostos en posición radial. Tamén aparecen os
anciáns en Saint-Denis, pero en disposición tanxencial ou lonxitudinal, non radial. A portada de Oloron é da primeira metade do
século XII. Nin aquí nin en Saint-Denis, porén, achamos aínda
o efecto vívido e grandioso que producirán os anciáns do Pórtico
compostelán.
Poderiamos seguir discorrendo en busca de antecedentes doutros aspectos e elementos do Pórtico da Gloria, como, por exemplo,
os atinxentes aos xigantescos zócalos dos machóns, á rica policromía orixinal a base pan de ouro e lapislázuli, etc. Mais é hora de
darmos un paso cara adiante.
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5.- E os tempos foron chegados
Non se sabe exactamente cantos anos o Mestre Mateo levaba
dirixindo a obra de Santiago cando en 1168 o rei Fernando II
lle concedeu, como a tal, unha pensión vitalicia para que puidese continuar ese labor e pagar aos seus operarios. Sabemos que
vinte anos máis tarde, o mesmo ano en que finou Fernando II
e comezou a reinar o seu fillo Afonso, o Mestre Mateo colocou
os «linteis –super liminaria– dos portais principais –principalium
portalium– da igrexa de Santiago», segundo reza aínda hoxe a cara
inferior do cargadoiro que sostén o tímpano do arco central do
Pórtico da Gloria.

Esculturas do Pórtico da Gloria. Foto: www.abc.es

O tímpano coas lastras e as arquivoltas que nos seguen admirando, igual que os outros dous arcos, estarían xa montados ese
mesmo ano e axiña –supoñemos– aplicaríase a primeira e máis rica
policromía a estes portais que daban acceso directo desde o nártice
ás naves. A impresión aos ollos do espectador, segundo resulta dos
estudos previos á restauración de 2013-2018, puido ser así:
Encrucillada 214, novembro-decembro 2019
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Imaxe virtual coas cores atopadas no Pórtico da Gloria tras case unha década de investigación

Máis en detalle, podemos observar restos das cores primitivas na
figura de San Xoán Evanxelista, no
Tetramorfos que rodea a Maiestas
Domini.

Cores orixinais do S. Xoán Evanxelista
(Tetramorfos)
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A partir de 1188, as obras deberon
de continuar a bo paso para que en
1211 se puidese inaugurar solemnemente a catedral, xa baixo o pontificado de Pedro IV (Pedro Muñiz), o
arcebispo «nigromántico» que se ía
enterrar aos seus pés. E xa ao longo
duns 800 anos, esta marabilla do
románico serodio e do protogótico
estivo exposta á contemplación de
veciños e forasteiros, grande lección
de arte e tamén de doutrina cristiá;
mais destes temas non me toca a
min falar.

O Pórtico da Gloria na súa historia

Moisés, na xamba da esquerda.
Foto: www.pinterest.es

Os profetas maiores, machón da esquerda.
Foto: www.pinterest.es

Tímpano e arquivolta cos anciáns. Foto: www.fundacionbarrie.org

Santiago do mainel.
Foto: www.fundacionbarrie.org
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6.- A situación eclesial e cultural coetánea
Cómpreme, en cambio, facer uns rápidos apuntamentos sobre a
situación eclesial e cultural que rodeou a construción e primeira
recepción do Pórtico.
Ao comezar −na década de 1160− a terceira campaña construtiva á que nos vimos referindo, a sede compostelá superara ou
estaría a piques de superar a crise e pequeno declive sufridos nos
derradeiros cinco anos do pontificado de Xelmírez e nos 25 seguintes aproximadamente, lapso abondo longo durante o cal as obras
se ralentizaron ou mesmo interromperon.
Xa me referín aos descontentos no seo do cabido de cóengos,
por motivos económicos principalmente. O suposto líder daquela
oposición a Xelmírez, Pedro Elías, había ocupar a cadeira arcebispal entre 1143 e 1149, tras o breve paréntese do arcebispo don
Berenguel, promovido de Salamanca a Compostela por Afonso VII,
pero non aprobado polo Papa. Os anos de Pedro Elías non deberon
de ser os peores, pois neles acometeuse a construción dunha nova
Conga (canónica) e parece que houbo algúns progresos na prosecución das naves do corpo central da igrexa. Á súa morte seguirían
dous anos de sede vacante, un ano do fugaz pontificado de Bernardo I («natural de Cordeiro»), máis un ano de sede vacante, tres
anos de Paio Camundo e finalmente os once de Martiño Martín,
no pontificado do cal o cabido mantivo un sostido conflito co rei
Fernando II −chegou o cabido mesmo a elixir no seu seo o cóengo
Fernando Cortés, que non foi consagrado e si deposto tras uns
meses. En total, seis arcebispos en 27 anos problemáticos, aínda
por riba. Por detrás destes barullos, ademais doutros factores,
andarían bulindo os movementos do rei e as pretensións emancipadoras dos burgueses composteláns fronte aos dereitos do seu
señor feudal, que era o arcebispo –como viña sucedendo xa desde
a segunda década do bispado de Xelmírez.
A situación mudou co acceso de Pedro Gudestei ao pontificado,
no mesmo ano (1168) en que Fernando II concede ao Mestre
Mateo a pensión para a dirección das obras da catedral. Aos cinco
anos de calma do seu mandato seguiron os 23 do pontificado de
28
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Pedro Suares de Deza, ex bispo de Salamanca, sabio magister e
prudente señor de Compostela e a Terra de Santiago, que tivo a
sorte de ver rematado o Pórtico da Gloria, a portada do nártice
para as naves con toda seguridade −e poida que bastante máis−,
pois vivirá aínda oito anos despois da colocación dos linteis e só
finará cinco antes da consagración do templo.
Seica foi este Pedro III, ou Pedro Suares de Deza –Petrus Suerii
ou Petrus Sugerii no latín medieval compostelán–, quen adoptou
o báculo en tau dos peregrinos como atributo do seu cargo, en vez
do máis común báculo en voluta. Cóidase que os escultores lle quixeron dedicar a figura de Santiago dotado cun báculo en forma de
tau –non a máis notoria, a presente no mainel, senón a da estatua
columna do machón dereito do portal central–, entre as que representan a San Paulo e a San Xoán. É que os bispos e outros prelados
adoitaban levar o seu báculo envolto cun pannissellus −pano ritual
de dignidade−, como se ve nesta imaxe do Apóstolo.
Cumpriríanos tamén facer unhas mínimas referencias ao estado
da lingua e a literatura galegas neste tempo, principalmente no
terzo final do século XII
e no primeiro do XIII.
Que a lingua está formada e suficientemente
diferenciada do latín
é indiscutíbel. Tamén
agora aflora a literatura
galega. Comezan entón
a facerse inscricións
en galego, e un pouco
máis tarde a se escribiren nesta lingua os
documentos públicos e
Os apóstolos maiores, machón da dereita. Foto: www.abc.es
privados
Mais interesa maiormente notar que se asiste en Galicia nestes
decenios ao florecemento dunha clase intelectual autóctona formada no intercambio vivo coa que rexurdía noutras partes de
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Europa (Cluny, Boloña, París …), a configuradora do renacemento
do século XII, precursora da escolástica e das primeiras universidades. A intelectualidade galega forneceu o primeiro cadro docente
da Universidade de Salamanca, a primeira en se consolidar na
Península Ibérica, fundada no primeiro terzo do século XIII por
Afonso IX e patrocinada polo arcebispo de Santiago, de quen a
diocese salmantina era sufragánea.
No propio século XII –na derradeira década se non antes– teñen
lugar as primeiras relacións plenas da nosa lírica autóctona coa
primeira poesía europea moderna, a escrita na lingua d’oc. Comeza
entón a floración da segunda poesía europea moderna, a galega
precisamente, e Galicia convértese, en palabras do profesor Giuseppe Tavani, nunha segunda Provenza. O século XIII será o da
recolleita dos froitos, no concreto eido literario. Realizouse esta
coa colaboración dos reis e dos nobres, entre os que houbo moitos
e bos poetas. Mais cómpre rebaixar o mérito da realeza e a aristocracia. Semella que foi maior o das pequenas cortes señoriais e
igrexas galegas: na primeira época coma na culminante –segunda
metade do século XIII– foron estas as que no interior do país
mantiveron ese facho aceso e ergueito. Os príncipes lucíanse coa
nosa poesía nas cortes e nas prazas a onde se estendían contra o
sur; mais as pequenas cortes señoriais galegas e as nosas igrexas,
mesmo as moi humildes, incardinábana na vida cotiá do pobo
galego como demostran, por exemplo, as cantigas de romaría.

7.- A Escola Compostelá
Cabe preguntarse onde se produciu a fermentación e fortalecemento deste fenómeno cultural. A resposta máis satisfactoria
por hoxe é a de que aconteceu fundamentalmente na escola catedralicia de Santiago. É comunmente admitida –xa desde López
Ferreiro– a excelencia da formación do clero compostelán do
século XII e primeira metade do XIII.
A Historia Compostellana, que tende a atribuír todo o mérito
a Xelmírez, pinta como moi ruda a situación cultural do cabido
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cando aquel se fixo cargo do goberno da diocese, e remarca o seu
plan de a mudar. Porén Xelmírez non creou, senón que reformou
unha escola catedralicia preexistente. Dotouna con mestres de
alén dos Pireneos, coma o magister Giraldo de Beauvais e o mestrescola Rainerio de Pistoia. Tamén fomentou a saída de membros
do clero a estudar nos centros máis recoñecidos do momento en
distintas localidades de Europa.
A mesma Compostellana afirma que Xelmírez estudara de rapaz
na catedral de Santiago. Vicente Beltrán de Heredia chámanos a
atención sobre ese feito, engadindo que décadas antes se formara
tamén en Santiago, con moi bos resultados, Pelagio, bispo de León
en 1065. O bispo de Iria érao entón Cresconio, a quen Fernando
I encomendou a educación do seu fillo García.
Varios historiadores remarcan estes e outros indicios de que xa a
mediados do século XI a escola catedralicia estaba activa. Cresconio
asiste en 1055 ao concilio de Coianza (Valencia de don Juan) con
varios bispos dos territorios dependentes da autoridade real de Fernando I: Galicia, Portugal, León, Asturias, Castela, Navarra. Queríase restaurar a cristiandade en todos estes territorios. Ao fin de
poñer en obra os acordos de Coianza respondeu a convocatoria dos
concilios composteláns de 1060 e 1063, unha de cuxas disposicións,
orientada á formación do clero, prescribe aos abades crear escolas e
regular os estudos nos seus mosteiros. Xelmírez recolle esa herdanza.
Esa política de elevación cultural do clero compostelán non decae
coa morte do arcebispo Xelmírez en 1140. En 1169 −obsérvese,
tras superarse a crise enriba referida− o cabido aproba un estatuto
sobre o envío dos mellor dotados ás escolas estranxeiras. Ben se ve
canto ían por diante, en anos e en obxectivos, verbo do III Concilio
de Letrán (1179), cuxo canon 18 ordena: que cada igrexa catedral
dispoña dunha renda abonda para o mantemento dun mestrescola
encargado da instrución dos cregos e dos nenos pobres, e o mesmo
todas as igrexas e mosteiros onde xa houbese unha escola.
En 1207 o cabido publicará aínda a constitución Quoniam thesaurus sobre o mesmo asunto. E así non é milagre que, como afirma
Beltrán de Heredia, a diocese de Santiago chegue ter contra finais
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do século XII o clero máis sabio da Península; de tal xeito, engade,
que ben se pode falar dunha Escola Compostelá, formada sobre
todo por canonistas. Algúns destes escribiron obras importantes
na historia do Dereito; así, Bernardo Compostelán senior, activo
contra 1208; Lourenzo Hispano, bispo de Ourense en 1218; Xoán
Hispano de Petesella, natural de Santiago, docente en Boloña e
en Padua entre 1226 e 1236, ou Bernardo Compostelán junior,
brigantino, activo contra 1250. E mais non houbo só canonistas.
Desde López Ferreiro sabemos que Osoir’ Anes, un dos trobadores
da primeira época con obra conservada, era cóengo de Santiago e
contra 1220 estudaba en París.
Un grande intelectual debeu ser o arcebispo Bernardo II, se
non é a mesma persoa ca o primeiro dos Bernardo Compostelán
nomeados. O arcebispo Bernardo II ocupou a cadeira compostelá
uns anos e logo dimitiu e retirouse ao mosteiro de Sar, onde finou
durante o pontificado de Xoán Arias, a mediados do século XIII.
A biblioteca persoal de Bernardo II aparecería en Cataluña, e é
famosa pola súa excelencia.
Estes foron quizais os mellores. Antes houbera outros, tamén
eles excelentes. Do clero compostelán mellor formado saían as
persoas que, delegados do arcebispo a quen o cargo correspondía,
rexían a chancelería do reino de León. O primeiro foi, como recolle
a Compostellana, Bernardo, tesoureiro do cabido baixo Xelmírez, o
que asinou as obras da fonte do Paradisus. Outro foi Berengario ou
Berenguel, bispo de Salamanca entre 1135 e 1150, o mesmo que
en 1140 Afonso VII propuxo para suceder a Xelmírez. Outro dos
chanceleres de Fernando II foi Pedro Suares de Deza; cóengo de
Santiago que estudou e mesmo chegou a ensinar no estranxeiro,
en 1167 será nomeado bispo de Salamanca e de 1173 a 1206
ocupará a cadeira de Santiago, como dixemos. Estamos no cume,
no clímax mesmo dunha traxectoria ascendente-descendente, no
referente á ciencia e a arte galegas. Desde aquí hai que enxergar
xa a vertente de descenso, que, no eido artístico e literario non
rematará ata case cen anos máis tarde. E nese clímax ou, mellor
dito, sendo elemento importante do mesmo, aparece espléndido na
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historia o Pórtico da Gloria. Isto significa que a magnificencia da
cultura galega daquel tempo se constata non soamente na marabilla arquitectónica e escultórica que hoxe nos ocupa, senón tamén
noutras belas artes, como a literatura e a música, e asemade nas
ciencias humanas, particularmente no Dereito.

Algunhas transformacións do Pórtico da Gloria

8.- As transformacións do Pórtico (1520-2018)
O Pórtico da Gloria, como enriba adiantamos e adiamos para
o final, foi obxecto de importantes transformacións co andar dos
séculos. As máis grosas atinxiron á portada exterior e ao resto da
fachada occidental. Porén non foron cativas as que afectaron ao
nártice e mais aos portais interiores, o noso «tríptico esculturado».
Os primeiros cambios importantes ocorren contra 1520 ao se
pechar con portas de madeira os portais da portada exterior, por
decisión do arcebispo Alonso de Fonseca III e do cabido. Estas
obras, completamente estrañas á idea primixenia dun Pórtico
aberto día e noite, verán e inverno, mudaron de vez e a fondo a
referida portada exterior. Os tres ingresos, ou luces, da mesma
foron adaptados ás follas das portas que se ían colocar, e para iso
houbo que retirar as estatuas columnas que, iniciando o conxunto
de figuras da portada interior, adornaban os seus machóns.
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Antes de 1520, baseado no debuxo de J. A.
Puente Míguez

Despois de postas as portas (séc. XVI) e
construídas as escaleiras (séc. XVII)

O portal central exterior era amplísimo e deixaba ver desde o
campo do Hospital o tímpano da portada interior. Para poñerlle
portas, ademais de tirar as esculturas, dividiuse a súa luz cun mainel,
sobrepúxose un lintel e cegouse o van semicircular do seu arco.
Outras intervencións relevantes tiveron lugar no século XVII.
Nos seus comezos ocorreu a construción do estribo que reforza a
torre das campás, que ameazaba ceder. Fixéronse asemade unhas
novas –ou se cadra as primeiras– escaleiras de subida á terraza e

Debuxo de 1658 feito polo cóengo
don José Vega Verdugo
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As carnacións de caras, mans e pés son de 1651

ás portas exteriores do nártice. Isto produciu cambios na fachada
da cripta e supuxo a desaparición das escaleiras exteriores orixinais –se as houbo. De resultas, quedou grandemente modificada
toda a fachada románica occidental, cuxo novo feitío nos reflicte
o debuxo feito polo cóengo Vega y Verdugo en 1658 para o seu
informe sobre as obras que se pensaba acometer na catedral.
Os portais interiores sufriron transformacións menores. Na primeira metade do século XVI aplícaselles unha segunda policromía,
con pigmentos en boa parte menos nobres ca os medievais. Unha
terceira policromía realízase a mediados do XVII con pigmentos
semellantes aos do XVI e mais con pan de ouro, que na segunda
non se usara. A causa destes policromados, mudou bastante a
pintura medieval, especialmente no referente aos rostros, mans
e pés das figuras, cuxas intensas carnacións –aínda hoxe rechamantes– responden aos gustos barrocos. Mesmo así, os estudos
previos á recente restauración identificaron bastantes restos da
policromía primixenia.
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Desde 1738-1750. Fachada e a portada exterior novas (estilo barroco)

A meirande transformación do Pórtico ocorrería no século
XVIII, cando a portada exterior e toda a fachada románica practicamente desaparece para deixar lugar á airosa fachada barroca,
obra do arquitecto Fernando de Casas e Nóvoa, levantada entre
os anos 1738 e 1750. Con ela o nártice e os portais interiores van
quedar protexidos da intemperie, mais non tanto da filtración de
humidades e outras causas de progresivo deterioro.
Esas humidades, o natural desgaste dos materiais e o baleirado
en xeso que se permitiu realizar na segunda metade do XIX por
petición do goberno inglés para levar ao museo de South Kensington (hoxe Victoria and Albert Museum), seica foron desde entón
as causas principais do estado preocupante que ao entrarmos no
século XXI presentaban as esculturas do Pórtico, non só pero sobre
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todo no referente á súa pintura. Final e felizmente, os estragos
foron atendidos con seriedade definitiva na restauración realizada
neste último decenio.

Restaurando as arquivoltas
do portal dereito

O Pórtico da Gloria, tras ser
«encapsulado». EFE

E, para colmo desta restauración, a transformación máis recente
que o Pórtico sufriu, foi a súa musealización, co conseguinte seu
acoutamento, que desexamos só temporal, verbo do espazo do
templo ao que deica hai poucos anos servía aínda de magna porta
de acceso.
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Estudo

O Pórtico da Gloria na encrucillada
da arte: Santiago psicopompos
e as portas do Alén
Manuel Antonio Castiñeiras González1

Se Galicia é unha pedra de granito, o Pórtico da Gloria é a
nosa pedra máis preciosa. Ninguén como Rosalía de Castro soubo
expresar no seu poema Na Catedral, en 1880, a empatía que moitos
espectadores, aínda hoxe, senten ante as estatuas do Pórtico:
1

¿Estarán vivos? ¿Serán de pedra?
aqués sembrantes tan verdadeiros,
aquelas túnicas maravillosas,
aqueles ollos de vida cheos (…)
parecen que os labios moven, que falan quedo.
(Rosalía de Castro 1973: 177).

Pola súa parte, Alfonso Castelao, na obra do exilio Cruces de
Pedra na Galiza (1950), afirmou que o Mestre Mateo preferiu
a visión maxestosa da Groria ao Xuízo Final, que tanto agradaba
aos artífices da súa época, e quixo deixar no seu Pórtico incomparábel, coas debidas proporcións, todo canto esperamos e tememos
da outra vida (Castelao 1950: 133).
1 Por limitacións de espazo, neste texto reduzo as referencias a unha poucas notas
a rodapé así como a unha bibliografía sucinta ao final do texto na que o lector poderá
mergullarse no fascinante mundo do estudo do Pórtico da Gloria. O noso artigo céntrase
nalgunhas cuestións de iconografía e interpretación simbólica do conxunto dentro da catedral, especialmente no tema da mensaxe salvífica e escatolóxica do pórtico compostelán, un
tema que nos pareceu moi axeitado desenvolver para os lectores da revista Encrucillada.
Non obstante, para quen queira saber máis sobre a recente restauración do Pórtico da
Gloria e a recuperación da súa magnífica policromía nas súas diferentes capas pictóricas,
véxase: Taín 2019. Para un estado da cuestión sobre a obra do Mestre Mateo na catedral,
consúltese: Yzquierdo Peiró 2019.
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Por último, outro galego ilustre, o artista contemporáneo Luís
Seoane, non dubidou en escribir que «la sensibilidad gallega tuvo
su máxima expresión en la arquitectura y escultura románicas»
(Seoane 1955). Deste xeito recoñece no seu poema Oración do
artista que volta a Mateo como o artista galego por antonomasia, o xenio por excelencia, o espello no que mirarse ao exclamar:
«Témoste levado sempre connosco» (Seoane 1956: 68; Portela
2010; 66-67; Castiñeiras 2011: 174).
Así que neste artigo elixín estes tres insignes creadores para
introducírmonos no Pórtico da Gloria. A miña contribución quere
ser unha homenaxe a eles. Grazas, Rosalía, por indicarnos mellor
ca ninguén que o Pórtico ten «voz», e que as súas figuras parecen
sumidas nunha conversa eterna. Grazas, Castelao, por amosarnos
que, máis alá da pedra, o Pórtico é sobre todo unha «visión», esperanza das ánimas que vagan. Grazas, Luís Seoane, por dicirnos
o que xa sabemos: que Mateo é a meta, porque a súa figura nos
agarda, axeonllada, na fin do Camiño de Santiago.
Convídoos, pois, a que me acompañen nesta peculiar viaxe, na
que pretendo explorar un aspecto do monumento que nos axudará a
entendelo na súa condición de «obra mestra». Como era percibido o
Pórtico da Gloria polos seus contemporáneos? Que sentiu o público
do 1211 cando a Catedral foi finalmente consagrada, despois de
136 anos de construción? Este é o desafío: tentemos superalo.

1.- O Pórtico como meta: a fin do Camiño
como anticipo do Reino dos Ceos
A primeira expectativa que o Pórtico da Gloria parece cumprir
é o feito de que, alí, Santiago o Maior espera sentado polos seus
peregrinos (Fig. 1): espéraos fisicamente, ao final do Camiño, pero
tamén figuradamente, ao final dos tempos, en medio dunha grande
escena de Gloria e Xuízo Final.
Cómpre lembrar que, para os galegos, pensar que Santiago os
asistirá á hora da morte parece algo máis ca razoable. Durante séculos os peregrinos percorreron o Camiño de Santiago como garantía
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Fig. 1. Catedral de Santiago, Pórtico da Gloria, arco central, 1168-1188: visión xeral

para obter, na basílica xacobea, o perdón, e así asegurarse a asistencia do Apóstolo no Alén. De feito, desde o século XII Santiago
adquiriu, aos ollos dos peregrinos, o papel de psicopompos, condutor de almas; e a súa basílica, nun recuncho de Occidente, no
Finis Terrae, considerábase a entrada no Paraíso. Un exemplo tardío
desta función de Santiago no Alén atópase nun relevo figurado da
segunda metade do século XV reaproveitado na Praza das Bárbaras
(A Coruña) (fig. 2). Nel atopamos a representación da Pesa das
Ánimas de San Miguel (Psicostase), o Pai sostendo o Fillo crucificado entre o Sol e a Lúa (Trono de Graza), o Apóstolo Santiago
acompañado por un personaxe axeonllado (o doante?), e San Francisco cos estigmas xunto a un dos seus freires (Castiñeiras 1996:
140-141). A escena ten un claro valor escatolóxico, pois nela SanEncrucillada 214, novembro-decembro 2019
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Fig. 2. Relevo gótico coa escena da Psicostase, o Trono de Gracia,
Santiago peregrino cun doante axeonllado, e san Francisco e un
freire, segunda metade do século XV. A Coruña, Praza das Bárbaras

tiago, caracterizado coma un peregrino, abre a súa man esquerda en
sinal de presentación e protección da humilde figura do laico xenuflexo que está aos seus pés. Trátase, sen dúbida, dunha escena do
Xuízo individual da súa alma (Barral Rivadulla 1998: 372-376).
De feito, no Liber Sancti Iacobi (I, 1) (Códice Calixtino), Santiago o Maior presentábase, en primeiro lugar, como o autor da
Epístola de Santiago, na que se facía a primeira mención ao sacramento da Unción dos enfermos (San 5, 14)2. Ademais, ao Apóstolo
atribuíaselle, entre outras cousas (no Libro dos Milagres), o milagre
da resurrección dun xove peregrino morto en Oca (LSI II, 3), ou o
feito, máis difícil, de que a alma do emperador Carlomagno conseguise entrar no ceo (LSI IV, 21). De aí que nun dos sermóns do
Calixtino (LSI I, 7: 25 de xullo, Paixón de Santiago de Galicia) non
se dubide en afirmar esa función de Santiago coma Psicopompos
(ψυχοπομπός) ou condutor de almas:
E a cantos, animados de bo desexo, van peregrinando onda el á
terra de Galicia, a outros tantos fai pasar do mar do mundo de
Galilea ao paraíso (Códice Calixtino 2010, p. 138).

Os distintos promotores da construción da catedral románica
de Santiago, entre 1075 e 1211, foron conscientes desta conste2 Sobre a función de Santiago o Maior como psicopompos, véxanse as contribucións de
Péricard-Méa 2000 : 12-14, 57-69 y Bianco 2017: 109-114. A partir de agora o Liber sancti
Iacobi citarase de xeito abreviado no texto como LSI.
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lación de referencias simbólicas, posto que nelas se sustentaba,
en boa parte, o prestixio dunha meta que adquiriu daquela o grao
de «peregrinación maior», canda Roma e Xerusalén. De aí que o
edificio se elevase seguindo unha particular topografía sagrada que
tentaba continuamente evocar a metáfora da igrexa como paraíso,
na que as súas portas eran parangonadas coas entradas no ceo, e o
seu patrón, o apóstolo Santiago o Maior, convertíase no intercesor
das almas dos seus peregrinos no Alén.
Esas claves permiten entender, por exemplo, algunha das empresas acometidas na catedral baixo o bispo Xelmírez (1110-1140), en
particular, todo o aparato ostentoso da primitiva porta norte, meta
do Camiño Francés. Alí, o peregrino atopábase con diversos elementos simbólicos e narrativos que o preparaban para unha experiencia
liminar única: a fonte do Paradisus (1122) era, cos seus catro canos,
unha metáfora dos ríos do Edén (LSI V, 9); os relevos da historia de
Adán e Eva da primitiva Porta Francigena (1101-1111) evocábanlle o
destino errante do home e o feito de que Adán fora o primeiro peregrino (LSI I, 7) (Moralejo 1985a); e, por último, a representación
da Anunciación a María no tímpano esquerdo da bífora convertíase
nunha cita explícita da visión de Ezequiel do Novo Templo (Ez. 44,
1-3), por cuxa porta só entraría o Mesías, en alusión tanto á Porta da
Misericordia ou Porta Aurea do Templo de Xerusalén, como á Porta
do Ceo do Novo Testamento (Castiñeiras 2015b: 17, nota 31).
Por iso, estou certo de que cando o Mestre Mateo se fixo cargo
das obras da catedral no derradeiro terzo do século XII, era perfectamente sabedor da pertinencia e valor destas metáforas. De
aí que, como veremos, na súa intervención no corpo occidental
do templo buscase aumentar e amplificar os seus contidos. Así,
entre 1168 e 1211, Mateo puxo ao día un monumento que, tanto
pola súa estética románica como pola súa escenificación litúrxica,
quedara daquela certamente obsoleto. Desta maneira, non dubidou, en primeiro lugar, en alterar a primitiva topografía sagrada
do santuario da época de Diego Xelmírez, que estaba fundamentalmente centrada no eixe transversal do transepto, de norte a sur.
Este itinerario comezaba cunha entrada privilexiada dos peregrinos
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a través da porta norte, que, xa na catedral, visitaban a confessio da
Madalena (1105), situada no deambulatorio, detrás do altar maior,
para orar así moi preto da tumba do Apóstolo. Probablemente na
segunda metade do século XII, este escenario percibíase como unha
proposta francamente conservadora, debido ao crecente interese
e demanda que existía daquela en toda Europa por buscar unha
visibilidade do sagrado que se traducira na elevación detrás dos altares de urnas-relicario –Saint-Denis, Westminster–, ou ben na mera
exposición sobre eles de bustos-relicario. Como é ben sabido, para
satisfacer esa experiencia visual da peregrinación, na que se ansiaba
a «presenza corpórea» do santo titular, o obradoiro de Mateo colocou en 1211, co gallo da consagración da catedral, unha monumental estatua de Santiago o Maior entronizado detrás do altar maior,
un feito que provocou unha verdadeira revolución na iconografía
xacobea, así como na percepción do apóstolo Santiago por parte dos
seus peregrinos (Castiñeiras 2010; Castiñeiras 2015).

Fig. 3. Plano cos eixes da catedral de
Santiago: transversal, en época de Xelmírez
(1100-1140); lonxitudinal, no período do
Mestre Mateo (1168-1211)
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A devandita estatua, que sobrevive actualmente baixo un disfrace
barroco e que é obxecto do ansiado
«abrazo» do peregrino, converteuse
no verdadeiro marcador da tumba
do Apóstolo e no punto focal dun
novo eixe lonxitudinal de culto na
basílica xacobea, que privilexiaba
unha visión de oeste a leste. Para
iso, o obradoiro de Mateo soubo
crear unha serie de marcadores: en
primeiro lugar, unha magnífica porta
occidental, que albergaba no seu
nártice o desconcertante bosque de
estatuas do Pórtico da Gloria (11681188); e, en segundo lugar, a monumental estrutura do Coro dos Cóengos, evocadora da Xerusalén Celeste,
que se colocou nos primeiros tramos
da nave central. Deste xeito, as obras
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nos pés, coro e altar da basílica supuxeron entre 1168 e 1211 a
consolidación dunha nova hierotopia –ou creación do sagrado– que
sinalaba –como o faría hoxe o artista dunha instalación contemporánea– unha liña lonxitudinal de oeste a leste (fig. 3).
Para facela explícita, Mateo recorreu a unha fórmula sinxela pero
eficaz, na que a estatua do altar era unha repetición do modelo da
imaxe sedente do Apóstolo do parteluz do Pórtico da Gloria (fig.
4-5). En ambos os casos trátase dun Santiago Maior entronizado,
con cartela e báculo en tau, un atributo que era preceptivo dos
arcebispos composteláns na súa calidade de «descendientes de los
apóstoles» (Moralejo 1987: 245-247). Malia que a estatua do
altar maior foi moi reformada en época barroca, o seu aspecto orixinal pode documentarse aínda nunha famosa miniatura do Tombo
B (f. 2v) (1324) da Catedral de Santiago, en cuxa cartela pode
lerse: S. IACOBVS (Carro García 1950; Taín Guzmán 2015).
Coa creación desta efixie, por primeira vez, os peregrinos que acu-

Fig. 4. Catedral de Santiago, altar maior:
estatua de Santiago o Maior (ca. 1211), cos
recubrimentos modernos

Fig. 5. Catedral de Santiago, Pórtico da Gloria, arco
central, parteluz, 1168-1188:
Santiago Apóstolo
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dían ao santuario xacobeo podía contemplar, en toda a súa corporeidade, unha imaxe tridimensional do Apóstolo Santiago, xusto
no lugar onde a tradición dicía que estaba enterrado o seu corpo.
A estatua convertíase así nun dobre –ou substituto– do Apóstolo,
e satisfacía a necesidade crecente da devoción baixomedieval de
experimentar visualmente o sagrado.
Antes desa transformación, o altar xacobeo era un espazo
estanco, inaccesible aos peregrinos. Diego Xelmírez creara entre
1105 e 1112 a topografía deste sancta sanctorum, no que a tumba
estaba oculta nunha cámara non visitable baixo o altar maior, e
todo o espazo estaba precintado por unha reixa co obxecto de
gardar os tesouros da Igrexa compostelá. Non obstante, tras a
consagración en 1211, esta situación mudou, coa colocación de
forma elevada e detrás o altar maior da monumental estatua de
Santiago. Con ela, o emprego do espazo de santuario transformouse, xa que a reixa que o circundaba se abría desde entón, de
xeito regulado, ao público. Así, nas primeiras décadas do século
XIII documéntase que a determinadas horas se daba paso aos
peregrinos que querían entregar esmola e obxectos de todo tipo,
mesmo se lles convidaba a acender candeas ante a acabada de
inaugurar efixie xacobea.
Neste senso, resulta moi elocuente para entender a devandita
transformación a información recollida nunha das disposicións
do Libro das Constitucións do Arquivo da Catedral de Santiago
–elaborada á instancias do chantre e cardeal compostelán Juan
Peláez (1240-1250)–, sobre o costume da repartición das ofrendas presentadas polos peregrinos na igrexa de Santiago (Libro de
Constitucións, I, fols. 72r-73r, Arquivo da Catedral de Santiago,
CF 21). Neste documento fálase, en primeiro lugar, dun arqueyrus e un clérigo, ambos os dous gardiáns da Arca da Obra, que,
tras o toque de campá que chamaba á misa matutina e o anuncio
dos perdóns, batían coas súas varas nos peregrinos e, dirixíndose
a eles nas súas diferentes linguas, exhortábanos a depositar as
súas ofrendas. Ambos estaban situados nos chanzos («in gradecellis») e «nas portas do altar de Santiago» («in portis altaris beati
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Jacobi») (f. 72r). Máis tarde, ao remate da mañá, abríase a porta
do altar maior para os peregrinos, para que fixesen as súas doazóns nunha segunda arca, a arca da Igrexa ou de Santiago («ad
Sanctum Iacobum»)3.
Especialmente reveladora é unha das recomendacións realizadas
no texto con respecto ao culto da estatua de Santiago, xa que nela
se insta ao arqueyrus e máis ao clérigo a indicarlles aos peregrinos
que non deixen o seu remanente de cera na arca da Obra, senón
que poñan as súas candeas diante da figura de Santiago (f. 73r). Por
último, no texto queda moi claro que, normalmente, as portas estaban pechadas («Quando vero porta altaris sancti iacobi clausa fuerit»)
(f. 72v), do que se infire unha vez máis que se trataba dun espazo
absolutamente precintado cun enreixado, cunha porta frontal de
acceso, á que se chegaba a través dunhas escaleiras. Así o describe
aínda o armenio Mártir, bispo de Arzendjan, na súa peregrinación
a Santiago en 1492-93: «El sitio en donde se guarda el santo cuerpo
está rodeado de una fuerte reja de hierro (Mártir 2009: 79)».
Esta nova presenza obsesiva do Apóstolo, aos pés da súa basílica, recibindo os peregrinos e sobre o seu altar, transformou para
sempre a iconografía xacobea: de maneira que, a partir de entón,
Santiago se representou, por primeira vez, cos seus peregrinos aos
seus pés, como pode verse uns anos despois en Santiago de Turégano, Segovia, en 1232 (restaurados en 2010); en San Juan Bautista de Uncastillo (Zaragoza); ou en Saint Martin de Linz (Renania) (Castiñeiras 2015a).

2.- O Pórtico da Trindade
Para os seus devotos, Santiago convertérase, xa que logo, no
garante no seu traspaso ao Alén. Así, hai un aspecto ata o de
agora pouco explorado da basílica xacobea que pode darnos a
clave dunha das razóns de ser do Pórtico. Entre os eruditos composteláns é ben sabido que o nome Pórtico da Gloria é unha
3 Para analise do devantido documento do Libro de Constitucións, remito aos meus
traballos precedentes: Castiñeiras 2015 a; Castiñeiras 2019: 54-55.
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denominación contemporánea, derivada das lecturas iconográficas do século XIX, xa que ata daquela se coñecía máis ben como
o Pórtico da Trindade4.
Este nome, documentado polo menos desde época moderna,
explícase polo feito de que o devandito acceso á catedral se atopaba practicamente enfronte da porta medieval da cidade dedicada
á Santísima Trindade ou de Sancto Peregrino, que se situaba entre
a actual rúa das Hortas e o Obradoiro, e que conducía os peregrinos cara a Fisterra (Atlántico). O nome Sancto Peregrino aparece
no Liber Sancti Iacobi (LSI, V, 9), pois alí se ubicaba extra muros
o cemiterio dos peregrinos que morrían en Santiago, cuxa capela
estaba dedicada á Santa Trindade, polo que xa na versión
galega do século XV do Liber
Sancti Iacobi se denominaba
«Porta do Santo Rromeu que
vay para a Treydade» (Madrid,
Biblioteca Nacional, Ms. 7455,
f. 39v). A capela aínda sobrevivía no século XIX, e estaba nos
números 62-63 da rúa Hortas.
Fronte dela, en 1754, elevouse
a capela de San Frutuoso, ou
da Angustia de Abaixo, que
aínda se conserva.

Fig. 6. Pórtico da Gloria, arco central, parteluz,
columna coa Xenealoxía de Cristo, 1168-1188:
representación da Trinitas-Paternitas

Como suxerín hai anos,
cando o Mestre Mateo elevou
o bosque de estatuas do Pórtico da Gloria, este ou os seus
comitentes eran probable-

4 Así aparece en 1651 nomeado o lugar cando se fala do pagamento a Crispín Evelino
«por pintar y encarnar las caras, pies y manos de las figuras que están en la portada principal
de la yglesia que la llaman Trinidad» (Libro de cuentas de la fábrica de la Catedral de Santiago (1618-1652), I, ACS, n. 533, f. 205v. Para todo este apartado, remito á bibliografía por
min referida nos meus traballos anteriores: Castiñeiras 1999: 64; Castiñeiras 2010: 223;
Castiñeiras 2019 : 55-61, 82 (notas 14-31).
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mente sabedores de que a porta se chamaría entón «da Trindade».
Iso explicaría, por exemplo, a orixinal e simbólica representación
do tema da Trinitas-Paternitas na parte superior do parteluz do
Pórtico da Gloria, xusto entre a Árbore de Xesé e a estatua sedente
do Apóstolo (fig. 6). Ese mesmo contido trinitario estaba tamén
implícito, segundo Carlos Villanueva, na selección dos instrumentos representados na arquivolta dos anciáns músicos, xa que a
forma dalgún deles evocaría as obsesións trinitario-apocalípticas
de Gioacchino da Fiore, descritas na súa obra Psalterium Decem
Chordarum (1184). Así, o triangular salterio aludía á letra Delta de
Deus, e a caixa do organistrum (fig. 7) era o froito da intersección
dos tres círculos da Trindade. Non obstante, actualmente, sospeito
que máis alá destes detalles toda a topografía sagrada da fachada
occidental da catedral, tanto no seu acceso superior –Pórtico da
Gloria– como inferior –cripta–, estivo, desde a súa concepción,
fortemente condicionada polo feito de que esta miraba cara á Porta
da Trindade e o cemiterio dos peregrinos.
Como é ben sabido, unha das características máis peculiares da
basílica compostelá é a intrínseca relación que existiu desde sempre
entre a configuración da basílica e a cidade que se desenvolveu na
súa contorna, de aí que os muros do templo estivesen, segundo
o LSI (V, 9) literalmente «afuracados» por diversas entradas
–tres maiores e sete menores–,
cuxos nomes tiñan moito que
ver coas rúas e/ou portas da
cidade. Así, no brazo do transepto norte, a Porta Francigena
–actual Acibecharía– era o final
da Via Francigena, que entraba
precisamente á cidade pola
tamén chamada Porta Francigena; mentres que a Porta da
Vía Sacra, situada na cabeceira,
entre as capelas de San Xoán
Fig. 7. Pórtico da Gloria, arco central, arquivolta,
Evanxelista e Santa Fe, respon1168-1188: Anciáns co organistrum
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día a un antigo acceso privilexiado dos peregrinos á catedral, a
través da chamada Via Sacra, anterior á elevación da Porta Francigena. Por iso, o noso Pórtico da Gloria, en realidade «da Trindade»,
era a lóxica continuación dunha constante topográfica da catedral,
na que o acceso evocaba o nome da porta da cidade que conducía
ao cemiterio dos peregrinos, situado moi preto. Malia que sempre
se afirmou que o espazo ante a basílica estaba despoboado nesa
parte, unha carta papal emitida por Honorio III, en 1218, infórmanos da existencia dunha casa pertencente ao Cabido situada
a carón da porta occidental («domnum ad portam occidentalem
ecclesie Compostellane»).
Por outra banda, ata agora ninguén deu unha solución satisfactoria á función da denominada cripta do Pórtico. A proposta
de que fose pensada por Mateo con vistas a acoller o Panteón
Real ten difícil demostración, posto que os sepulcros dos membros
da familia real sempre estiveron na capela de Santa Catarina, no
brazo norte do transepto, antes de seren trasladados á capela das
Reliquias, a mediados do século XVI.
Non obstante, as novas tardías existentes sobre a cripta do Pórtico botan algunha luz sobre o que puido ser a súa función primixenia. Sabemos a través dun acordo do Cabido de 1673 que nela
se situaba a parroquia de san Frutuoso, que atendía os estranxeiros
da catedral, pero que antigamente «esta iglesia vieja que llaman
de Santiago» posuía moitas indulxencias e pertencía ao Cabido
(Zepedano 1870: 116-117). Diso dedúcese que este primitivo
espazo puido ser un segundo lugar de culto ao apóstolo Santiago,
posiblemente pensado para suplir a incómoda e reducida confessio,
onde aqueles oraban, normalmente, na basílica, detrás do altar
maior. Dous indicios parecen corroborar esta hipótese. O primeiro
consiste na propia estrutura da capela axial da cripta, de planta
cuadrangular e decorada na súa parede cun arco peraltado flanqueado por dous en mitra, coa que Mateo quixo citar tres espazos
emblemáticos da catedral románica: a antiga decoración exterior
da capela fundacional do Salvador, o pinche do transepto norte
que coroaba a primitiva Porta Francigena, e o novo escenario do
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altar maior da catedral. Neste último, a partir do que se aprecia na
miniatura citada do Tombo B, (f. 2v), o taller de Mateo creara unha
peculiar estrutura mobiliaria, composta por un arco mitrado flanqueado por dous polilobulados, co obxecto de albergar a estatua de
Santiago (e probablemente tamén as dos seus discípulos). Neste
sentido, insisto na adscrición mateana desta decoración da capela
axial da cripta, en contra da opinión de C. Watson e A. Münchmeyer, que queren ver nos seus furados capiteis e finos fustes unha
cronoloxía xelmiriana. Por último, a nova de que antigamente o
devandito espazo estaba dedicado a Santiago e que nel había unha
estatua do Apóstolo proporcionaría un segundo argumento a prol
dunha datación mateana, pois esta non deixaría de ser unha evocación imaxe do altar maior, que se acababa de colocar.
Son consciente de que non podemos ir máis alá da interpretación deste espazo a falta de máis datos. Non obstante, parece
que Mateo quixo ofrecer con este corpo occidental unha entrada
privilexiada á catedral que, en parte, se convertía nunha nova Porta
do Paraíso, composta por dous niveis: inferior (Cripta) e superior
(Pórtico da Gloria). Así se describe, de feito, na versión galega do
Liber Sancti Iacobi do século XV, no que a pasaxe relativa á porta
occidental da catedral se pon ao día con respecto ao que o texto
dicía en 1135:
«Ela he mayor e mais fremosa ca toda las outras, e he mais maravillosamente obrada e moytos de graoos de fora e de dentro; et con
mais calopnas de marmore laurado de moytas figuras e desuariadas, ca son figura de moytas omayas e de homeens santos» (Madrid,
Biblioteca Nacional, Ms. 7455, f. 40r) (ela é maior e máis fermosa
cás outras, e está máis marabillosamente traballada con moitos
chanzos fóra e dentro; e con máis columnas de mármore labrado
con moitas e variadas figuras, que son figuras de moitos retratos
e de homes santos).

Esta impoñente estrutura en dous niveis, con accesos exteriores,
e con escaleiras dentro e fóra, estudada no seu día por J. A. Puente
Míguez a partir de vestixios arqueolóxicos (Puente Míguez 1991)
(fig. 8), tivo que gozar dunha función especial. Na parte supeEncrucillada 214, novembro-decembro 2019

53
529

Manuel Antonio Castiñeiras González

rior resulta obvio, como veremos, que o peregrino accedía a
unha verdadeira porta do ceo,
xa que como se di moitas veces
na mencionada versión galega
do LSI, ao Apóstolo lle gustaba
nos seus milagres acoller no seu
seo os seus devotos na «igrexa
do Paraíso», ou polo menos
simulalo. Pola súa banda, a zona
inferior, coñecida como cripta,
quizais estivo desde os seus inicios ligada ao culto a Santiago,
ben á devoción dos seus peregrinos, ben, como propón PradoVilar, para cerimonias seculares
(Prado-Vilar 2013: 1012-1013).

Fig. 8. Reconstrución hipotética da fachada
occidental e dos seus accesos. Debuxo: J. A.
Puente Míguez

3.- Santiago psicopompos: Purgatorio ou
resurrección en corpo celestial?
En todo caso, o que non se pode negar é que dentro da basílica
xacobea, o Pórtico da Gloria, co seu Santiago o Maior sentado
sobre o parteluz, baixo o Cristo da fin dos tempos, transmitíalles
aos seus espectadores a sensación de que o Apóstolo recibía gustosamente ás portas do templo os seus peregrinos como un anticipo do que a lles esperaba no Reino dos Ceos. Con iso, a obra
do taller do Mestre Mateo estaría subliñando o papel de Santiago
como psicopompos, e o da súa basílica como meta para a obtención
de indulxencias liberadoras do Purgatorio, un termo que precisamente se consolidou, tal como estudou Jacques Le Goff, durante
a época de construción do monumento (Le Goff 1989).
De feito, moi probablemente a redacción do célebre Tractatus
de Purgatori sanctis Patricis, de Henry de Saltrey, dátase entre
1179-1181, ou ao sumo a finais do século XII) (Easting 1978;
Atenas García-Huidobro 2017). Nel descríbese, por primeira vez,
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o mítico Purgatorio de san Patricio en relación ao santuario da illa
de Lough Derg, un lugar de Irlanda que desde mediados do século
XII se convertera, como Compostela, nun centro de peregrinación
para a remisión dos pecados.
A emerxencia desta competencia en Occidente non puido pasar
desapercibida en Compostela, que, como resposta, quixo incorporar no programa do seu portal occidental unha alusión explícita á
salvación das almas e á función do Apóstolo como condutor delas
ao Alén. A este respecto, cómpre lembrar que moitos anos despois
Andrea da Barberino, na novela cabaleiresca Guerrin Meschino,
escrita cara a 1410, narrará como o protagonista –tras visitar a
caverna da Sibila nos Apeninos e contemplado alí as penas dos
condenados ao Inferno–, dirixiuse ao Papa para obter o perdón pola
súa ousadía, e este non dubidou en ordenarlle coma penitencia primeiro peregrinar a Santiago de Galicia e a Santa María de Fisterra,
para despois achegarse ao Purgatorio de San Patricio, en Irlanda:
Così voleva che per comandamento egli andasse al Purgatorio di
S. Patrizio, il quale è sotto l’arcivescovo di Hibernia nell’isola detta
Irlanda e, prima, al barone messer S. Iacobo di Galizia, a Santa
Maria in Finibus Terrae.
(Andrea da Barberino 2014: 76)

Por iso non debe resultar estraño o comentario de Castelao en
1950 a propósito do Pórtico de la Gloria no que afirmaba que
este era o primeiro gran peto de ánimas de Galicia, pois na súa
iconografía as almas dos defuntos non só adquiren un inusitado
protagonismo senón que chegan a representarse nos sobrazos do
arco central no seu camiño de liberación e ascensión cara á Gloria
(Castelao 1950: 133) (fig. 9-10). Trátase, non obstante, dunha
lectura forzada, pois esas figuras espidas en forma de neno, conducidas por anxos desde os arcos laterais (Limbo e Xuízo) ao tímpano
central, representan, en realidade, aos resucitados, que, co seu
corpo celestial o glorioso gozarán da Gloria tras a Segunda Parusía5
5 Sobre a idea de que os benaventurados serán vivificados polo Espírito na resurrección
nun corpo celestial ou glorioso, véxase: Victores 1981: 240, 247.
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Fig. 9. Catedral de Santiago, Pórtico da Gloria,
arco central, enxunta: anxos conducindo as
almas resucitadas cara a Gloria

Fig. 10. Catedral de Santiago, Pórtico da Gloria, arco
central, enxunta: detalle dun alma resucitada

Co seu movemento ascendente evocaban, nun contexto escatolóxico, o paso das Tebras á Luz, que se celebraba cada Sábado Santo
na catedral, co canto do Exultet durante a liturxia pascual6.
Así, no arco esquerdo do Pórtico atopamos unha alusión ao rito
da noite do Sábado Santo, xa que nel se representa a Anástase o
Descenso de Cristo ao Limbo, co conseguinte rescate dos patriarcas do Antigo Testamento, entre os que destacan, as figuras de
Adán e Eva (fig. 11) (Moralejo 1985b: 104). Doutra banda, no
arco dereito, figúrase o Xuízo da ánima (Fig 12), mentres que no
tímpano central se exemplifica a Gloria ou Segunda Parusía, pois
trala resurrección dos mortos, os elixidos gozarán dun renovado
corpo celestial (fig. 13).
Sorprendentemente, un estranxeiro, pertencente a unha comunidade de cristiáns orientais, o bispo armenio Mártir, de Arzend6
56
532

Sobre o simbolismo do rito do Sábado Santo, véxase: Franceschini 2017: 118-132.
Encrucillada 215, novembro-decembro 2019

O Pórtico da Gloria na encrucillada da arte

Fug. 11. Catedral de Santiago,
Pórtico da Gloria, arco esquerdo:
Descenso ao Limbo (rescate de
Adán e Eva)

Fig. 12. Catedral de Santiago,
Pórtico da Gloria, arco dereito:
Xuízo coa separación entre
condenados e elixidos. Detalle das
cabezas de Cristo e San Miguel

Fig. 13. Catedral de Santiago, Pórtico da Gloria, tímpano central: os elixidos na Gloria
Encrucillada 214, novembro-decembro 2019
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jan –actualmente Erzincan, Turquía–, na súa visita a Santiago
entre 1492 e 1493, deixounos unha descrición do monumento na
que posiblemente captou a intentio auctoris do Pórtico e a función mediadora de Santiago. O texto é unha verdadeira ekphrasis,
ou descrición cos «ollos da alma», do monumento, na que se
denomina ao Apóstolo «luz do mundo», réndese homenaxe á súa
estatua no altar maior para que interceda por el, seus pais e benfeitores, e coméntanse as portas da basílica xacobea, dun modo un
tanto confuso pero efectivo. Seguramente, na súa lectura, Mártir,
como bo armenio, era moi sensible á narración escultórica, e por
iso foi quen de captar que na «porta oriental» (en realidade, o
Pórtico da Gloria), Mateo ofrecíanos, en realidade, un epítome
da historia da humanidade e, por extensión, de todo o programa
iconográfico da catedral:
Se ve el Cristo sentado en un trono, con la presentación de todo
lo que ha acontecido desde Adam y de lo que ha de suceder hasta
el fin del mundo, todo ello es de una belleza tan exquisita, que es
imposible de describir7.

Moralejo viu nesta ekphrasis unha reinterpretación sui generis dos tres arcos do Pórtico. De feito, no esquerdo represéntase
o Descenso ao Limbo, co conseguinte rescate dos patriarcas do
Antigo Testamento, entre os que destacan, como é habitual na
iconografía bizantina, as figuras de Adán e Eva –arquivolta interior–, mentres que no arco dereito se figura o Xuízo, e no tímpano
central, a Gloria ou Segunda Parusía (Moralejo 1985b: 104. Todo
iso sostido, ademais, polo parteluz decorado coa Árbore de Xesé,
na que se mostra a Xenealoxía de Cristo, así como polas estatuascolumnas de apóstolos e profetas. Non obstante, como ben recoñece o propio Mártir «hay todavía en Santiago otras magnificencias
que no puedo consignar en este escrito», polo que cabe a posibilidade de que na súa sintética pero aguda visión do Pórtico como un
programa que presenta «todo lo que ha acontecido desde Adán y lo
que ha de suceder hasta el fin del mundo», o bispo armenio estivese
7
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implicitamente resumindo os ciclos iconográficos das outras dúas
portas: a Francigena, co friso da historia de Adán e Eva (Antigo
Testamento) (Penitencia), e a das Praterías, cos tímpanos co ministerio e Paixón de Cristo (Novo Testamento) (Bautismo)8.
De feito, o Pórtico da Gloria é, por así dicilo, o cumio das outras
dúas entradas da catedral, na súa condición de porta da Apocalipse e da profecía da fin dos tempos. Nesta Porta do Paraíso,
Santiago, sedente, agarda a chegada dos seus peregrinos, tanto no
eido terrestre coma no celeste.
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Estudo

O Pórtico da Gloria da catedral
de Santiago. Unha nova mirada
teolóxica no século XXI
Carmen Yebra Rovira1

O pasado 28 de xuño de 2018 foi presentada a restauración
do Pórtico da Gloria tras un longo período de dez anos pechado
ao público. Desde ese mesmo instante as súas imaxes brillantes
e incriblemente limpas e coloridas comezaron a encher as redes
sociais e os medios de comunicación con moitas voces ofrecendo
parabéns ao resultado e, por suposto, moitas outras moi críticas coa propia restauración, cos seus principios, co tempo no
que esta tardou en acabarse e, sobre todo, coas novas formas
de acceso restrinxido que se anunciaban para a visita. Dun xeito
ou doutro era evidente que comezabamos unha nova etapa da
historia do Pórtico e un novo período para a comprensión da
identidade da catedral de Santiago, para os seus usos e para a súa
significación relixiosa e cultural. A efeméride é sen dúbida, unha
oportunidade para repensar a obra do Mestre Mateo dende todos
os ámbitos, tamén dende o teolóxico e relixioso, tendo como principio o feito de que se trata dunha obra de arte sacra nun templo
con culto vivo que constitúe un destino nuclear na Europa occidental como lugar de peregrinación. A dificultade para o facer é
grande posto que son moitas as perspectivas dende as que isto é
posible. Antes de o facer, sen embargo, é preciso presentar algunhas transformacións de tipo epistemolóxico acaecidas nas últimas
décadas, que son compartidas por todas as grandes obras de arte
emprazadas en templos cristiáns. Eses cambios condicionan a
1

1 Carmen Yebra Rovira é profesora de Sagrada Escritura na U. Pontificia Salamanca. Foi
membro do consello de Encrucillada.
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percepción do Pórtico e, polo tanto, a súa interpretación. Sen
querer ser exhaustiva e sabendo que outras de igual importancia
quedarán fóra, poñeremos o foco, en primeiro lugar, nos cambios
nas formas de mirar que teñen os espectadores actuais coma
un dos factores determinantes para a comprensión do Pórtico.
Nun segundo, abordaremos a evolución acaecida na concepción
dos espazos sagrados e a súa significación para quen os visita
no presente. Tras estas seccións, ofrecerase unha breve reflexión
teolóxica sobre o Pórtico acentuando o seu valor no século XXI,
feita principalmente dende unha perspectiva bíblico-pastoral. O
artigo péchase cunhas breves conclusións e preguntas abertas
sobre o futuro desta obra dentro da catedral e das súas posibilidades catequéticas na actualidade.

1.- O Pórtico: unha obra renovada dentro dun novo contexto visual
No século XIII, cando os primeiros peregrinos entraron por esta
Porta quedaron abraiados polas súas figuras, por todo un programa
iconográfico e por un estilo que sen dúbida falaba dun xeito distinto ao do suxeito que hoxe se achega até ela. Aínda que pareza
que ao longo do tempo o significado dunha obra artística ou dun
templo non cambia substancialmente (a última restauración do
Pórtico no altera esencialmente as figuras nin a súa fisionomía) a
realidade é outra. Os cambios no suxeito que mira afectan enormemente á obra e ao seu significado. As formas de mirar non
son neutras nin iguais para todos, pois dependen do contexto de
cadaquén e van enchidas de comprensións e aprendizaxes previas.
Para comprender moitas das reaccións haberá primeiramente que
analizar que tipo de espectador a contempla. Este espazo non pode
ter o mesmo significado para un peregrino que chega a pé a Compostela e anhela entrar na catedral e abrazar ao apóstolo, que para
o espectador que sen un sentido relixioso contempla o Pórtico
coma unha obra de arte ou unha magna obra da humanidade. Para
un compostelán, esta Porta está enchida doutros significados que
nacen da familiaridade con ela e dun trato frecuente, tanto que o
sente coma algo propio.
64
540

Encrucillada 215, novembro-decembro 2019

O Pórtico da Gloria da catedral de Santiago. Unha nova mirada teolóxica no século XXI

Todos estes espectadores comparten, sen embargo, cambios
significativos nas formas de mirar. O espectador actual vive nun
contexto de ollada rápida, non repousada, nunha sociedade caracterizada polo consumismo visual. A súa mirada está moitas veces
máis mediada polo desexo de facer unha fotografía para amosar
que o lugar foi visitado, ca de comprender o que se está vendo
ou afondar no seu significado. Desgraciadamente cada vez é máis
habitual o feito de mirar o entorno a través dunha pequena pantalla; a do teléfono. Ademais, vive nun contexto no que o acceso aos
lugares xa non ten que ser físico senón que as redes e a televisión
permiten ver, estar e acadar experiencias similares ás da visita pero
sen ter que se desprazar ao lugar. Xa non existe a sorpresa ante o
que se vai ver porque normalmente xa foi visto a través de fotografías ou documentais. Isto que a priori parecería negativo ten,
sen embargo, elementos positivos, pois permite poder fixarse en
detalles que non son posibles nas breves visitas e facilita tamén
outro tipo de experiencias multisensoriais. Ademais, contribúe a
xerar unhas expectativas e novas reaccións ao ver a propia obra no
seu contexto orixinal, no seu tamaño real, nas súas cores naturais
ou no seu propio ambiente.
Este espectador vive tamén xa nun contexto secularizado no
que a Historia Sagrada ou simplemente as historias bíblicas non
son coñecidas coma en épocas anteriores. Iso provoca que ante
a contemplación de obras de tema bíblico non se entenda o que
se ve ou que se lles dea un significado novo e distinto pouco
relacionado co seu sentido primixenio. Iso provoca o desinterese,
acentuando ese ollar rápido, pero tamén aspectos moi positivos,
pois permite descubrir elementos ou detalles que pasan desapercibidos para o espectador máis experto, sempre condicionado por
un único xeito de ollar e necesitado de novas perspectivas. As
preguntas feitas por estes visitantes non crentes, non coñecedores
das historias bíblicas ou simplemente non coñecedores do románico abren a universos insospeitados que deben ser percorridos
porque a percepción do conxunto pode ser moi distinta e porque
as asociacións de imaxes e universos culturais levan a realidades
impensables.
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2.- O Pórtico nun novo contexto espacial: «a porta que
xa non é unha porta»
Un templo é unha realidade viva e dinámica sempre en continua transformación. Ao longo das centurias a catedral de Santiago
sufriu modificacións tan nucleares coma a apertura do Pórtico
da Trindade e os consecuentes cambios espaciais, priorizando a
nave central fronte ao cruceiro. A ampliación no renacemento, a
reforma do templo nos séculos XVII e XVIII coa construción da
fachada barroca do Obradoiro e os cambios no XIX e no XX son
mostra da súa vitalidade. As ampliacións, destrución de capelas,
incorporación de novas obras artísticas substituíndo outras anticuadas ou vellas, a intervención de distintos mecenas cos seus
gustos persoais forman parte da vida do templo que sempre se
presenta coma unha realidade en continuo crecemento e forzosamente incompleta. Ao visitante no lle choca un altar barroco nun
templo románico senón que o integra coma parte inseparable do
conxunto. Cada modificación –pasado un tempo– queda interiorizada e normalizada coma parte inseparable do conxunto e esa nova
visión achega novos significados a cada sección.
Esta observación remarca que o Pórtico non se pode illar do
conxunto, das outras portas, da visión de pluralidade e das intervencións –grandes ou pequenas doutras épocas–. Cada unha
delas reconfigura, recontextualiza e dota de novos significados
a este espazo, ao tempo que lle fai perder algúns xa adquiridos.
Outras veces eses cambios potencian a conservación das mesmas
experiencias aínda que transformando o xeito de acadalas. Así,
por exemplo, a sorpresa que os peregrinos tiñan ao ver a obra do
Mestre Mateo é a mesma que teñen os visitantes hoxe en día ao
contemplar a fachada do Obradoiro. Todas estas transformacións
son testemuño e reflexo dunha comunidade viva que expresa o
seu sentir relixioso ao longo dos séculos pero tamén de cambios
históricos que non sempre van da man de elementos relixiosos.
Dentro destas transformacións poden incluírse as que teñen que
ver co sentido e o uso do espazo. A catedral de Santiago era destino
de peregrinos e visitantes que accedían ao seu interior por calquera
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das súas portas: Acibechería, Praterías ou Obradoiro, ademais da
Porta Santa nos anos santos. Para os habitantes de Santiago era
ademais un espazo vivido que servía de paso dentro da propia
cidade, como moitos aínda lembran, «a catedral funcionaba coma
unha rúa máis de Compostela». Esa versatilidade das súas portas,
sempre abertas, propiciaba o paso e a contemplación do Pórtico,
espazo no que se congregaban propios e alleos para botar unha
ollada, desfrutar da súa beleza e ter un anaco de oración ante as
súas figuras. Dous ritos moi normalizados, o santo dos croques e a
oración poñendo as mans no parteluz formaban parte do comportamento natural dos composteláns e dos visitantes.
Xa hai uns anos comezou unha transformación radical do templo
consistente na regulación das visitas, a limitación de acceso por
algunhas portas e, por último, o peche do Pórtico da Gloria e a
súa musealización; é dicir a perda do seu significado dentro do
templo, o seu illamento e o seu uso como museo de acceso restrinxido. Todo iso de nuclear importancia e con consecuencias que
aínda non somos capaces de ver na súa integridade é explicable
por cambios externos de carácter contextual. En primeiro lugar,
polo incremento exponencial e incontrolado das visitas á cidade
e ao templo alentadas pola creación do «Xacobeo» e á popularización do turismo debida, entre outros motivos, ao abaratamento
das viaxes2. Iso propicia un aumento de visitantes e un consumismo destrutivo tanto para o sentido sagrado do templo coma
para o propio patrimonio arquitectónico e cultural. En segundo
lugar, polas necesarias obras de restauración e mantemento e,
sobre todo, porque un templo vivo de tantos séculos está pasando
a ser considerado fundamentalmente como unha obra de arte da
humanidade, como un patrimonio cultural que ten que ser protexido. Nesta liña non se pode deixar de constatar que a necesidade de financiación externa para a súa conservación provoca
2 Co termo Xacobeo estámonos a referir ao movemento económico-turístico-relixioso
que transformou conscientemente o Camiño de Santiago e os anos santos nunha ruta
e nun evento económico-cultural potenciando a multiplicación de visitantes, turistas,
camiñantes que por motivos moi diversos –e non única nin primeiramente relixiosos–
chegan até Santiago.
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unha «venda» ou perda de control sobre os usos da catedral e as
normativas legais sobre a conservación patrimonial condicionan
como realizar as obras. Todo iso provoca límites nos seus usos e
nas posibilidades de reforma e, progresivamente, a perda de control sobre o espazo coa súa consecuente secularización ou desacralización. A catedral, e en concreto o Pórtico, deixan de ser un
espazo culto-celebrativo, de oración e encontro con Deus, a ser un
lugar para ser visitado e protexido.
A máxima expresión deste cambio da función do templo e a súa
progresiva secularización verifícase co peche da porta principal da
catedral –a do Obradoiro–, por mor da conservación doutra porta,
a da Gloria, tendo como resultado a perda completa do seu sentido
sagrado ao desgaxalo do templo e ao provocar a perda do seu sentido como entrada presidida polo Pantocrátor nun templo adicado
a un apóstolo que te recebe dende a entrada e que te conduce até
a súa tumba. O gran paradoxo non é soamente que a Porta deixa de
ser unha porta para pasar a ser un espazo pechado visitado por uns
poucos, senón que se rompe co sentido teolóxico da propia porta
como espazo de acceso á divindade e ao templo do Señor Santiago
e como consecuencia co sentido do templo tal e como o coñeciamos até hoxe; coma espazo aberto e de acollida. Este illamento
acentúase co paramento de madeira que neste momento separa o
Pórtico do resto do templo e que fai que o propio Mestre Mateo
xa non mire cara ao Señor Santiago presente no altar maior senón
cara un muro. Quen o ve pregúntase que faría o «pobriño» para,
despois de tantos séculos, quedar mirando a unha parede coma
se estivese castigado. A frustración que esta realidade produce no
visitante afeito a entender a catedral de Santiago coma espazo
aberto e universal é indescritible.
Estes cambios na concepción e no uso dos espazos, malia a
parecer moi negativos (e de feito selo) constitúen tamén un reto e
ofrecen aspectos positivos que poderían ser empregados con fins
relixiosos. A afluencia de visitantes, crentes ou non crentes, sempre
é unha oportunidade para dar a coñecer o sentido fondamente
crente da catedral e presentalo coma lugar de posible encontro
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con Deus. Cada intervención artística (limpeza ou restauración)
ofrécenos o reto de mirar o que xa coñeciamos dun xeito diferente,
de lembrar que a mesma realidade pode ter lecturas diversas e
espertar sentimentos novos. Nunca coma hoxe tiveramos acceso
ás imaxes situadas máis lonxe do espectador, ni se puidera apreciar
o detalle, ou o mirar cara a cara ao Señor Santiago. Os andamios,
tantos anos situados arredor do Pórtico, permitiron a creación de
novas visións e perspectivas desta obra e das súas figuras, fixadas
para a posteridade coas fotografías e os documentais realizados.
Veremos o que o futuro dirá de todos estes cambios.

3.- O Pórtico da Gloria hoxe dende unha mirada teolóxica
Os grandes templos son unha amalgama de xeitos de vivir e expresar o sentir culto-relixioso renovado e transformado ao longo do
tempo. Con todos os cambios nos espectadores e na entidade do
Pórtico e da propia catedral previamente presentados, é tempo de
lle preguntar cal é o seu sentido teolóxico hoxe, cales son as súas
posibilidades para seguir transmitido diferentes aspectos da revelación, cal é –ou pode ser– a súa relevancia para os crentes e para os
visitantes que se achegan a el, sabendo, como se explicaba anteriormente, que o contexto cultural é diametralmente diferente ao das
últimas centurias e, por suposto, ao do seu momento de creación.
Coma todas as obras antigas, renovadas e vistas con novos ollos,
lanza importantes retos pastorais; entre eles, o máis relevante é o
non perder o seu sentido relixioso, sobrepoñéndose a toda presentación artística ou patrimonial, pero sen deixar de lado outras posibilidades, preguntas e riscos que trataremos de esbozar a continuación.
As guías do Pórtico ou a propia visita centran o sentido desta
obra no pasado, explicándoa como reflexo da Xerusalén celeste
formulada no libro da Apocalipse. Tratan de afondar no significado que tivo o Pórtico nas orixes sen ter en conta a súa vitalidade
froito e reflexo dunha comunidade crente en continuo movemento
dentro dunha historia sempre cambiante. O obxecto en si mesmo
xa cambiou, xa se enriqueceu de significados que non tivera cando
os primeiros peregrinos chegaron e se asombraron ante esta porta.
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A súa realidade tampouco é xa a desa porta tapada por outra porta
–a excelsa fachada do Obradoiro– que relegara a súa posición a
unha porta interna no século XVIII. A realidade de hoxe é a dun
museo, illado no interior dun templo, con acceso restrinxido a
pequenos grupos que acceden a el dende o Pazo de Xelmírez.
Repensar o sentido relixioso-teolóxico do Pórtico constitúe un
novo reto que entraña numerosas dificultades. A primeira é a dos
distintos ámbitos dende os que pode ser contemplada e que non
poden ser abordados neste artigo, pero si deben ser apuntados. Os
intereses dende a teoloxía dogmática irían enfocados a analizar a súa
cristoloxía e eclesioloxía, é dicir, que imaxe de Cristo se amosa, que
tipo de comunidade aparece representada e como poden enriquecer
á comunidade crente actual. Ademais hai una pregunta escatolóxica
de primeira orde: cal é o concepto de salvación presentado, como
se define visualmente a gloria, quen son os convocados e quen os
rexeitados. Os retos nesta liña afrontan como transmitir a mensaxe
da salvación para o crente de hoxe cando todos os compoñentes
visuais remiten a una Igrexa e a unha Teoloxía xa pasada e a concepcións coma a do purgatorio que hoxe se ven dun modo diferente. A
contemplación desta obra é sempre un acicate para pensar no máis
aló, no sentido da vida e da morte, para facer máis preta a morte e
as realidades transcendentes. Haberá que se preguntar se a relevancia que o apóstolo Santiago tivera no pasado como psicopompos ou
mediador dos mortos e condutor das ánimas pode alentar a reflexión
sobre o sentido crente da morte e a vivencia pacífica da etapa final
da vida hoxe. Nunha sociedade coma a actual, que agacha a morte
e os momentos finais da vida, o Pórtico preséntase coma un testemuño da importancia desa realidade e da necesidade de que cada
época lle dea as respostas que para ela sexan significativas. O Pórtico sempre constitúe un punto de partida para as preguntas últimas
sobre a vida e a salvación e sobre o sentido da historia outorgando
relevancia a todos aqueles que participan nela.
Dende o punto de vista da teoloxía moral, o Pórtico na súa orixe
ofrecía un conxunto de vicios e virtudes, comportamentos rectos e
erróneos que conducían á salvación ou á condenación. Todo o seu
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programa leva a preguntarse cales son hoxe eses «vicios e virtudes»
e a quen afecta a súa realización ou a súa omisión. Supón polo
tanto a reflexión sobre a xustiza e a inxustiza tanto individual coma
social. A cuestión moral tamén excede ao programa iconográfico
para preguntarse sobre a moralidade da obra de restauración acometida e do uso inxente de cartos e recursos humanos empregados
nela. É necesario valorar tamén a viabilidade do proxecto a longo
prazo, pois se ben é certo que a salvagarda do patrimonio exixe
un acceso controlado, o custo do seu mantemento (climatización,
seguridade e outros) pode facer o proxecto insostible. Son, sen
dúbida, temas moi complexos e controvertidos pero que deben
quedar apuntados. Igualmente é absolutamente urxente e necesario formular dende a ética o fenómeno do acceso restrinxido ao
Pórtico e a disonancia co sentido orixinario desta parte do templo;
a de servir como acceso principal ao mesmo. Iso abre á reflexión
dende a teoloxía práctica, que abordaría as consecuencias que terá
o feito de que o Pórtico sexa considerado primeiramente como
obra de arte, como obxecto artístico que debe ser coidado e conservado, antes que coma peza cun sentido relixioso dentro dun
templo vivo. É urxente a reflexión sobre as consecuencias que terá
esta musealización para o templo, espazo aberto e lugar de destino
de milleiros de peregrinos que deberán afrontar a frustración que
suporá para eles ter pechado o acceso a esta parte do templo e a
entrada pola fachada do Obradoiro.
O máis grande reto pastoral, compartido por case todos os lugares sagrados, dende grandes templos a pequenas capelas, é como
dar voz ás imaxes que conteñen e que xa non son significativas.
Unha imaxe non sempre «vale máis ca mil palabras». A gran parte
da arte relixiosa é unha realidade muda agardando a ser explicada.
Iso abre á gran potencialidade bíblico-pastoral desta obra ou doutras similares.
O Pórtico, coa súa selección de historias e personaxes, transmite
unha historia de salvación, centrada en Cristo, que percorre todo
o Antigo Testamento e o Novo condensando unha visión integral
da revelación facendo paralelismos entre os seus protagonistas e
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presentando a totalidade da Escritura como camiño de encontro
con Deus. É, daquela, unha chamada para non esquecer que a
mensaxe de Xesús cobra sentido pleno á escoita de toda a revelación. A mención de profetas e mulleres fortes de Israel así como
a representación explícita da árbore de Xesé son unha ensinanza
que ofrece o valor do pasado, do presente e abre cara ao futuro.
Esta magna obra evidencia a centralidade que a Sagrada Escritura tiña nas artes e na reflexión do Medievo e é, sen dúbida,
un acicate para alentar o mellor coñecemento da Biblia hoxe no
medio da comunidade crente, a súa lectura e a súa proclamación, pero tamén para alentar a súa difusión como obra mestra
da literatura universal que deu orixe á gran maioría da produción
artística occidental até o século XIX. Sen o seu coñecemento, as
imaxes quedan baleiras e, malia a contemplar as figuras, perdemos
un patrimonio de valor incalculable. Os cambios na iluminación
e nas cores permiten unha ollada moi positiva que non silencia a
pregunta tantas veces realizada sobre quen son os personaxes que
están nos arcos e nas columnas. A identificación de personaxes
é sempre a primeira vía para explicar o sentido das arcadas. O
paradoxo está en que aínda que se diga quen son, o visitante non
ten por que coñecer as súas historias. O Pórtico pode, daquela,
suscitar curiosidade polos libros bíblicos e as súas narracións e, tal
vez, iso sirva para propoñer un itinerario bíblico que conduza ao
visitante pola literatura tanto do Antigo coma do Novo Testamento.
Sería una brillante práctica pastoral a de conducir dende as figuras
até os libros e, coñecendo os libros e as súas historias, comprender o sentido da historia de salvación condensada neste conxunto.
O Pórtico coa súa selección de personaxes –uns 200– convida a
recordalos ou coñecelos e, por tanto, a recuperar suxeitos, pasaxes
e libros contidos na Biblia. Ese camiño bíblico-pastoral tamén é
unha invitación a se fixar en quen non está, en que outros libros
ou textos falan de gloria, salvación, humanización e humanidade
e abrir camiños tanto dende a presenza coma dende a ausencia
preguntándose pola «irrelevancia» de personaxes e historias en
cada momento histórico. Dito doutro xeito, cales son os motivos
da «omisión» consciente ou inconsciente dalgúns textos bíblicos.
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Á marxe da identificación concreta dos personaxes do Pórtico,
esta obra presenta a unha comunidade que se caracteriza pola súa
enorme pluralidade. Hai homes e mulleres, personaxes principais e
suxeitos que parecen secundarios (pero que están) que conducen
á reflexión da identidade das nosas comunidades e da Igrexa. As
figuras que están nas columnas fronte ao Pantocrátor, na traseira do
Obradoiro, contribúen a facer percibir a circularidade desa comunidade de crentes e denuncian os nosos modos de ollar cando deixamos de lado aos que están detrás, aos que non se miran normalmente e aos que son secundarios ou están agochados ou sometidos.
Estamos afeitos a prestar atención aos centros, aos protagonistas, e
no Pórtico a potencialidade das cores e a centralidade dalgúns personaxes fai que outros pasen completamente desapercibidos. O seu
visionado pode impresionar polo Pantocrátor, as figuras de Daniel,
Moisés, Isaías, Xeremías, os evanxelistas ou as figuras mellor conservadas, pero é sempre unha invitación a se fixar nos detalles, a
mirar cara a abaixo, cara aos laterais e cara aos pés. A experiencia
de ollar ao Pórtico é hoxe en día reflexo de como miramos á nosa
sociedade e das posibilidades que esconde en si mesma se a queremos mirar ben. Non perder de vista aos esmagados, aniquilados,
«condenados» ou simplemente aos non protagonistas é outro dos
retos fundamentais que este conxunto lanza hoxe.
O conxunto do Mestre Mateo ofrece tamén a visión dunha
comunidade arredor de Cristo caracterizada polo dinamismo, a
estreita comuñón entre personaxes e a ledicia. A continua conversa, de dous en dous, é lembranza da necesidade tanto de diálogo
coma de continuar coa transmisión desa boa nova da salvación
que leva á ledicia. Esa escoita debe estar acompañada tamén pola
escoita do ambiente, dende a afinación dos instrumentos até o
son do conxunto. É imposible contemplar o Pórtico sen escoitalo.
Esa comunidade está formada por suxeitos de características e
funcións moi diferentes pero sen dúbida os moitos anxos que nela
aparecen chamarán a atención do espectador actual e ofrecen o
reto de explicar a identidade destas figuras na actualidade. Se nos
fixamos atentamente son quen conducen ás animas e son para
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hoxe imaxe dos mediadores, das persoas que axudan aos outros,
que poden pasar desapercibidos, pero sobre todo, que son capaces
de estar en todos os contextos, de traspasar fronteiras e de estar
sempre en continuo movemento. Tanto dende o arco do paraíso
coma do arco do inferno aparecen anxos conducindo ás persoas. A
súa presenza reivindica como, tanto onte coma hoxe, son necesarias persoas que medien entre espazos, que axuden ás persoas máis
vulnerables, que conecten o presente co pasado, que se movan por
lugares que moitos considerarían de perdición e que dinamicen ao
conxunto da sociedade.
A riqueza desta portada e a súa complexidade ben poden ser utilizadas como vía de aprendizaxe da necesidade de desenvolver una
mirada lenta, contemplativa, incisiva da realidade tan contraria a ese
ollar rápido e consumista que se explicaba ao comezo deste artigo.
Esa mirada contemplativa pode recuperar a Vía pulchritudinis como
camiño de acceso a Deus, pois a contemplación do Pórtico é tamén
unha fonda experiencia estética. As cores, as formas, os rostros, pero
sobre todo o son que sae deses instrumentos e as voces froito do
diálogo entre personaxes levan a una contemplación na que deben
ser aplicados todos os sentidos, especialmente a vista e o ouvido.
Todo iso pode ser unha excelente mostra para desenvolver unha
lectura ou unha contemplación da realidade dende a aplicación dos
sentidos, favorecer una percepción máis sensitiva dos textos e das
realidades e poñer en valor á imaxe relixiosa como vía de acceso á
transcendencia. Como diría o historiador da arte, Juan Plazaola,
el influjo de la imagen es, a veces, más eficiente y más profundo
que la enseñanza oral para fundamental la vida del creyente. La
imagen influye en las ideas y en los sentimientos; se hace modelo,
se convierte en ideal de vida para el que la contempla3.

Malia que a beleza é probablemente unha das características
máis relevantes desta obra, non se pode esquecer que tamén
reflexa a fealdade, o horror e os monstros. O Pórtico pode servir
como lembranza de como nos tratamos os seres humanos entre
3
74
550

Juan Plazaola, Arte sacro actual, BAC Maior, 2006, 310.
Encrucillada 215, novembro-decembro 2019

O Pórtico da Gloria da catedral de Santiago. Unha nova mirada teolóxica no século XXI

nós; aparecen os rostros deformados, os expulsados e os esmagados. Figuras, especialmente baixo os grandes piares e no tímpano
do inferno, que antes da restauración pasaban desapercibidas ou
producían medo, serven como denuncia sobre os nosos esquecidos, aniquilados ou afastados da sociedade. A beleza desas figuras
e a súa deformidade é un camiño máis para descubrir as realidades
do mundo. O Pórtico é unha representación sempre nova, sempre
inquietante, sempre aberta a novas interpretacións.
O primeiro xesto do visitante que se achega a esta porta é alzar
a vista. O Pórtico dende a súa entidade física invita á elevación,
xera sorpresa e asombro, deixa abraiado ao visitante. Non aproveitar esas experiencias fará que se perda o sentido desta obra e
a súa potencialidade relixiosa hoxe. Esta experiencia compartida
por crentes e non crentes é o punto de partida de importantes
ensinanzas que poñen de relevancia a vitalidade desta obra mesmo
cando gran parte do seu sentido se perdeu e cando o seu contexto
espacial sufriu unha transformación tan grande que pon en risco
a súa identidade.

4.- Conclusións inconclusas
As páxinas precedentes amosan que estamos nun momento dun
auténtico cambio de paradigma no significado da catedral de Santiago. Os cambios no Pórtico afectan a todo o templo a ao seu
sentido e tamén ao significado da propia obra do Mestre Mateo.
Apúntanse críticas e tamén algunhas achegas positivas desta transformación. Haberá que esperar un pouco máis para poder analizar
a recepción de todos estes cambios agudizando a escoita, especialmente dos que se achegan ao templo cunha intencionalidade relixiosa e tamén da comunidade local crente, tanto compostelá coma
galega. Estes cambios afectan de modo moi particular a toda Igrexa
de Galicia que ten á catedral de Santiago como un dos espazos
centrais de expresión da súa fe.
A intervención artística no Pórtico trae consigo elementos moi
positivos. Así, por exemplo, a súa excelente iluminación e as novas
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técnicas de imaxe permiten descubrir espazos aos que non chega a
vista do espectador. Iso é fundamental para afondar no sentido de
sacralidade do espazo e da beleza divina e da grandeza das obras
humanas. O conxunto tamén nos axuda e obriga a cambiar de
perspectiva e convídanos a mirar tanto a obra coma o mundo dun
xeito distinto. As imaxes do Pórtico, que foron novidosas e impactantes cando se esculpiron, pois eran exemplo dun novo estilo e
dun novo tempo, seguen sendo igual de significativas hoxe e son
unha chamada de atención tanto para a necesaria renovación do
imaxinario cristián e da imaxinería relixiosa como da súa interpretación e utilización.
Malia a todo iso, non queremos pechar este artigo sen salientar que o gran risco da restauración do Pórtico e da renovación
da catedral é non coidar a súa identidade como espazo sagrado e
como espazo vivo de culto e oración. A catedral compostelá é unha
realidade vella chamada a ser renovada constantemente coma lugar
de acollida e hospitalidade, un centro de devoción e celebración,
unha meta para milleiros de peregrinos que levan séculos acudindo
a ela para se atopar co apóstolo Santiago e con Deus. Coidemos
pois os cambios que se fan nela e avaliemos coidadosamente as
súas consecuencias.
Carmen Yebra Rovira
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Dositeo López Pardo (1899-1934),
un case descoñecido xesuíta galego mártir
en China. Algunhas notas biográficas
Manuel Cabada Castro1

Ouvinlle falar por primeira vez hai algúns meses a Xosé María
Pin Millares da existencia do xesuíta Dositeo López Pardo e quedei
un tanto sorprendido da miña ignorancia sobre o tema. O que case
máis me estrañou foi non atopar tampouco no Arquivo Histórico
da Compañía de Xesús en Galicia –creado polo eminente historiador Evaristo Rivera Vázquez mentres residía no Colexio Apóstolo
Santiago de Vigo– ningunha referencia a tal personaxe nunha carpeta, aínda que reducida, que el tiña dedicado a xesuítas nados
en Galicia.
1

Foi así como comezaron as seguintes modestas pescudas sobre
Dositeo López Pardo que, polos datos de que ata agora se dispón,
foi capturado en China polas milicias comunistas e moi probablemente asasinado posteriormente por eles cando cumpriría ou
estaría para cumprir 35 anos.
Dito isto, limitareime a informar aquí brevemente ós lectores
sobre os datos que –coa imprescindible axuda de diversos informantes2– acadei reunir sobre el, co fin de que a súa persoa non
fique por máis tempo agachada nos esquecidos sotos da historia.
Dositeo naceu en Gulpilleiras, lugar da parroquia de Santa
María de Piñeira, pertencente ó concello da Fonsagrada (provincia de Lugo).
1

Manuel Cabada é xesuíta e filósofo.

2 Ademais dos nomes citados explicitamente ó longo do texto, quero agradecer aquí tamén
as atentas informacións recibidas de Manuel Revuelta González, Roberto Villasante Meso,
Pedro Llobell Fernández e Luis González Fernández.
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En relación coa data do seu nacemento existen algunhas diferenzas entre as diversas informacións existentes. Vexamos.
Na relativamente recente obra Jesuitas españoles en China
1552-2014, editada por Roberto Villasante Meso, S.J. e Elías
Cerezo Marinero, S.J. (Taipei, Inforchina, 2015), aparece consignada na páxina 68 como data do seu nacemento a do 4 de novembro de 1899, aínda que despois na páxina 349 desta mesma obra
se di que naceu nese mesmo día e ano pero no mes de decembro.
Neste sentido, as miñas consultas dos Catálogos anuais da Compañía de Xesús desde que Dositeo entrou na Orde dos xesuítas
o día 3 de setembro de 1927 ata a súa morte confirmarían esta
última data, ou sexa, a de que Dositeo naceu o 4 de decembro
do ano 1899.
Porén, unha vez constatadas as diferenzas no que respecta ó
mes do seu nacemento, solicitei información ó actual sacerdote
encargado de atender, entre outras, a parroquia de Santa María
de Piñeira (á que pertence o lugar de Gulpilleiras). A teor da súa
resposta do 6 de novembro de 2018, non existe, polo que parece,
anotación eclesiástica algunha sobre a súa data de nacemento,
mais si sobre a do seu bautismo, que tería ocorrido no mencionado
lugar de Gulpilleiras3 o 6 de novembro de 1899. Se isto fose así,
tal como consta na certificación en extracto da súa partida de bautismo, entón habería que concluír que a data do seu nacemento,
4 de decembro de 1899, que figura en tódolos Catálogos da Compañía de Xesús sería errónea.
Porén, a exactitude da data do seu nacemento o 4 de decembro
de 1899 (tal como indican os Catálogos xesuíticos) resultou finalmente confirmada de maneira definitiva por unha copia, recentemente recibida4, dun escrito autógrafo do propio Dositeo, con
data do 3 de setembro do ano 1927 (o mesmo día da súa entrada
3 Nunha segunda partida de bautismo (da que tamén dispoño) figura como lugar do
bautismo, non Gulpilleiras senón Santa María de Piñeira (o nome da parroquia á que
pertence o lugar de Gulpilleiras).
4
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na Compañía de Xesús) –todo el redactado en latín– no que se
di: «natus sum die quarta Decembris anno 1899» [nacín o 4 de
decembro do ano 1899].
Dositeo naceu, pois, no día seguinte á festividade de San Francisco Xabier, patrón das misións e firme modelo seguramente
para el.
Figuran, polo demais, no extracto da partida de bautismo outros
datos como os seguintes: Seus pais chamábanse Francisco-Sixto
López Fernández (nado en Gulpilleiras) e mais María-Juana Pardo
Díaz; esta nacera, en troques, no lugar de Outariz, da parroquia
de Santalla, pertencente ó concello lucense de Ribeira de Piquín.
Os avós paternos de Dositeo foron José María Cándido López
e María Fernández, naturais os dous de Gulpilleiras. Os seus avós
maternos son estes: Francisco Pardo Figueroa e Ramona Díaz;
ámbolos dous nados en Outariz.
Padriños do bautismo foron José Fernández (tío materno) e mais
unha irmá de Dositeo chamada Jacoba.
Segundo o máis arriba comentado, Dositeo foi admitido na
Compañía de Xesús o 3 de setembro de 1927. Un ingreso no Noviciado da Compañía en Salamanca (pertencente daquela á Provincia xesuítica de León) que resulta ser un tanto serodio para os usos
da época, dado que Dositeo contaba xa por entón con case 28 anos
de idade. Porén, isto ten a súa explicación se se atende ó feito de
que con anterioridade ó ingreso na Orde dos xesuítas realizara xa
Dositeo os estudos previos á ordenación sacerdotal e recibira tanto
esta como as anteriores Ordes menores na mesma diocese de Lugo
á que pertencía.
O propio Dositeo, no mesmo día en que entrou na Compañía
de Xesús o día 3 de setembro de 1927, deixounos (no mencionado
escrito en latín) unha moi breve síntese da súa vida e dos estudos
realizados por el con anterioridade á súa entrada na Compañía. Dise
efectivamente nela: «Pasei a miña vida na casa paterna ata os dez
anos. Dediqueime ás letras humanas [humanioribus litteris] durante
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catro anos na localidade de Piñeira; e no Seminario de Lugo durante
oito anos, a saber: tres de filosofía y cinco de teoloxía».
O que aquí se di das «humanioribus litteris», ás que se tería dedicado Dositeo en Piñeira antes de acceder ó Seminario diocesano,
está seguramente en relación co que me comenta Xosé María Pin
na súa información do 21 de Nadal de 2018 de que na parroquia
de Piñeira «había unha pasantía na que o cura tiña unha especie
de Academia, na que cursaban por libre Humanidades e se examinaban no Seminario Diocesano», etc. Este sistema das pasantías e
mesmo dos seminaristas externos, que ó parecer existía tamén noutros lugares próximos ademais de Piñeira, sería suprimido, segundo
me comenta o mesmo Pin, polo bispo R. Balanzá y Navarro nos
anos 1928-30.
Ante a ausencia de datos máis concretos que nos podería ofrecer
o expediente de Dositeo, que o arquiveiro do Arquivo Diocesano de
Lugo, D. Óscar González Murado, considera desaparecido, indico
a continuación as datas das súas ordes sagradas, segundo as informacións recibidas de Eliseo A. Fernández Bamio, Auxiliar deste
mesmo Arquivo Diocesano:
Prima Clerical Tonsura: 19/05/1920. Libro XII, Folio 133.
Ordes Menores: 14/12/1920, 19/02/1921, 12/03/1921 e
26/03/1921. Libro XII folios 135-183vto.
Subdiaconado: 11/03/1922. Libro XII, folio 143vto.
Diaconado: 10/06/1922. Libro XII, folio 146vto.
Presbiterado: 23/09/1922. Libro XII, folio 147vto5.

Trala súa ordenación sacerdotal o 23 de setembro de 19226,
transcorrerán cinco anos ata a súa marcha a Salamanca, pasando
5 Nunha nota marxinal da partida de bautismo de Dositeo faise constar que este recibiu
a orde do subdiaconado de mans do bispo Plácido Ángel Rey Lemos.
6 Non é correcta, xa que logo, o que se afirma na páxina 349 do mencionado anterior
volume Jesuitas españoles en China 1552-2014 sobre que Dositeo fose ordenado sacerdote
no ano 1927. É correcta, en troques, a indicación, na páxina 68 do mesmo escrito, de que
a súa ordenación ocorreu no ano 1922.
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deste modo do clero secular ó Noviciado xesuítico da Compañía de Xesús desta cidade7. Dositeo tomaría esa decisión mentres estreaba e realizaba durante estes anos a súa nova actividade
sacerdotal.
Debo á amabilidade de Miguel Ángel Álvarez Pérez, sacerdote
que atende na actualidade varias parroquias da Fonsagrada, a
seguinte información sobre a actividade do seu predecesor (nado
tamén coma el no mesmo concello da Fonsagrada) durante estes
seus primeiros anos como sacerdote secular en lugares próximos
ó seu lugar de nacemento: «Mirando no Libro de Bautismos vexo
que Dositeo asina partidas de bautismo desde o 11-11-1923 ata
o 15-6-1927, como coadxutor de San Xoán de Padrón e os seus
anexos Santa María de Pacios e San Miguel da Bastida. O párroco
era un irmán del, […] José María López Pardo. Nas devanditas
partidas de bautismo asinan os dous».
En relación con este seu irmán sacerdote, recibín recentemente
dunha sobriña de Dositeo, de nome Pura (de 87 anos), por medio
do xa mencionado Xosé María Pin, información sobre que Dositeo «formaba parte dunha familia numerosa» e de que entre os
irmáns había «catro monxas das Fillas da Caridade de San Vicente
de Paúl, das que unha morreu de misioneira en Colombia». Esta
información sobre a numerosa familia de Dositeo vén completada por outra dun seu familiar (en carta dirixida a Roma, na que
expresa o seu desexo de que se introduza a causa de beatificación
de Dositeo), onde se indica en relación tamén con isto: «era una
familia [a de Dositeo] compuesta por once miembros hermanos,
dos sacerdotes, cuatro monjas, los varones José, Dositeo y Gervasio,
este último también asesinado en su casa por verdugos de la misma
ideología que los que asesinaron a Dositeo, y cuatro hermanas más
dedicadas a sus labores»8.

7 Cando entra na Compañía de Xesús en Salamanca, Dositeo indica expresamente no seu
escrito en latín que seus pais tiñan xa falecido.
8 O asasinato de Gervasio (o irmán de Dositeo), debeu ser (segundo outra información)
«polo ano 1943».
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Un par de meses despois de rematada a actividade pastoral, que
exercía conxuntamente co seu irmán párroco, Dositeo emprenderá, pois, unha nova e transcendental andaina cara a novas esixencias espirituais e apostólicas, que o levarán en poucos anos
(desde comezos de setembro de 1927 ata finais de novembro de
1934), xa como xesuíta, desde Salamanca e posteriormente Bélxica
cara a unha China en interno conflito político-militar, onde atopará a súa morte tras só algo máis de sete anos de abandonar a súa
terra natal da Fonsagrada.
A súa biografía como membro da Compañía de Xesús pode ser
seguida, esquematicamente polo menos, nos respectivos Catálogos
anuais da provincia xesuítica de León. Tal como quedou xa indicado, Dositeo entrara no Noviciado de Salamanca o día 3 de setembro de 1927. O seu Mestre de Novizos foi o P. Rafael Garrido,
que desempeñou este importante cargo durante quince anos desde
o ano anterior á entrada de Dositeo ata o ano 1941.
Tralos preceptivos dous anos como novizo, Dositeo figura no
Catálogo xesuítico do ano 1930 incardinado no curso 1º do denominado Xuniorado (dedicado principalmente a estudos humanísticos e clásicos) na mesma Casa de Salamanca. No Catálogo do ano
seguinte, 1931, reside en cambio en Oña (Burgos) como alumno
agora do 1.º curso de Filosofía no Colexio Máximo dos xesuítas
desta localidade (pertencente á Provincia xesuítica de Castela),
atendendo ó tempo en determinadas ocasións á instrución relixiosa
dos irmáns coadxutores xesuítas residentes nesa Casa. Como se ve,
a formación académica xesuítica esixía normalmente un meirande
afondamento nos temas filosóficos incluso a aqueles que, coma
Dositeo nos seus estudos previos á ordenación sacerdotal, tiñan
xa cursado temáticas semellantes.
Porén, os acontecementos políticos na España da época van
condicionar seguidamente esta formación xesuítica de Dositeo.
Efectivamente, a proclamación da República o 14 de abril de
1931 afectará directamente non moito tempo despois a propia
Compañía de Xesús, que en xaneiro do ano seguinte será disol82
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vida no territorio español e os seus bens incautados. O decreto
de disolución da Compañía de Xesús e de nacionalización dos seus
bens publicouse na «Gaceta» do 24 de xaneiro de 1932. No prazo
de dez días os xesuítas tiñan que poñer termo á súa vida en común,
non lles sendo permitido conviviren nun mesmo domicilio nin de
forma manifesta nin encuberta. En canto ós seus bens, pasaban a
ser propiedade do Estado para fins benéficos ou docentes. En consecuencia, aínda que non se trataba propiamente dunha expulsión do país, os xesuítas en estado de formación e mailos seus
formadores ou profesores víronse de feito obrigados a atopar fóra
de España casas e lugares axeitados para continuaren coa súa
formación.
Esta é a explicación de que no Catálogo xesuítico do ano 1932
figure Dositeo cursando o 3.º ano de Filosofía na provincia xesuítica de Castela, mais realizando estes estudos, xunto con outros
moitos condiscípulos, en Bélxica, concretamente no castelo de
Marneffe, per Huccorgne. Dositeo continuará aquí atendendo
tamén os irmáns coadxutores na súa iniciación á meditación espiritual, tal como fixera xa antes en Oña.
Hai constancia, polo demais, de que neste centro xesuítico de
Marneffe existían nestes anos un «máximo espírito misioneiro»9,
que ben puido influír na vocación misioneira tanto de Pedro Arrupe,
Xeneral da Compañía de Xesús (cuxa causa de beatificación foi
recentemente introducida en Roma), coma na do propio Dositeo.
Seguramente ámbolos dous se coñeceron e trataron, aínda que só
fose durante esa súa común estadía dun ano en Bélxica. Dositeo
cursaba entón alí o 3.º curso de Filosofía, mentres que Arrupe
iniciaba o 1.º curso.
Os últimos meses do ano 1932 están ligados xa á marcha de
Dositeo a China con outros compañeiros xesuítas. Sobre este punto
tomo os seguintes parágrafos dunha carta que lle escribe o eminente xesuíta cacereño, filólogo e sinólogo, Fernando Mateos Bacas
9 Cf. Gianni La Bella (ed.), Pedro Arrupe General de la Compañía de Jesús. Nuevas
aportaciones a su biografía, Bilbao / Maliaño (Cantabria), 2007, p. 94, nota 99.
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a D. Manuel Blanco Castro, interesado este pola vida e martirio de
Dositeo, o 4 de xullo do ano 2000:
«El Padre Dositeo marchó a China el año 1932, cuando la sectaria
República Española disolvió la Compañía de Jesús y se incautó de sus
bienes. No fue posible ninguna despedida misionera en el territorio
de la Provincia S. J. de León; además, los jesuitas en formación estaban exiliados en Bélgica. El P. Dositeo era el único sacerdote en la
20ª expedición de jesuitas españoles a la misión de Anking y, por ello,
su Superior. Le acompañaban 4 HH. Escolares (Rafael Díez-Escanciano, Francisco Jaureguízar, Alberto Palacios y Fidencio Ramos) y 3
Hermanos (Restituto Díez, Benjamín Hernández y Enrique Vicente).
Todos, magníficos misioneros, han muerto desde hace años. Como era
usual entonces, los expedicionarios fueron a Marsella para embarcar
en un buque francés de pasajeros, que en unos 28 días hacía usualmente la ruta Canal de Suez - Bombay - Colombo - Singapur - Hong
Kong - Shanghai. El P. Dositeo y sus compañeros desembarcaron el
4 de diciembre de 1932 en la metrópoli china, y el 16 de diciembre
llegaron a la ciudad de Anking, a orillas del Río Yangtse».

Así pois, Dositeo aparecerá no Catálogo do ano seguinte (1933)
como dedicado no seu primeiro ano ó estudo da lingua china,
na Residencia da Misión Católica de Anking (China). No do ano
seguinte (1934) figura co sobrenome de «Tae» na Residencia da
«Sección de Hofei» e coa función de «Axudante na Misión de
Hofei, confesor dos compañeiros xesuítas e dedicado ó estudo da
lingua china no seu segundo ano».
Na lacónica anotación latina, porén, do Catálogo do ano seguinte
(1935) dise xa unicamente: «In Captivitate», ou sexa, «en prisión».
Sen máis indicacións.
Finalmente, no Catálogo do ano seguinte (1936) alúdese xa unicamente a el na sección dos «Vita Functi» («Defuntos») con estas
sobrias indicacións: «nado o 4 de decembro de 1899 en Gulpilleiras (Lugo), entra na Compañía de Xesús o día 3 de setembro de
1927, escolar aprobado, apresado polos comunistas en China o 21
de outubro de 1934 en Mitosze (China); asasinado probablemente
a finais do mes de novembro de 1934 na provincia de Honan».
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Así e todo, informacións máis amplas sobre o final do P. Dositeo
López Pardo podemos atopalas nas «Noticias de la Provincia de
León» de xuño de 1935 (páxinas 49-50), que as recolle do número
15 da revista «Misión de Anking». Dado o seu interese, preséntoas
(traducíndoas ó galego) seguidamente:
«O día de Santa Teresa de Xesús, 15 de outubro do ano pasado,
saía de Taihu para Mitosze o P. López, con sentimento do P. José
Crespo, o seu ministro. Ós desexos do P. López de se instalar canto
antes no seu novo Distrito uniuse a que os domésticos de Mitosze
e mailas Presentandinas lle deron toda clase de seguridades.
O venres pola noite, 19 de outubro, chegaron inesperadamente os
comunistas. O P. López, avisado con tempo, puido fuxir saltando
a tapia da horta. Os comunistas entraban inmediatamente polas
portas da casa; de tal maneira que o catequista, que ía uns pasos
detrás para fuxir con el, foi apresado polos comunistas antes de
saltar a tapia.
O P. López entrou nunha casa da localidade. Estaban a xogar
ás cartas uns cantos pagáns; ó veren entrar un home con barba
e medio descalzo, atemorizados, escondéronse debaixo da mesa.
O P. López tranquilizounos axiña, explicándolles a aventura e
informándoos da chegada dos comunistas. Aqueles pagáns procuráronlle un guía, para que o conducise a un sitio máis apartado
e seguro.
No novo escondedoiro permaneceu oculto ata a amencida do
domingo, cando decidiu volver á casa, da que fuxiran xa os comunistas, coller algunha roupa e marchar a Taihu, cidade defendida
polos regulares. Así o fixo; mais nada máis chegar presentáronse de
novo os comunistas na localidade. O P. López fuxiu polo mesmo
sitio que a primeira vez; ó saltar a tapia, rompeu a tibia. Medio
arrastrándose, apartouse do camiño como uns 300 metros; alí xa
non puido máis e deixouse caer sobre o chan, esperando o que
Deus quixese dispoñer del.
Pouco despois acertou a pasar preto de alí un dos comunistas. O
P. López, que pola néboa ou as dores non se deu conta do perigo,
chamouno crendo que sería un dos domésticos. De xeito tan inesperado veu caer o P. López no poder dos comunistas.
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Así o conta o catequista Chiang, pai dun seminarista de Anking,
que fora preso a primeira vez que entraron os comunistas na localidade, ó intentar saltar a tapia detrás do P. López.
Este catequista, que nun principio foi levado cativo xunto co P.
López, para que servise de intérprete entre el e os comunistas, foi
axiña posto en liberdade, ficando só o P. López no medio dos seus
inimigos, para beber máis a soas o cáliz do sufrimento.
Para esclarecer algúns rumores, quizais non tan certos, que se
divulgaron sobre o que lle puido ter acontecido ó P. López no medio
dos seus inimigos, indicamos a continuación o que sabemos del.
Fóra do que o noso sentido P. López puidera ter sufrido pola inesperada rotura da tibia e pola escaseza de alimentación, ou polo
menos non apropiada ó seu estado de saúde, os comunistas non
lle ocasionaron molestia algunha física ó prendelo. Aínda que é
probable que tivese que sufrir insultos de palabra, como fixeron co
P. Avito e o P. Hidalgo. Entre mil perigos e batallas levárono nunha
padiola miles de quilómetros, por vales e montes.
Non sabemos con certeza a canto chegaría a rotura da perna; os
comunistas dixeron que era cousa de pouca importancia. Mais
consta que desde o 21 de outubro ata o 12 de novembro pararon
os comunistas nunha cristiandade de Lowfang. Os que levaban o
P. López durmiron en casa dun cristián, familia dun seminarista
noso. Esta familia cristiá falou co P. López, aínda que non se atreveron a lle descubrir quen eran os que lle falaban.
Poucos días despois, un militar que escapou do cativerio contaba
que ouvira dicir ós comunistas que ‘levaban cativo un estranxeiro’».

Ata aquí as informacións publicadas no ano 1935 relacionadas
coa catividade de Dositeo no ano anterior por parte dos comunistas. Acontecementos que están enmarcados na longa guerra
civil iniciada en China no ano 1927 e que duraría ata mediado o
século XX.
Presento tamén, porén, seguidamente un segundo relato máis
recente sobre os acontecementos relacionados coa morte de Dositeo, que Roberto Villasante Meso nos ofrece na súa achega titulada
«Jesuitas españoles mártires en China», que está publicada nas páxi86
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nas 345-351 do citado volume Jesuitas españoles en China 15522014. Limítome aquí a presentar o que máis directamente ten que
ver con Dositeo López (verténdoo tamén ó galego), deixando que o
lector advirta por si mesmo as semellanzas e diferenzas existentes
entre este relato e o anterior:
«As cinco baixas que sufriu a misión española durante este tempo
de guerra foron a comezos dos anos 30. Houbo cinco nomes, cinco
heroes, que plenamente conscientes do sacrificio que podía supoñer o seu ministerio en Extremo Oriente, non dubidaron en entregar a súa vida polo anuncio do evanxeo: Dositeo López Pardo, Joaquín Martínez Manrique, Ismael Gutiérrez Avito, Ricardo Ponsol
e Tomás Esteban.
Non hai certeza respecto da autoría das cinco mortes. Se ben é
máis que probable que algúns foron asasinados directamente polos
comunistas. Outros foron asasinados por delincuentes, quen sabe
a que ideoloxía adscritos»10.
[…] «O seguinte xesuíta asasinado durante aquel tempo de persecución foi o lucense Dositeo López […] Apenas pasou un ano
estudando o chino cando foi mandado xunto co P. Argüelles a
Hofei. Consciente da situación de inestabilidade social en China,
non dubidaba das consecuencias que podería levar consigo a súa
opción pola evanxelización : ‘Certamente esta terra é fecunda
en palma e en cruces. Aquilo do que a semente da fe, para que
arraigue e dea sazonados froitos, ten que ser regada con sangue
de mártires’.
E así sería. Un ano máis tarde foi enviado a Mitose, que fora
durante longo tempo feudo dos comunistas. De feito, o mesmo día
que se dirixiu alí atopouse cunha señora que saía fuxindo daquela
cidade ‘infectada de comunistas’. El seguiu adiante sen facer moito
caso, mais a medida que se achegaba á cidade, por testemuños
doutras persoas, deuse conta que a señora non exaxeraba; así que
volveu a Taeju. Esa mesma noite do 3 de setembro, unha vez na
comunidade de Taeju, espértano na medianoite dicindo que os
comunistas están próximos.

10 Villasante, «Jesuitas españoles mártires…». En Jesuitas españoles en China…, pp. 345-346.
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Nun clima de crecente violencia calquera cousa podía ocorrer. E
así foi. O 19 de outubro de 1934 un grupo de comunistas entraron
na casa. O P. López puido fuxir e gorecerse na casa dun cristián
no campo mentres os traballadores da casa foron apresados. Ó
día seguinte de volta a Taeju atopouse co cociñeiro, quen lle dixo
que as monxas Presentandinas o estaban a esperar. Os comunistas
volveron rodear a casa e el volveu fuxir, mais con tan mala sorte
que se rompeu a perna ó saltar a tapia. Apresárono a el e tamén
ás monxas, que pouco despois foron liberadas. Por elas e polo
catequista Cheng coñecemos o que pasou co P. López. Apresouno
a 15ª división dos comunistas. A razón principal da súa detención era ser un misioneiro dunha relixión imperialista contraria ó
comunismo. Pedían pola súa liberación diñeiro, medicinas, pilas
eléctricas, radios… Debido ás ofensivas das tropas gobernamentais
os comunistas fóronse de Mitose e Taehu cara a Hupei e Honan.
O desenlace da súa morte coñécese por un mozo liberado polos
comunistas, Luei Tchengchi. Ó seu paso por Huoshan matárono
e ameazaron con facer o mesmo con calquera que confesase o
crime»11.

O testemuño deste mozo foi seguramente o que despexou as
comprensibles primeiras dúbidas sobre a real situación na que se
atopaba Dositeo trala súa captura. Esta incerteza motivou, xa que
logo, unha determinada demora na comunicación da súa morte,
que ben se advirte no «por fin» da comunicación que se fai a este
respecto nas «Noticias de la Provincia de León» do mes de xaneiro
de 1936 (p. 8-9) nos seguintes parágrafos:
«Decidíronse por fin os nosos Superiores a anunciar a morte
dos PP. Avito Gutiérrez e Dositeo López. Dous mártires da nosa
Misión, dous intercesores poderosos para con Deus e dous modelos que nos sinalan a ruta que debemos seguir en circunstancias
semellantes a aquelas coas que eles se atoparon, se o Noso Señor
así o dispón.
11 Villasante, Jesuitas…, pp. 349-350. Informacións máis detalladas sobre estes
acontecementos relacionados coa captura de Dositeo poden lerse en «ANKING. A orillas
del Río Azul», nº extraordinario, en el primer decenio, 1930-1940, páxs. 220-222.
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Quen poderá dicir o que sufriron? –inda que nada en concreto
se pode afirmar, o ánimo adiviña, porén, o que tiveron que
padecer, non sendo xa a cualificación de ‘mártires’ co que son
designados»12.

Dositeo está, efectivamente, incluído no Martiroloxio da Compañía de Xesús ademais destoutros xesuítas españois, misioneiros
que foron tamén coma el naqueles anos en China: Tomás Esteban
(1879-1931), Ismael Gutiérrez Avito (1895-1933), Joaquín Martínez Manrique (1897-1935) e Ricardo Ponsol (1879-1940)13.
Dos tres primeiros aquí nomeados (Tomás Esteban, Ismael
Gutiérrez Avito, Joaquín Martínez Manrique) foi presentada a respectiva causa de beatificación14. Non hai constancia porén de que
de Ricardo Ponsol ou do noso Dositeo López Pardo estea introducida a súa causa15.
No que se refire máis directamente a Dositeo, cómpre indicar
que –a diferenza dos catro outros compañeiros (aínda que en distintas datas e circunstancias) de martirio– levaba Dositeo menos
tempo de xesuíta ca eles. Dos catro compañeiros, o que menos
tempo levaba como xesuíta era J. Martínez Manrique: vinte anos.
Todos eles, menos Dositeo, estaban xa que logo definitivamente
incorporados na Compañía de Xesús (como «profesos» ou como
«coadxutores espirituais») trala emisión dos seus últimos votos.
12 Agradezo a Amancio Arnaiz, do «Archivo de España de la Compañía de Jesús» en Alcalá
de Henares (Madrid), terme remitido copia deste texto das «Noticias de la Provincia de
León», como tamén a do anteriormente citado texto das mesmas «Noticias de la Provincia
de León» do ano 1935.
13 Ver Jesuitas españoles en China 1552-2014, p. 53. Nesta mesma páxina aparecen as
fotografías dos cinco misioneiros españois (incluída a de Dositeo) con esta indicación a pé
de páxina: «Cinco Jesuitas Españoles incluidos en el Martirologio de la Compañía de Jesús.
Murieron en la prisión o asesinados por las guerrillas». Todos eles morreron en China, en
diversas datas, entre os anos 1931 e 1940. Dositeo era o máis novo dos cinco. Ver tamén
neste mesmo escrito, p. 68.
14

Ver Jesuitas españoles en China…, p. 61, 64, 69.

15 No que concretamente se refire a Dositeo foime confirmado isto en data recente
por Pascual Cebollada, Postulador Xeral da Compañía de Xesús, nunha súa recente
comunicación persoal.
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Dositeo, en cambio, entrara –como sabemos– na Compañía de
Xesús o 3 de setembro de 1927. De modo que levaba aínda demasiado pouco tempo (só sete anos) na Compañía para poder acceder
ós seus últimos votos por máis que fose xa sacerdote (con anterioridade á súa entrada na Compañía de Xesús). Nas Normas da
Compañía de Xesús está, en efecto, estabelecido, que «para facer
os últimos votos se require ter vivido polo menos dez anos enteiros
na Compañía»16.
É isto o que explica que no Catálogo da Provincia de León
do ano 1936, trala súa morte no ano 1934, se indicase no apartado «Vita Functi» («Defuntos») que morrera sendo «escolar
aprobado». Así o era el, efectivamente, desde a propia normativa
interna xesuítica.
Finalmente, no que se refire á interioridade e intensidade relixiosa que está na base da entrega misioneira de Dositeo, limítome a facer algunhas referencias tomadas da achega «Nuestros
Mártires. P. Dositeo López Pardo», que se atopa no máis arriba
mencionado número extraordinario de «Anking. A orillas del Río
Azul». A un dos seus correspondentes escribíalle, por exemplo,
Dositeo desde o seu posto misioneiro (en tempos ben próximos
á súa captura):
«En mi aposento, aquí en Leimatien, una casita que, en lo material, me recuerda el portalito de Belén. El piso de barro, las paredes
también, el techo de paja; no es mucho lujo que digamos; pero en
otro semejante al mío, y a mi lado, se hospeda en los días de mi
estancia en ésta, un personaje de tan alta alcurnia que le apellidamos Señor de Cielos y Tierra. Yo de mí sé decir que en ella, y
sirviendo a tal Amo, duermo sueños tranquilos, que ya los quisieran
para sí muchos de los que habitan palacios. Y sobre todo, cuando
miro las comodidades, la patria, la familia, la vida… al lado de
estas almas, ¡qué pequeño me parece todo! ¡Cuán poco vale todo al
lado de un alma!».

16 Ver Constituciones de la Compañía de Jesús y Normas Complementarias (Roma, 1995),
p. 305, n.º 119.
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E algo despois comunicaralle tamén:
«Para el curso próximo me ha sido confiado otro campo de operaciones, Mitose. Allí no tendré más compañero que al Divino Jesús que,
fiel a sus promesas, me acompaña a dondequiera que vaya. Con El
trataré y consultaré todos los negocios que me ocurran, en especial
la conversión de los miles de paganos de mi nuevo distrito» (o. c.,
p. 220).

Se a esta sólida relixiosidade se xuntan as «especiales cualidades
de carácter que él tenía para el trato con los chinos» (a teor do que
se di sobre el nesta achega de «Anking», p. 220), é lóxico supoñer
que estamos ante unha figura ben digna de ser lembrada e imitada.
Que estas breves e sumarias indicacións sobre a curta pero
intensa vida de Dositeo poidan, pois, servir de estímulo tanto para
futuros investigadores da súa vida e obra como para esforzados
continuadores da súa entrega misioneira.
Manuel Cabada Castro
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A Donato, mestre!
Mestre da fe, mestre da palabra,
mestre da amizade
Mari Carmen Taboada Iglesias / Julio López Regueiro

Querido Donato:
Deus Pai fíxonos un gran regalo coa túa presenza nas nosas
vidas. Agora es ti un regalo para Deus Pai. Ese Deus Pai/Nai e Deus
Perdón que tiñas sempre presente nas homilías, nas celebracións
do perdón que tantas veces compartimos e na túa propia vida.
Ese Deus Amor saíu ao teu encontro para darche un abrazo de
Amor Eterno. Descansa en Paz. O mar que te viu nacer e a terra
que tantas veces percorriches con palabras de vida, non esquecerán a un gran peregrino, a un gran pastor, a un gran servidor,
a un gran orador e a un gran poeta de Deus. Permanecerás no
noso corazón e nas nosas oracións, pero como cando tiñamos as
xuntanzas de Liturxia nos poñías «deberes»; permítenos que desde
a humildade che pidamos que sexas ti, quen agora pida por nós.
Graciñas por entender sempre as nosas pequeneces, os nosos
sufrimentos e as nosas limitacións. Graciñas por removernos por
dentro e por ensinarnos o significado do verbo interpelar. Graciñas por estar sempre coa dor do ser humano e co perdón do
Deus Pai/Nai. Onte mesmo, un mozo cando soubo que marcharas
ao encontro de Deus; dixo o seguinte: Que home máis grande
foi! E lembraba este mozo, que estando no tanatorio dun familiar que se quitara –o noso ben máis prezado– a vida, chegaches
ti, Donato; con paso firme a reconfortar a familiares e amigos, e
sempre lembrarei –dicía– cando non culpou. Puxo en valor o descanso e o sufrimento desa persoa e da xente que a quería. Un cura
dos de verdade, dos que atenden e dos que entenden o sufrimento
humano. Grazas, eternamente grazas, mestre de fe; amigo!
Mari Carmen Taboada Iglesias
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***
Eu sabía da existencia de Donato pois fora condiscípulo dun
tío meu, tamén sacerdote, falecido no ano 1971, mais foi aquí, na
Parroquia de Santo Antonio de Fontiñas, onde o coñecín, gozando
do seu acompañamento nestes últimos anos da súa vida.
En nome de todos nós dou grazas a Deus polo agasallo que nos
fixo en Donato, un verdadeiro vello na fe, que como puidemos
experimentar «ademais do salmo coñecía o Pastor», e que conseguiu que todos nós agora sexamos mellores e máis libres.
Como lle escoitamos tantas veces –quería morrer vivo– e eu
hoxe son testemuña de que Deus lle concedeu que así fora.
Esta parroquia aínda nova conta xa con moitos santos, todos eles
retratados nese fermoso mural que está pendurado na parede, e
hoxe estamos cheos de ledicia pois un de nós, «O noso Donato…
xa chegou á meta», precisamente no día da festividade de Santa
María Salomé, que soubo pedir a Xesús polos seus fillos, ao igual
que seguirá facendo Donato por todos nós como sempre fixo.
Das moitas cousas que nos legou quero destacar a importancia de ter sede, e permitídeme repetir uns versos de Luís Rosales
tantas veces escoitados:
«de noche iremos, de noche,
sin luna iremos, sin luna,
que para encontrar la fuente
sólo la sed nos alumbra».
Moitas grazas meu amigo.
Julio López Regueiro
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Fagamos Igrexa Galega
Fiestra
aberta

Fagamos Igrexa Galega
Marisa Vidal Collazo

É imposible que alguén creza se non ten raíces fortes
que axuden a estar ben sostido e agarrado á terra. É fácil
«volarse» cando non hai onde agarrarse, onde suxeitarse.
Papa Francisco
XXXIV Xornada Mundial da Mocidade en Panamá
(26/01/2019). L'Osservatore Romano, ed. Castelán
(1/02/2019) p. 13.

Pensade isto: se unha persoa vos fai unha proposta e vos di
que ignoredes a historia, que non recollades a experiencia dos
maiores, que desprecedes todo o pasado e que só miredes o futuro
que el vos ofrece, non é unha forma fácil de atraparvos coa súa
proposta para que soamente fagades o que el vos di? Esa persoa
necesítavos baleiros, desarraigados, desconfiados de todo, para que
só confiedes nas súas promesas e vos sometades aos seus plans.
Así funcionan as ideoloxías de distintas cores, que destrúen (ou
de-constrúen) todo o que sexa diferente e dese modo poden reinar
sen oposicións. Para isto necesitan mozos que desprecen a historia,
que rexeiten a riqueza espiritual e humana que se foi transmitindo
ao longo das xeracións, que ignoren todo o que os precedeu.
Christus vivit Cap. VI, 181.

Numerosos Pais sinodais provenientes de contextos non occidentais sinalan que nos seus países a globalización leva auténticas
formas de colonización cultural, que desarraigan aos mozos da
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pertenza ás realidades culturais e relixiosas das que proveñen. É
necesario un compromiso da Igrexa para acompañalos neste paso
sen que perdan os trazos máis valiosos da súa identidade.
Doc. Final da XV Asemblea Xeral Ordinaria do Sínodo dos Bispos, 14.

Hoxe vemos unha tendencia a «homoxeneizar» aos mozos, a
disolver as diferenzas propias do seu lugar de orixe, a convertelos
en seres manipulables feitos en serie. Así se produce unha destrución cultural, que é tan grave como a desaparición das especies
animais e vexetais.
Papa Francisco, Laudato si, 145: AAS 107 (2015), 906.

Os mozos están proxectados cara ao futuro e afrontan a vida con
enerxía e dinamismo. Con todo […] ás veces adoitan prestar pouca
atención á memoria do pasado do que proveñen, en particular aos
numerosos dons que lles transmitiron os seus pais e avós, á bagaxe
cultural da sociedade na que viven. Axudar aos mozos a descubrir
a riqueza viva do pasado, facendo memoria e servíndose deste para
as propias decisións e posibilidades, é un verdadeiro acto de amor
cara a eles, en vista do seu crecemento e das decisións que deberán tomar.
Doc. Final da XV Asemblea Xeral Ordinaria do Sínodo dos Bispos, 35.

Ao mundo nunca lle serviu nin lle servirá a ruptura entre xeracións. Son os cantos de serea dun futuro sen raíces, sen arraigamento. É a mentira que che fai crer que só o novo é bo e belo. A
existencia das relacións interxeracionais implica que nas comunidades se posúa unha memoria colectiva, pois cada xeración retoma
os ensinos dos seus devanceiros, deixando así un legado aos seus
sucesores. Isto constitúe marcos de referencia para cimentar solidamente unha sociedade nova. Como di o refrán: «Se o mozo soubese e o vello puidese, non habería cousa que non se fixese».
Christus vivit Cap. VI, 191.
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As raíces non son áncoras que nos atan a outras épocas e nos
impiden encarnarnos no mundo actual para facer nacer algo novo.
Son, pola contra, un punto de arraigamento que nos permite desenvolvernos e responder aos novos desafíos.
Christus vivit Cap. VI, 200.

Con esta selección de textos acolleunos o pasado 17 de outubro, na Parroquia Sagrado Corazón de Vigo, un grupo de persoas
ligadas á Editorial SEPT. Enriba da mesa unha proposta: Fagamos
Igrexa Galega. Convocaban a laicos, cregos, movementos, parroquias, colexios… interesados na inculturación da Igrexa en Galicia.
Os obxectivos desta proposta son ben claros:
• Devolver a ilusión e a esperanza a todos os que traballaron no
eido galego na nosa Igrexa.
• Unir forzas e elaborar proxectos comúns para toda a comunidade eclesial galega.
• Reflexionar sobre a realidade actual da Igrexa Galega.
• Recoñecer e satisfacer as necesidades reais da nosa Igrexa
hoxe.
• Dar a coñecer os novos proxectos que está a levar adiante a
editorial SEPT.
• Ampliar e renovar o canto litúrxico galego.
• Unir nunha plataforma común os recursos existentes na nosa
lingua en internet.
Na xuntanza falouse longo de como vivimos o desánimo, de
como van esmorecendo aqueles desexos dunha Igrexa galega e en
galego que abrollaron despois do Concilio Vaticano II e que se
plasmaron no Concilio Pastoral de Galicia. Cos textos arriba citados como pano de fondo, fomos vendo a necesidade de retomar
aquel vello reto, avivado agora coas palabras do Papa Francisco.
Con ese ánimo propuxémonos unhas pequenas-grandes metas:
Encrucillada 215, novembro-decembro 2019
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1. Facer un mapa da galeguidade da Igrexa, no que coñecer e
recoñecer todas as iniciativas que se están dando nas cinco
dioceses a prol da inculturación da nosa fe. Vimos que é necesario poñernos en valor antes de empezar a camiñar xuntos.
2. Facer unha reflexión serena e cos pés na terra sobre o que
realmente necesitamos na nosa Igrexa, nas parroquias, nos
colexios, nas asociacións, nos grupos… e poñernos mans á
obra no traballo polo Reino.
3. Recuperar o moito material de calidade que xa temos: leccionarios, música, oracións, comentarios evanxélicos… Hai
leccionarios que aínda non están publicados!! Respectando
as autorías, falamos de actualizalo e poñelo a disposición de
todos usando os medios dixitais. A idea é facilitar o acceso
a todo o material elaborado, para que se poida divulgar e
compartir.
4. Usar unha linguaxe que serva para as xentes do século XXI,
que fale ás comunidades dende a horizontalidade, cunha
teoloxía actualizada. Para iso cómpre poñer en valor e utilizar toda a reflexión teolóxica tan rica que temos en Galicia,
coñecida e valorada alén das nosas fronteiras, pero tan pouco
espallada e divulgada no noso país.
6. Crear material novo. Non nos conformamos con reeditar os
materiais litúrxicos e pastorais xa hai feitos. Hai, por exemplo, moita música relixiosa galega xa feita que aínda non se
pasou a audio, o que dificulta a súa utilización por parte das
parroquias e grupos. Tamén falamos de crear novos temas
musicais partindo da poesía relixiosa que temos, poñéndoas
a disposición de todas as comunidades, parroquias, grupos,
colexios… Só cun material de calidade poderemos facer unha
pastoral de calidade.
6. Facer ver ás cinco dioceses galegas que son as únicas grandes
institucións de Galicia que non usan o galego de xeito oficial
nos seus documentos internos e externos, nas súas páxinas
web, etc.
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Cando dous ou máis se reúnen no meu nome
Sabemos certo aquilo que dicía o mestre: «eu estou con vós todos
os días ata o fin dos tempos». Por iso non deixamos de soñar maila
todo, e propuxémonos varias metas a curto e a longo prazo: primeiros pasos que nos leven a retomar o camiño da fe e a galeguidade.
Pero todo este proxecto perde sentido se non consegue ilusionar
e mobilizar a toda a nosa igrexa de base galega. O primeiro paso
ten que ser chegar a todos os grupos de igrexa galegos, da costa e
da montaña, tamén ás persoas a título particular, que teñan ganas
de mollarse nesta tarefa: a encarnación do Evanxeo neste anaquiño
de mundo que se chama Galicia.
Na Asociación Encrucillada apostamos plenamente por este
proxecto. Vaia pois esta mensaxe como convocatoria e convite para
quen estades lendo. A próxima reunión deste «Fagamos» celebrarémola o venres 27 de decembro en Santiago de Compostela, no
Colexio La Salle, ás 17:30h.
Se esta é a vosa andaina, se queredes formar parte de algo novo,
que está a agromar nas nosas mans, como froito deste outono que
ole a primavera estades convidados.
Comunicade a vosa asistencia e interese en editorialsept@editorialsept.gal.
Fagamos Igrexa Galega!!
Marisa Vidal Collazo
Asoc. Encrucillada
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Abrindo a ventá
Benqueridas lectoras e lectores desta nosa revista ENCRUCILLADA: Abrimos esta Crónica de Igrexa con certo desacougo, que ten que ver coa situación
política que vivimos. Desde hai
décadas un neoliberalismo atroz
–o Papa diría «que mata»– está
condicionando e mandando na
marcha practicamente de todo
o mundo, a base de facer que a
acción democrática se poña aos
pés dos intereses económicos
de quen máis ten, potenciando
enormes desigualdades entre a
poboación, como nos recordaba
para España o informe FOESSA, do que falamos no número
anterior. E a maiores diso o día
a día vennos dicindo desde hai
ben tempo que temos nós un
enorme problema de integración
dos diferentes pobos ou nacións
que facemos esoutra nación que
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é España. As últimas eleccións
non fixeron senón dar forza aos
focos de contradición e situarnos ante unha angosta tarefa,
para a que cómpren calidades
humanas, espirituais en sentido amplo e fondo, que non son
precisamente as que de verdade se promoven. Estamos máis
pola confrontación excluínte ca
pola escoita buscadora. Parecemos folgarnos máis tripando
ao contrario ca dándolle familiarmente a man. Multiplícanse
as formas da agresividade, e a
paz e as boas formas, así sexa
disentindo, parecen fuxir das
nosas fronteiras mentais. Ás
veces –iso parece– por simple
efectismo formal, electoral; ás
veces porque a xente goza facendo iso, «réinalle», como ben
dicimos por terras de Abadín.
Se este é un problema da nosa
sociedade, este é tamén un pro-

Carta desde a banda da esperanza

blema do que quen formamos
a Igrexa non debemos considerarnos alleos. E podemos asumilo engordando os bandos da
tensión, ou aportando respecto,
sentidiño, veracidade, distensión
de dogmatismos, palabra xusta,
pensada, razoada, agarimo sen
exclusións, atención e preferencia sempre pola xente máis débil
que vai quedando tirada no camiño destes conflitos –os orfos,
viúvas e estranxeiros da nosa
tradición profética–, mediación,
paz. Non sabemos ata que punto a militancia cristiá con estas
características ten presenza nos
partidos políticos. Se a hai, non
se fai oír moito. Incluso parece
evidenciarse que por ideoloxía e
non por evanxeo se está dando
unha presenza relixiosa contribuíndo a quentar os ánimos e a
agudizar dogmatismos.
Estaría ben algunha palabra
eclesiástica institucional, xa
non só xerárquica como a veces
se acostuma, senón sinodal, de
todo o pobo de Deus, despois
dalgún encontro, dalgunhas
xornadas de reflexión e de oración sobre do asunto, para axudar a facer camiño. As circunstancias meréceno. Algo ao que
hai un ano, en carta escrita o 15
de novembro do 2018, nos invi-

taban 265 curas e 20 diáconos
cataláns –mira ti!–, para entre
todos atinar coa maneira xusta
de ir resolvendo o asunto. Carta
que, polo que sexa, pasou entre
nós sen pena nin gloria.

2.- Sacudidos polo
sínodo da Amazonía
Tardamos en atopar un
adxectivo que reproducise ben
o noso estado de ánimo crente, despois de ler con calma o
documento final que resumía o
traballo feito en Roma desde o
6 ao 27 de outubro por parte de
185 pais sinodais e 35 nais sinodais na presenza e co alento do
Papa Francisco. Escollemos a
palabra sacudidos, porque pensamos que a mesma realización
do sínodo e as súas conclusións
poden exercer en nós, as vellas
igrexas do vello continente, un
efecto de ondada que nos esperten do sono, que nos inciten a
imaxinar, que nos suxiran posibilidades concretas, que nos reverdezan a fe e a esperanza, que
nos empurren a vivir e actuar en
clave sinodal; e todo en función
dunha maneira renovada de
sermos comunidades cristiás na
nosa xeografía particular, que é
Galicia. Permitímonos pararnos
Encrucillada 215, novembro-decembro 2019
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algo máis do normal na nosa
valoración do texto saído deste
Sínodo, porque nos parece que
vai haber un antes e un despois
del no conxunto da Igrexa.

novos camiños para a Igrexa no
territorio» da Amazonía, abrazando e practicando o novo paradigma da ecoloxía integral e
do coidado da casa común.

Suxerimos unha lectura do
texto pausada, inocente, liberada de prexuízos a prol ou á contra de nada nin de ninguén, e
menos do mesmo Papa. Un texto construído cunha linguaxe
normal, accesible. Un texto
que fala da aguda problemática
vivida por unha rexión internacional, a Amazonía, onde máis
de 33 millóns de seres humanos
pretenden vivir con dignidade e
moitos deles gustan de crer con
coherencia, a pesar de políticas
nacionais e internacionais nas
que prevalece o criterio de enriquecemento comercial por riba
do respecto ao medio ambiente e aos dereitos humanos; e a
pesar tamén de certa canseira
eclesial. Así o percibiu aquel
sector de Igrexa, e á tarefa se
puxo.

No cap. 1 (nn. 5-19) expón o
método e finalidade: «A escoita
da Amazonía no espírito propio
do discípulo e á luz da Palabra
de Deus e da Tradición empúrranos a unha conversión fonda
dos nosos esquemas e estruturas
a Cristo e ao seu Evanxeo» (n.
5); o que supón unha «conversión integral» (nn. 17-18), unha
«conversión pastoral baseada
na sinodalidade, que recoñeza
a interacción de todo o creado»
(n. 18). E, quizais tapándolle a
boca a algunha crítica superficial previa, afirma: «Así, a única
conversión ao Evanxeo vivo que
é Xesucristo poderase despregar
en dimensións interconectadas
para motivar a saída ás periferias existenciais, sociais e xeográficas da Amazonía. Estas
dimensións son: a pastoral, a
cultural, a ecolóxica e a sinodal» (n. 19).

O texto ten unha introdución
e 5 capítulos, para compoñer
un total de 120 números, todos
eles aprobados por máis dunha
maioría dos 2/3 necesarios. Nos
números 1-4 da introdución
anuncia xa a urxencia de «abrir
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En cada un dos catro capítulos seguintes vai desenvolvendo
o sentido, a plan, os contidos, as
posibles accións de cada unha
destas dimensións. O cap. 2:
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«Novos camiños de conversión
pastoral» (nn. 20-40), simple
e fondo a un tempo, debulla
as características dunha Igrexa
atenta á realidade múltiple da
Amazonía: Igrexa misioneira (n.
21), samaritana, misericordiosa, solidaria (n. 22), en diálogo
ecuménico, interrelixioso e cultural (nn. 23-25), Igrexa acompañante (n. 26), con rostro indíxena, campesiño, afrodescendente (nn. 27-28), migrante (n.
29), con rostro mozo (nn. 3033), aberta aos novos camiños
da pastoral urbana (nn. 34-37),
Igrexa de escoita e denuncia (n.
38). Linguaxe simple, cálida,
alentadora.
No cap. 3: «Novos camiños
de conversión cultural» (nn.
41-64), amósannos os pobos
amazónicos (nn. 41-44), a súa
identidade cultural e lingüística, os seus valores, para ofrecerse como Igrexa presente e
aliada deses pobos nos seus
territorios no medio de fortes
conflitos que ameazan a súa
vida e dignidade (nn. 45-50), e
sinalan os camiños para unha
igrexa inculturada: valoración
da piedade popular (nn. 52-53)
e mesmo unha teoloxía inculturada (n. 54) e intercultural:
rexeite dunha evanxelización

colonialista (nn. 55-64). E todo
con trazos limpos que aluden
claramente á realidade da vida
da xente, coherente co proxecto
dunha «salvación integral» (n.
48). Unha linguaxe, un mundo
de preocupacións, que, aínda
que non nova, parece que fora
esvaecendo do horizonte pastoral das nosas igrexas tamén.
No cap. 4: «Novos camiños
de conversión ecolóxica» (nn.
65-85), predomina o reto dunha «ecoloxía integral» (n.66),
en liña co que foi a rotunda
proposta papal da Laudato si;
ecoloxía, logo, como forma de
vida que o abrangue todo, os
comportamentos persoais, familiares, veciñais, a relación
coa natureza, os criterios comerciais, o respecto ás vítimas
primeiras das prácticas produtivistas a todo custe, que o
serían as persoas e pobos máis
fráxiles. Ecoloxía que cuestiona
moitas prácticas da economía e
do mercado actual. E para quen
dubide do sentido da presenza
activa da Igrexa nestes debates
vitais, afirma rotundamente: «A
defensa e promoción dos dereitos humanos non é simplemente un deber político ou unha
tarefa social, senón tamén e sobre todo unha esixencia da fe»
Encrucillada 215, novembro-decembro 2019
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(n.70). Introduce o concepto de
«pecado ecolóxico» (n. 82), e
suxire prácticas como redución
da dependencia de combustibles fósiles, menos consumo de
carnes e pescado etc.
E no cap. 5: «Novos camiños
de conversión sinodal» (nn. 86119), empeza afirmando: «Para
camiñar xuntos, a Igrexa necesita unha conversión sinodal,
sinodalidade do Pobo de Deus
baixo a guía do Espírito na
Amazonía. Con este horizonte
de comuñón e de participación
buscamos os novos camiños
eclesiais, sobre todo na ministerialidade e a sacramentalidade da Igrexa con rostro amazónico» (n. 86). Considera a
sinodalidade como «dimensión
constitutiva da Igrexa.» (n. 88).
«A sinodalidade marca un estilo
de vivir a comuñón e a participación nas Igrexas locais que se
caracteriza polo respecto á dignidade e á igualdade de todos os
bautizados e bautizadas, o complemento dos carismas e ministerios, o gusto por xuntarse en
asembleas para discernir xuntos
a voz do Espírito» (n. 91).
Desde aquí é desde onde fai
unha serie de importantes propostas que afectarán ás comu104
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nidades amazónicas e tamén,
seguro, ao conxunto da Igrexa.
Así, que «o Bispo poida confiar,
por un mandato de tempo determinado, ante a ausencia de
sacerdotes nas comunidades,
o exercicio da cura pastoral da
mesma a unha persoa non investida de carácter sacerdotal,
que sexa membro da comunidade (n. 96). Que «é necesario
que ela (a muller) asuma con
maior forza o seu liderado no
seo da Igrexa, e que esta o recoñeza e promova reforzando a
súa participación nos consellos
pastorais de parroquias e dioceses, ou incluso en instancias de
goberno» (n. 101). No n. 102
concreta: «Recoñecemos a ministerialidade que Xesús reservou para as mulleres» (?, non a
especifica). «Aseguramos o seu
lugar nos espazos de liderado e
capacitación» (non os concreta), solicita que «poidan recibir
os ministerios do Lectorado e
o Acolitado (xa o viñan practicando), e, isto é moi importante, «pedimos que sexa creado o
ministerio instituído da muller
dirixente da comunidade» (instituído, non ordenado). E solicita que se retome o traballo
sobre o diaconado das mulleres
(n. 103). Pero ás mulleres non
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se lles deu voto, e si a homes
que, por non seren bispos, non
tiñan dereito a el. Parécenos
que respecto a este asunto «viral», como se adoita dicir agora,
hai moito repenique, pero pouca festa. A ver.
A maiores disto, cabe subliñar tamén o desexo de que se
cree un diaconado permanente,
ao servizo da pobreza concreta
que se dá na Amazonía: «O diaconado hoxe debe promover a
ecoloxía integral, o desenvolvemento humano, o traballo pastoral social, o servizo de quen se
atopa en situación de vulnerabilidade e pobreza, configurándoo
ao Cristo Servidor, facéndose
Igrexa misericordiosa, samaritana, solidaria e diaconal» (n.
104), para o que suxire unha
forma de vida e un proceso de
formación.
Parécennos moi importantes
e suxestivos –incluso para as
nosas Igrexas en busca evanxelizadora– os itinerarios de formación para calquera clase de
ministerio ordenado (nn. 107108); como tamén a proposta do
n. 111 de «ordenar sacerdotes
a homes idóneos e recoñecidos
pola comunidade, que teñan un
diaconado permanente fecundo

e reciban unha formación axeitada para o presbiterado, podendo ter familia lexitimamente constituída e estable, para
soster a vida da comunidade
cristiá mediante a predicación
da Palabra e a celebración dos
Sacramentos nas zonas máis
remotas da rexión amazónica».
E tamén os novos camiños para
a sinodalidade eclesial a través
de universidades e outros órganos para a rexión panamazónica
(nn. 112-115).
En fin, unha Igrexa menos
monárquica, tanta a nivel Curia romana como a nivel diocesano; unha Igrexa máis sinodal,
en si, na súa configuración, nos
seus métodos de traballo; unha
Igrexa de fonda comuñón a
partir do carisma, das valías de
cada persoa cristiá. Sen esquecer que o forte deste sínodo non
o son tanto os elementos intraeclesiais que se poden modificar
ou introducir, senón a postura
da Igrexa ante o feito social,
político, económico, comercial
da Amazonía. Agardamos con
ansia a Exhortación Apostólica que o Papa prometeu para
antes de fin de ano, sobre todo
despois de lle oír dicir que as
propostas do Sínodo debían ter
ido máis lonxe.
Encrucillada 215, novembro-decembro 2019
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3.- Outra vez un pacto
das catacumbas
O 16 de novembro do 1965
un grupo de 42 bispos que asistían ao concilio Vaticano II,
cando este se ía clausurar, firmaron nas catacumbas de Santa Domitila, en Roma o Pacto
das Catacumbas, un pacto «por
unha Igrexa servidora e dos pobres», no que comprometían
todo o seu traballo de animadores eclesiais. Pois no mesmo
lugar cousa semellante fixeron
o 20 de outubro do 2020, próximo xa o remate do Sínodo da
Amazonía que vimos de comentar, 40 bispos e outros pais e
nais sinodais, homes e mulleres
auditoras e peritas e outras persoas. Neste caso tratábase dun
pacto «pola Casa Común», «por
unha Igrexa con rostro amazónico, pobre e servidora, profética e samaritana».
Comeza con este preámbulo:
«Nós, os participantes do Sínodo
Pan-Amazónico, compartimos a
ledicia de vivir entre numerosos
pobos indíxenas, quilombolas,
ribeirenses, migrantes, comunidades na periferia das cidades deste inmenso territorio do
Planeta. Con eles temos experimentado a forza do Evanxeo que
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actúa nos pequenos. O encontro
con estes pobos desafíanos e invítanos a unha vida máis simple
de compartir e de gratuidade»,
e logo dá paso aos 15 compromisos concretos que entran no
Pacto, todos eles un resumo do
que consideran máis importante
do que sería logo o texto final do
Sínodo
Todo o mundo entende que
o realmente importante empeza
agora ou cando o Papa ratifique
co seu escrito o que teña a ben
ratificar. O importante, logo, é
o compromiso efectivo por levar
a cabo o resultado do traballo
feito. O importante é o traballo
da xente de a pé que pacte no
corazón unha vinculación real
no día a día coas propostas que
se consideraron determinantes
para os tempos novos que queren ver nacer. Invitamos tamén
a unha lectura calmosa deste
texto breve. Cambiando o que
deba ser cambiado, pensamos
que ofrece estupendos criterios
de traballo que igrexas como a
galega ben poderiamos asumir.

4.- Viri probati et non probati
Andamos na Igrexa á voltas
co tema do celibato sacerdotal
á conta neste caso da posible
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ordenación sacerdotal dos «viri
probati» para as comunidades
indíxenas do mundo amazónico
como acabamos de ver. As voces multiplícanse. Hai quen o
considera completamente normal, porque debe prevalecer o
«dereito» substancial cristián a
vivir a Eucaristía sobre a norma do celibato, e concordamos
con este criterio. Hai quen o ve
coma unha traizón á tradición
católica neste punto, elevándoa
case ao nivel dun dogma de fe, e
non o entendemos así. Hai quen
teme que tal pequena apertura
zonal dea pé a idéntica solución
noutras partes do mundo, onde
por escaseza de sacerdotes, as
comunidades cristiás poden
participar na Eucaristía só de
cando en vez; é o razoamento
ten a súa lóxica, por máis que
as condicións de poboacións
occidentais, por exemplo, con
enorme capacidade de mobilidade, non se asemellan en nada
ás do mundo amazónico.
Ben, parece que queda lonxe,
logo, para tempos moi futuros, o
paso de admitir que poida haber
sacerdotes casados, sen ningunha outra precisión como non
sexa a dunha boa probación;
pensamos que iso non tería que
degradar para nada o mérito dos

sacerdotes célibes, ao contrario,
podería incluso subliñar a súa
particular excelencia. Mentres
e non, non se nos vai da cabeza
a dúbida de que tanto condicionamento normativo obedeza a
unha desconfianza de fondo, ás
veces abertamente manifestada,
de que sen esa norma de contención acabaríanse os curas
célibes. O Espírito incítanos a
pensar que as cousas non terían
por que ser así.
Si que cabe tomar nota da
diferenza de trato eclesial cos
sacerdotes que decidiron deixar
de selo, normalmente, aínda
que non sempre, para poderen
casar, e que recibiron do Vaticano a dispensa correspondente.
Recordamos os vellos criterios
e normas, que, a maiores de
vetalo case para calquera labor
pastoral ou de ensino relixioso –
nin sequera ler ou facer de acólito nas Misas–, incluso se lle
aconsellaba que vivise lonxe do
lugar onde exercera coma cura,
entendendo que a súa decisión
era causa de escándalo para a
comunidade. Mesmo se lle impuñan como penitencia unhas
obras de piedade ou de caridade, dando por feito que o paso
dado fora un pecado do que
cumpría redimirse. As autoriEncrucillada 215, novembro-decembro 2019
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dades eclesiásticas non querían
entrar a interesarse, coñecer e
acompañar o mundo persoal de
quen solicitaba a dispensa, no
que podería haber, posiblemente, moito de erro ou de culpa,
pero tamén moito de coherencia, de busca, de dignidade e
mesmo de fidelidade persoal a
si mesmo e a Deus. De interesarse, a propia institución igual
se atopaba tamén con grosos
errores nos propios estatutos
vocacionais e formativos.
Pois ultimamente –temos
diante unha dispensa do xullo
pasado– nas respostas dadas
desde Roma a solicitudes de
dispensa, vense criterios moi diferentes, grazas a Deus. Pídese
que o tal sacerdote sexa acollido na comunidade cristiá para
poder seguir o seu camiño, fiel
á súa vocación bautismal, e que
se lle poidan confiar funcións e
servizos dentro da comunidade,
sempre que tal cousa non cause
estupor ou escándalo nos seus
membros. Pode ser director e
ensinar disciplinas teolóxicas en
institucións relixiosas inferiores;
pero ningunha das dúas cousas
en institucións de grado maior.
Mais, aínda nestes casos, pode
ser dispensado destas prohibicións pola Congregación para
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o Clero, previo informe do bispo correspondente. Iso si, non
pode ensinar nos seminarios.
Entende quen tal manda que a
súa vida non sería un exemplo
para os mozos en formación.
Oxalá todos sexamos ben fieis
ao Espírito para ir encaixando
todas estas realidades con forza
evanxélica, e, por que non, cunha boa dose de sentido común,
de humanidade. Parece que
ambas as dúas cousas non nos
virían mal.

5.- Da Amazonía a Alemaña,
similitudes e diferenzas
E seguimos a voltas cos sínodos. Están de moda. Rara é a
diocese española que non teña
feito, estea facendo ou vaia facer o seu sínodo particular. Está
de moda tamén a sinodalidade.
Mesmo parece que é un dos
puntos vigorosos, ao redor do
cal o Papa Francisco pretende
impulsar a vitalidade eclesial.
Tanto é así que parece que ao
remate do Sínodo sobre a Amazonía se deixou caer que o tema
do próximo Sínodo universal
podería ser xustamente sobre a
propia sinodalidade.
Por iso resulta importante observar como se están empezando
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a concibir e realizar os Sínodos.
Un caso paradigmático podémolo ver no Sínodo Pan-Amazónico, que acabamos de comentar.
E caso paradigmático tamén é
o caso do Sínodo da igrexa alemá, en camiño xa desde comezos deste mes de novembro, e
que manterá os seus traballos
por espazo de dous anos. Un
Sínodo este, que, coma case todos, se proxecta a partir dunha
situación eclesial crítica; neste
caso o afloramento de múltiples
casos de pederastia, unha baixa
considerable de fieis católicos,
unha perda de confianza na institución eclesial; a crise, en fin
das «igrexas baleiras», que tanto
se prodiga en occidente.
Ante isto a igrexa alemá reacciona. Faino da man da súa
Conferencia episcopal, presidida polo cardeal Reinhard Marx,
e do Comité Central de Católicos Alemáns –unha asociación
laica–, acompañados por 140
organizacións máis e por distintas persoas do mundo político e
académico. E acordan que estes
sexan os temas a abordar: Autoridade, participación e separación de poderes. Moralidade sexual. Forma de vida sacerdotal.
Muller e ministerios e oficios
da Igrexa. Asuntos arredados

das circunstancias de empobrecemento e marxinalidade do
mundo amazónico. Temas todos
que afectan á liña de flotación
da configuración clerical da
Igrexa. A cousa está causando
receos e pesares, algo dentro da
propia igrexa alemá, e máis na
Curia romana. O mesmo Papa
Francisco, xa o 29 de xuño, lles
escribiu unha carta insistindo
moito en que os camiños en solitario nunca chegan a bo porto.
O prefecto da Congregación
dos Bispos, Marc Ouellet escribiulle unha carta ao cardeal
Marx para advertilo dos inconvenientes canónicos nos temas
a abordar (cuestións doutrinais
que afectan a toda a Igrexa e nos
propios estatutos do sínodo).
Hai que notar, por exemplo,
que o sínodo, en principio, é
cousa de bispos, aínda que logo
se poidan asociar outras persoas
cualificadas, e que se necesitan
os 2/3 de votos episcopais para
que algo poida ser aprobado;
pois neste caso dos 200 membros convocados soamente 69
serán bispos, 70 serán membros do dito Comité central de
Católicos Alemáns, e logo sacerdotes, diáconos, membros
doutros grupos de laicos, e todo
con voz e voto. As cousas que se
Encrucillada 215, novembro-decembro 2019
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aproben deberán selo co 2/3 de
todos os asistentes, e para poder
ser aprobadas os nons episcopais non deberán superar o 1/3.
De Sínodo episcopal estase
pasando a un pequeno concilio
do Pobo de Deus. Por temas e
métodos o que periga é a supremacía clerical e iso doe. Oxalá a
cousa se leve ben, con sensatez
e bo espírito, frutifique e abra
camiños novos de sermos e realizarmos a Igrexa en paz, verdade e creatividade.
O Cardeal Marx, un dos máis
íntimos colaboradores do Papa
Francisco, entrevistouse con el,
e comprometeuse a non romper
coa unidade eclesial, so faltaba!, e, en todo caso, en temas
nos que non teñan capacidade
de acción, expoñer as cousas a
Roma, como suxestións dunha
igrexa particular que se sente
aburada por circunstancias extremas. Todo fai crer que o mesmo Papa está moi de acordo con
esta apertura do espírito sinodal.

6.- De peregrinación
en peregrinación
Hai un par de semanas chegaron á nosa casa en Candia,
Abadín, Lugo, que está á beira
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do Camiño Norte de Santiago,
unha parella, Etienne e Madeleine, do norte de Francia, xubilados; solicitábannos un lugar
calquera onde poder xantar coa
comida que eles traían. Loxicamente invitámolos a pasar á
cociña, onde o lume aceso axudaba a unha convivencia cálida
tamén; comeron do seu e comeron do noso. Falamos do noso e
falamos do seu. Ela era persoa
crente desde pequecha, el convertérase grazas ao Camiño. Levaban cinco anos peregrinando a
Santiago, cada ano 300 km; este
sería o último, con pesar, porque
o camiño anual estaba sendo
para eles unha experiencia inigualable. Ben é certo que o seu
estilo de peregrinación era algo
atípico. Con tenda de campaña
ao lombo, paraban onde e cando
querían, observaban a natureza,
o medio, con vagar; gustaban de
demorar coa xente, coas súas vidas, costumes, fe; pracíalles peregrinar polos camiños simples
e fondos da vida. Foi un pracer.
Queixábanse de que moitas
igrexas estivesen pechadas e de
que incluso houbese catedrais
nas que, para poder entrar, fose
necesario pagar. Non lles collía na cabeza. Quero recordar
que tal cousa tamén lles pasou
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na de Mondoñedo. E iso que,
por estar a catedral de secular
aniversario (800 anos, bispo
Don Martín, 1219), ben debía
estar orgullosa de amosarse
gratis coa súa historia, pesares
e glorias, cos homes e mulleres,
pobo e dirixentes que a fixeron
tal ano a ano, século a século.
(Para o Ano Santo do 2021 está
en marcha un plan de colaboración da Xunta cos responsables
parroquiais para garantir que as
igrexas do camiño poidan estar
abertas e atendidas para servizo
de quen peregrina.)

así o queira. Pero as circunstancias históricas e eclesiais están
levando ás nosas igrexas diocesanas a cambios de tipos de presenza e de estratexia evanxelizadora. Polo menos desde o século
XII, senón xa antes, a configuración diocesana estaba baseada
nas parroquias, cos seus límites,
santos titulares, fieis e clero; un
clero abundante no que descansaba todo o que na parroquia se
facía e desfacía a nivel relixioso.
Un excesivo clericalismo que
contribuíu a achicar a función
do laicado.

Nunhas San Lucas molladas
e desapracibles, así foi, puidemos conmemorar os 800 anos
da nosa Catedral cunha serie de
actos civís e relixiosos coidados
e oportunos, que nos puxeron
en contacto cun pasado variado, complexo, tecido de fe e
devoción na forma e medida en
que a fe e devoción foron promovidas e vividas nas diferentes
etapas históricas. Tal como podemos dicir máis ou menos de
todas as nosas catedrais.

Hoxe todo isto está patas arriba. En todas partes se apela ás
Unidades Pastorais como elemento configurador da diocese.
Está por traballar a fondo o dinamismo consistente e innovador destas Unidades na súa dinámica interna, na súa mística,
na súa realización concreta. A
falla de clero abre as portas a
unha revalorización da comunidade, a unha nova concepción
do labor sacerdotal, a unha imprescindible estratexia formativa e informativa, a novos ministerios ou servizos de homes
e mulleres cara a dentro e cara
a fóra da comunidade, cunha fe
personalizada á altura dos retos
seculares do presente. Un cam-

E o pasado ábrenos ao futuro. As igrexas catedrais, coa súa
monumentalidade admirable e
ben coidada, están aí para deleite artístico e espiritual de quen
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bio crucial que, ben orientado
e todo, levará varias xeracións
integralo no diario vivir diocesano. Saberemos construír esta
nova igrexa de corpos e almas
coma os nosos maiores souberon construír fermosas e recias
catedrais? Teremos valentía, lucidez e constancia para poder
facelo? Oxalá! É a gran tarefa.
O Espírito nunca dirá que non.

7.- Polos camiños da
conversión cultural
Non apelamos a ningún dogmatismo. E si a un elemental
principio existencial: cada quen
contribúe a un estadio social superior (familia, parroquia, pobo,
país, nación, mundo), desde a
súa propia condición dignamente vivida. Fago familia desde a
miña condición de pai ou filla;
fago pobo desde a miña orgullosa condición de labrego ou
empresario; fago España desde
a miña condición irrenunciable
de galego. E así sucesivamente.
E cando dicimos pai, filla, labrego, empresaria, galego, dicímolo con todos os aditamentos
que cada unha desas realidades
leva consigo. Un non fai España renunciando a nada do que
constitúe ser galego, senón, ao
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contrario, aportando todo o que
tal cousa significa, a fondo. E
un tampouco non fai Igrexa se
renuncia a selo desde as condicións antropolóxicas, culturais,
que caracterizan á parte do
mundo onde habita.
De todo isto falou moi fermosamente o sínodo da Amazonía
no seu capítulo 3, titulado «Novos camiños de conversión cultural». Un capítulo que nós, a
xente de Galicia, os homes e mulleres que dentro dela configuramos a Igrexa, deberiamos ler
con especial interese e apertura.
Con mentalidade de conversión
cultural. A lingua propia, cando
un pobo ten a dita de dispoñer
dese marabilloso herdo cultural,
é a cerna desa particular identidade cultural. Pero hai moitas
cousas máis que nos identifican
e diferencian, como froito non
de ningunha obsesión absurda,
senón do desenvolvemento normal da riqueza da vida. As persoas crentes ousamos dicir que
isto é así mesmo por querenza
do un e múltiple Espírito creador de Deus.
Por iso recibimos con especial ledicia que, polas mesmas
datas nas que na Amazonía se
afirmaba isto con contunden-
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cia, desde aquí, desde a Nosa
Terra, desde Galicia, xentes da
editorial SEPT (Sociedade de
Estudos, Publicacións e Traballos), que tanto teñen feito
pola inclusión da nosa lingua,
da nosa cultura, no mundo da
Igrexa e da sociedade galega,
se decidisen a dar o paso de
relanzar esta tarefa, dado que
percibían que estabamos abandonando este compromiso civil
e eclesial. Baixo e epígrafe de
«fagamos Igrexa galega» –ante o
que ninguén debería recear, se
é que estamos en Galicia–, inician un proceso de reflexión e
de traballo sobre o concreto, ao
que estamos convidadas cantas
persoas teñamos interese. Nunha positiva primeira xornada de
presentación xa se sinalaron actividades concretas ao respecto:
Unha inmediata nova edición da
Biblia en galego, recompilación
e renovación do canto litúrxico
galego, «Web de oración» en

galego, que xa está en marcha,
creación dunha plataforma na
rede. En fin, cousa esperanzadora. A persoa de referencia de
toda esta acción é Nuria Núñez
Elissetche. Seguiremos ao tanto
desta iniciativa que o 27 de decembro terá en Santiago o seu
segundo encontro aberto.
E máis nada desta volta, amigas e amigos. Se chegamos a
tempo de vos felicitar o Nadal e
o Ano Novo –e, senón, tamén–,
que os teñades felices, que empecemos o ano con ilusión por
facelo próspero en humanidade
no nome de Deus ou do que
sexa; que persoas e pobos sexan tratados con dignidade, que
cada quen desde o seu recanto
xeográfico cultural vivamos con
ilusión a tarefa de facer pobo,
país, mundo, de facer Igrexa, se
esta é tamén a nosa opción. Ata
o ano que vén.
Manuel Regal Ledo
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Recensión

El vino de mi lagar. Poemario
de la Buena Nueva
Francisco Martínez Sánchez, Editorial Atrio, Granada 2015,
vol. 1, 206 pp.; vol. 2, 190 pp.

Con máis atraso do desexable
facémonos eco desta fermosa e
nova publicación. O autor, un
gaditano afincado en Granada
e coñecido familiarmente por
moitos como Pacurri, está vencellado a Galicia con múltiples
e vellos lazos cordiais desde os
anos da súa temperá formación
mindoniense. Ao primeiro dos
volumes, xa pola súa segunda
edición, engádese agora outro
que a completa e redondea.
Os textos que prologan ou
epilogan a ambos tomos dan
boa conta, desde diferentes
ángulos, do alcance desta
obra. Así, Andrés Palma, profesor da Universidade de Granada, enmarca os versos deste
libro na tradición da poesía
litúrxica: encontro entre Fe e
Beleza que se desprega como
un eco meditativo e orante da
Palabra proclamada na celebración eucarística dominical;
como unha pregaria de acción
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de grazas, coidadosa dos valores estéticos e afectivos («Al
compás de la Palabra», vol. 1,
pp. 14-17). O teólogo Xosé M.
Castillo, pola súa banda, ve
nestes poemas a expresión dos
máis fondos desexos, pois niso
radica a esencia da auténtica
oración: «a oración que transcende ao ceo é o desexo que
brota da nosa intimidade máis
secreta. A marabilla do Deus
humanizado fai posible que
todo desexo ordenado e limpo,
sexa por iso mesmo pregaria
que transcende ao horizonte
último da nosa limitada inmanencia» («La fuerza del deseo»,
vol. 2, pp. 13-14). En fin, Isidoro Sánchez, misioneiro en
Nicaragua, salienta a pegada
de compromiso evanxélico vivido que se percibe nestes poemas, así como a gozosa transmisión da Boa Nova nun estilo
afín ao de A alegría do evanxeo
do papa Francisco («El buen

El vino de mi lagar. Poemario de la Buena Nueva

vino del lagar y el poso que deja
en el fondo», vol. 2, 171-177).
Confesa o autor que aínda
que os destinatarios dos seus
poemas-pregaria son ante todo
os axentes de pastoral nos seus
diversos ministerios, tamén
pensa «nos lectores que sintan
fame de ser xustos, no sentido
máis bíblico da palabra…e nos
que viven de xeito atípico a súa
fe á marxe de todo culto».
Ambos volumes están organizados do mesmo modo. Tras o título de cada poema –por exemplo, «Te busco»– vén unha brevísima cita do evanxeo coa súa
correspondente referencia, así:
«…Le dijeron: Todo el mundo te
busca» (Mc 1, 29-39). De seguido, vén o poema, cuxos versos
son un libre desenvolvemento
meditativo dalgún dos aspectos
do texto evanxélico. Ás veces a
escena evanxélica da pé a unha
reflexión ou exhortación, dirixida a un mesmo ou aos copartícipes da celebración eucarística
(«hermanos», «amigos»). Aínda
que non falten poemas de carácter máis sentencioso, o máis
frecuente é que a glosa adopte
a forma dun diálogo dirixido a
un ti: as máis das veces a Xesús,
como Señor ou Mestre; algun-

has, ao Pai, e excepcionalmente ao Espírito. Pero tamén pode
dirixirse a personaxes da escena
evocada (os diferentes apóstolos, o centurión, a cananea, o
cego Bartimeo, Magdalena, as
mulleres que van ao sepulcro,
María, incluso a Xudas), a santos (santa Teresa) e aínda ao
mesmo evanxelista (Lucas).
Mesmo que ocasionalmente
se bote man dalgunha forma
estrófica fixa, como o soneto,
o groso do poemario prescinde
do metro e da rima e acóllese á
forma máis flexible do versículo, tan consonte coa finalidade
destas pregarias e co contexto
bíblico do que xorden. A deliberada sinxeleza expresiva busca
moitas veces un ton case conversacional.
Uns útiles cadros finais establecen as correspondencias
litúrxicas dos poemas-pregaria
cos diferentes tempos e ciclos:
no primeiro volume, cos de Advento, Nadal, Coresma, Pascua,
Pentecoste, e ademais da do
Corpus con outras festividades
marianas ou dalgúns santos;
no segundo, cos domingos do
Tempo Ordinario e de algunhas
festividades. Unhas suxestivas
ilustracións, non figurativas, en
Encrucillada 215, novembro-decembro 2019
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cor, embelecen estes volumes de
moi grato e coidado deseño. E
un CD que acompaña ao segundo tomo enriquéceo coa musicalización dalgúns poemas a cargo
de «Premium Grupo Musical».
Convén sinalar que os beneficios económicos desta obra
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veñen dedicándose –e seguirano
facendo– a diversas ONGs: Cáritas parroquiais de Granada e Galicia (Cariño), construción dunha escola no Chad, Misión do
IEME na comarca indíxena de A
Mosquitia, en América Central.
Ramón Cao
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19 de outubro de 2019

CONTAS FORO 2019
INGRESOS
– Matrículas

IMPORTE
620,00 €

– Venta 1 revista

5,00 €

– O peto do café

87,60 €

TOTAL
GASTOS

712,60 €
IMPORTE

– Relatores:
· Bonificacións

300,00 €

· Aloxamentos e comidas

258,30 €

· Viaxes e traslados

521,89 €

– Carteis, fotocopias e material carpetas

134,34 €

– Coop. Panxea (café)

169,72 €

TOTAL
DÉFICIT

1.384,25 €
671,65 €
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