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Guieiro
Recibir aldraxes provoca indignación e ira. E é que o mal ten
unha forza incrible de perpetuación. Coa rapidez coa que se propaga unha enfermidade contaxiosa, así bule a maldade. Pegañento
coma o piche, mancha todo canto toca. Porque doe e fire, activa en
nós, como defensa, un instantáneo mecanismo reprodutor que nos
leva a reiteralo, pasando agora de ser vítimas inocentes a agresores
cheos de razón.
Porque sufrir falcatruadas, loxicamente, danos milleiros de
motivos para facer mal a quen nos fixo mal, introducíndonos, así,
nun círculo negativo do que xa non podemos doadamente saír.
Vémolo con claridade nas pelexas dos nenos, pero non é outra a
dinámica imperante nos adultos: nas parellas, nas familias, entre
veciños, no eido laboral, na política e na sociedade en xeral. O mal
xera mal, porque a todos nos parece inxusto cando o sufrimos,
pero xusto cando o producimos.
Só coñezo unha maneira de acabar con el: sufrilo e negarse a
reproducilo. Romper a roda de agravios e agresións. Loitar internamente contra as poderosas razóns que nos lexitiman para perpetualo e preferir a estulticia de facerlle fronte unicamente coa
dignidade pacífica de quen non achanta pero tampouco o repite.
Nada hai máis difícil. Nada máis heroico ca devolver ben por mal,
rachando coa forza instintiva dese círculo poderoso que nos arrastra a responder aos malvados con máis mal.
Só así se pode vencer o mal. Coma Clint Eastwood en Gran
Torino (2008) e non coma en Sen perdón (1992). Porque todo
depende dese primeiro combate interior: se gañan as vísceras que,
apoiadas pola razón, nos din: «dálle, porque é intolerable o que
me fixo», todo está perdido. Aumentamos a dose persoal e global
de mal. Se, pola contra, a nosa intelixencia espiritual é suficientemente lúcida e forte e somos quen de controlar a carraxe e canalizar a rabia, podemos dicirnos: «é intolerable o que me fixo, pero
eu son e quero ser doutra maneira».
Temos á man, xa que logo, o camiño cara unha dignidade resistente que planta cara ao mal chamándolle polo seu nome, procura
saída e refuxio del, pero renuncia a ser posuído pola súa lóxica
endiañada, desactivando, no propio interior, o mecanismo que
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reproduce e perpetúa este virus letal. É certo que, ás veces, isto
non só esixe unha alta dose de intelixencia e madurez espiritual.
Ás veces, esíxenos a propia vida. E é aí onde o cristianismo nos pon
diante o escándalo e mesmo a tolemia: é mellor morrer sen matar,
que matar para non morrer.
Velaquí o comezo do proceso coñecido coma reconciliación.
Comparado con isto, todas as outras dificultades da vida parecen
xogos infantís. De fronte ao reto do perdón todos estamos ante un
mesmo e escarpado Everest do que depende, en definitiva, o noso
ser ou non ser ante Deus.
Encrucillada quere brindar aos lectores e lectoras a posibilidade de reflexionar de vagar sobre esta viaxe ineludible. E facémolo, principalmente, da man de Fernando Vidal e de Xosé Antón
Miguélez. O primeiro desde a perspectiva da exclusión e o segundo
desde o Novo Testamento, presentan suxestivas intuicións que non
nos han deixar indiferentes.
Monseñor Agrelo sinala unha ferida sanguenta: as comunidades cristiás que celebran practicamente sen fe, sen recoñecérense
Igrexa e malogrando a Palabra de Deus. O artigo non é novo, pero
o seu diagnóstico segue sendo, lamentablemente, actual.
Coma un eco do número anterior, publicamos neste, a achega de
Ana Laborde sobre o proceso técnico de restauración do Pórtico da
Gloria. Documentos significativos son tamén o Documento da paz da
Coordinadora de Crentes Galegos, así coma a denuncia que a Asociación de Mulleres Cristiás Galegas Exeria fai da torpeza culpable dun
cura sen graza que, en Twitter, da couces en lugar de rechouchíos. O
caso non da para moito, pero é estruturalmente moi serio.
Finou Antón Gómez Vilasó. Alguén me dixo máis dunha vez,
que tería sido un excelente bispo de Compostela. Lois Ferradás
lembra a súa figura imprescindible. E inesquecible.
Algunhas recensións, xunto coa sempre interesante rolda de Igrexa
de Manolo Regal e a arte de Soedade Pite, pechan este número de
inicio do ano.
Pedro Castelao
4
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Estudo

O papel transformador do perdón nas
feridas abertas pola exclusión social
Fernando Vidal Fernández1

Só as políticas de reconciliación fan que se supere plenamente
a exclusión social. Foi pouco explorada a dimensión do perdón e
reconciliación dentro do modelo de acción ou traballo social que
nutre as nosas organizacións e políticas sociais. Existen grandes
procesos de perdón que son moi inspiradores dentro dese campo,
pero adoitan estar vencellados a violacións políticas dos Dereitos
Humanos ou a procesos de rehabilitación de persoas presas –xustiza restaurativa. Non reflexionamos abondo sobre a necesidade
imprescindible de perdón e reconciliación no conxunto dos procesos de exclusión social. A exclusión social non se supera plenamente só pola inclusión social, senón polas políticas de reconciliación social.
1

1.- A intrínseca violencia da exclusión social
A exclusión social é a violación institucionalizada da alteridade.
Esa alteridade pode ser violentada por unha discriminación de
xénero, idade, nacionalidade, credo, filiación política, cor da pel,
orientación sexual, clase social, etc. Ás veces é un ataque directo
ao outro como mero ser humano. É unha violación porque non se
respecta nin recoñece o outro, senón que se violenta a súa dignidade mediante a explotación, a dominación, a alienación ou a
desaparición. É exclusión social cando se institucionaliza, cando se
converte nunha acción colectiva e estruturada que tende a estable1 Fernando Vidal Fernández é doutor en Socioloxía e profesor de Psicoloxía e Traballo
Social na Universidade Pontificia Comillas, onde dirixe o Instituto Universitario da Familia.
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cerse como un patrón que se reproduce e autoxustifica. A exclusión
social parte dun desencontro, é unha ruptura dun vínculo decente
para forzar unha relación perversa.
A exclusión é unha violencia que deixa pegada, produce vítimas.
Aínda cando logren recuperarse e reintegrarse nunha sociedade
segura, arrastran o trauma que a exclusión social causou nos seus
corpos, nas súas mentes, nas súas familias, no seu espírito.
Basicamente, a exclusión fai desaparecer o outro, apártao da
mirada e a consideración. A exclusión social é unha des-consideración.
Nos procesos de explotación, é necesario que previamente o
explotador desconsidere o outro para lle poder extraer traballo e
valor sen retribuírllo. Ninguén explota o outro se non cre que só
merece o que se lle paga. O explotador non soamente lle paga
menos ao proletario, senón que, previamente, fíxoo de menos
como persoa. O proletario é feito de menos para poderlle pagar
menos. Hai unha minusvaloración do valor que realmente produce. A explotación pode ser interpersoal entre xefe e empregado,
pero tamén hai unha explotación patrimonial. O político corrupto
explota a sociedade mediante o seu roubo porque previamente e
dun xeito elitista menosprezou o público e a cidadanía común. Soamente tirando valor moral aos explotados, pódeselles non devolver
o valor real que producen. É dicir, que o outro desaparece en todo
o seu valor e singularidade, e é substituído por un estereotipo ou
un esquema estandarizado de individuo. Hai unha previa desaparición da persoa real.
Nas dinámicas de dominación, unha elite oprime porque se cre
superior aos outros. Hai unha inferiorización previa do outro. Coma
no caso anterior, existe unha desaparición do outro, que é reducido
a un perfil político, sexual, de clase, relixioso, de idade, etc.
Na alienación –a terceira máquina da exclusión social– hai unha
substitución do eu, da súa conciencia, sentimentos e expresión,
e infíltranselle á persoa contidos estandarizados alleos. Hai un
baleirado interno que implica unha desaparición dos contidos iden6

Encrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020

O papel transformador do perdón nas feridas abertas pola exclusión social

titarios, a reflexividade e mesmo o curso espiritual da persoa. A
alienación produce estrañamento: o suxeito atópase cun eu, emocións e razoamentos que lle son alleos. A alienación produce o
distanciamento da persoa verbo da súa propia representación do
eu. É, obviamente, un proceso de desaparición.
A exclusión é o fenómeno sobre o que se producen a explotación,
dominación e alienación. Comezan pola exclusión –o desencontro
e forzamento do outro– e esas tres dinámicas conducen a unha
intensificación desa exclusión primeira. As tres dinámicas adoitan
trenzarse –quen é explotado, é dominado e alienado, e así uns con
outros– e culminan na exclusión social como unha pauperización
radical do outro. A exclusión social é un paso máis: conduce a
unha desaparición da persoa en si mesma. Un pode ser violentado
nos seus dereitos fundamentais por un motivo –sexual, político,
relixioso, económico, etc.–, pero finalmente ese factor de exclusión acaba ocupando toda a persoa e baleirando todo o seu valor.
A cada persoa excluída fórxaselle ao redor do rostro unha máscara
de ferro. O que é chamado despectivamente «negro», non é visto
como unha persoa, senón que o seu rostro e toda a súa persoa
quedan ocultos detrás desa negritude, desa máscara. A persoa que
é prostituída, queda abaixada e reducida –xibarizada– a «puta».
Calquera cousa que diga ou faga, terá esa palabra por diante,
detrás ou enriba para marcala. O número que os nazis gravaban
nos antebrazos dos deportados aos seus campos de concentración,
negaban o nome ás persoas.
Toda persoa excluída sofre un proceso de invisibilización. As
persoas sen fogar pasan desapercibidas á conciencia e ata á vista
cando se camiña a carón delas na rúa. Coma un truco de mago no
que se enfoca a nosa ollada nunha soa cousa para facer desaparecer outra, no senfogarismo perdemos de vista a quen vive e morre
na rúa. Parecen un buraco negro e dotados de antigravidade, de
modo que quen os atopa afástase, desvía e aparta a mirada. Parece
que se bota sobre eles un veo máxico que os fai invisibles.
Os excluídos son desaparecidos, fáiselles desaparecer. Fáiselles
vivir onde ninguén os ve, habitan nas periferias, non saen dos seus
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países e cando saen non se lles deixa cruzar as fronteiras, os seus
corpos desaparecen naufragados. A exclusión social tende a que o
outro sexa considerado menos cidadán, menos humano ou, directamente, non sexa considerado humano ou non tan humano coma
o excluínte. Os africanos sábeno ben, os nativos norteamericanos
sábeno ben, as mulleres sábeno ben, as persoas discapacitadas
sábeno ben, os nenos sábeno ben, os non nados non puideron
chegalo a saber, traxicamente.
A exclusión radicalízase cando a desaparición do outro leva á súa
morte. Durante a Guerra Civil española foron enterradas en foxas
decenas de miles de persoas que ata a data moitos non queren
saber que están aí, esperando por saír. As ditaduras suramericanas
lanzaban prisioneiros políticos desde helicópteros ao océano para
que os seus corpos non aparecesen. O Holocausto foi a exclusión
total porque buscou non só matar, senón borrar que existiran e
arrebatarlles mesmo a posibilidade de que iso fose un holocausto,
que puidese sequera ter un sentido como martirio.
Toda exclusión exerce e institucionaliza unha desaparición forzada do outro: hai unha vítima e un vitimario. Ás veces ese vitimario é colectivo e faise mediante máquinas sociais como multinacionais, Estados, forzas armadas, relixións, partidos políticos,
mafias, etc. Pero iso non reduce o papel de excluínte que lle toca
a quen participa niso. Hai unha operación de ignorancia, esquecemento, irresponsabilización, omisión. Todo excluínte indirecto ou
gregario –faino internado nun colectivo– toma nalgún momento
a decisión de apartar a mirada e non ver o que non quere ou non
é capaz de ver.
Por iso en toda exclusión hai conflito e vítima, e deixa un
trauma que non soluciona soamente a inclusión social, a integración ou nin sequera a rehabilitación. É imprescindible o perdón.
Hai millóns de mozos no mundo que non soamente non puideron
estudar, senón que foron deseducados por un sistema que fracasou neles, non se adaptou, desatendeu, expulsou, non educou e
queimou o outro, meteuno ou non puxo os medios para tiralo de
procesos de destrución persoal. Deseducounos. Iso provoca danos
8
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profundos que deforman a confianza e vinculación primordiais do
mozo na sociedade, na súa contorna, en si mesmo e ata na condición humana. É posible que no futuro logre superarse e obter
un emprego co que poder soster unha vida sostible. O certo é que
aquel dano e trauma raramente serán sandados.
Mesmo cando a persoa excluída é integrada, preséntase adoito
a intervención que lle proporcionou recursos, como un «favor»,
unha «graza» da sociedade. Unha vez que a persoa ten vivenda,
medios, emprego, considérase terminado o traballo da sociedade.
Pero hai unha ferida interna causada por aquela violencia que non
se sanda soamente así.

2.- A onda expansiva da exclusión multiplica a destrución
Esas feridas non adoitan limitarse ao impacto da violencia dun
excluínte sobre outro. Cando a exclusión entra na vida de alguén,
case sempre produce un vórtice de violencias que se atraen unhas
a outras. O propio suxeito –individual ou colectivo– é alienado ata
tal punto que se autolesiona. O lixo guindado polos propios veciños á súa rúa ou ao patio de luces do seu edificio é un signo desa
violencia autodestrutiva. A inxección de violencia na vida dunha
persoa provoca reaccións violentas que o levan a autodanarse –
inxectándose droga, con trastornos coma a obesidade, atentando
contra a súa propia dignidade–, a danar os seus –roubar á súa
familia, malos tratos domésticos, abandono dos seus fillos, etc.–
e á contorna na que vive –destrución de barrios, retorcemento
dunha relixión para usala violentamente, etc.
A exclusión produce un calidoscopio de violencias nas que ás
veces a vítima tamén se converte en violentador de si mesmo,
dos seus, do seu, de inocentes. A exclusión ten unha onda expansiva que violenta toda a inocencia dun mundo, comezando polo
interior da propia persoa. O propio excluínte tivo que romperse a
si mesmo interiormente antes de excluír: negou a súa dignidade
humana, rompeu con vínculos, aparta a mirada, desconsidera,
desatende, desembarázase. O excluínte fai da súa propia persoa a
Encrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020
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súa primeira vítima baleirándose de fraternidade e humanismo, e
amordazando a súa conciencia. Xeralmente foi un proceso longo
de moitos anos, probablemente foi socializado neses patróns na
súa infancia ou chegou a iso por un proceso rápido de fanatización ou reacción. Antes de que os hutus matasen a machetadas os tutsis en Ruanda, os tutsis foran eliminados moitas veces
nas mentes dos seus asasinos e o asasino sentiuse máis hutu que
persoa humana. Xeralmente o excluínte pon unha máscara para
excluír o outro, ao que tamén lle vai pechar unha máscara ao
redor da cabeza.
No sadismo póñenselle «verdugos» (máscaras) aos outros para
poder maltratalos con menos escrúpulos. O verdugo exerce mellor
a súa función se cobre a cara do outro cun «verdugo», ou polo
menos cóbrelle os ollos para que non mire. O puteiro que prostitúe
unha muller quere ver nela un estereotipo, é un corpo monequizado, unha cousa sobre a que se pode facer o que un queira, non
unha persoa con toda unha vida. O puteiro maquiniza a muller
e a si mesmo, o corpo de carne da prostituta sométese ao corpo
maquinizado del.
O perdón nos procesos de exclusión é, polo tanto, complexo.
A exclusión adoita vir de lonxe e as violencias adoitan exercerse
durante longos períodos. O Holocausto non comezou con Hitler,
senón que foi a solución final dunha longa violencia de antisemitismo durante séculos que se acelerou cos pogromos –que significa
en ruso destrución. A exclusión adoita ser un ciclón destrutivo
dificilmente controlable porque o propio excluínte –individual e
colectivo, ou a sociedade no seu conxunto– desatou no seu interior
forzas destrutivas de si mesmo que o poden desbordar.

3.- O perdón social
Non é abondo un paradigma baseado na subministración de
recursos ou a integración sen memoria, senón que se precisa unha
recuperación integral da persoa e das relacións que romperon en
exclusión social.
10
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A exclusión social só detén a súa violencia cando o vínculo roto
se restaura, cando o desencontro se torna reencontro. A superación
da exclusión esixe a defensa da vida do excluído, o cesamento da
violencia sobre a vítima. Mesmo que a vítima deixe de castigarse a
si mesmo e aos seus. Ese cesamento da violencia case sempre esixe
a defensa da propia vida, a garantía da supervivencia do outro que
está atacado pola fame, a inseguridade da rúa, o abandono e soidade, o analfabetismo, o exilio, a violación sexual, a precariedade
laboral, etc. A relación perversa cesa de premer sobre as vítimas
e outra relación substitúea. Esa relación substitutiva pode ser un
novo tecido relacional –por exemplo, cesou a especulación inmobiliaria sobre un barrio e os veciños volven respirar tranquilos– ou
unha relación solidaria que axuda á supervivencia e a construción
dun proxecto de vida sostible.
Pero, cando a exclusión non ten consecuencias para o excluínte
–cando non compensa o dano realizado ou non forma parte da
solución ao seu mal facer–, entón potencialmente segue existindo
esa exclusión. Con frecuencia, como di o profesor Germán Jaraiz,
a exclusión laboral reduce a explotación para que os últimos logren
ser simplemente os penúltimos. O fin da exclusión social require o
reencontro entre vitimarios e vítimas. En ocasións é unha reunión
entre persoas que se danaron persoalmente. Por exemplo, entre un
mafioso e as viúvas e orfos. Á súa vez, a mafia adoita ser efecto
do abandono dos poderes públicos. Onde os poderes públicos non
poden exercer, a mafia enche o espazo baleiro.
A maior parte das veces, a exclusión é exercida polo conxunto da
sociedade ou por un tipo de persoas sobre outras. A Igrexa católica pediu perdón ao final do século XX –fíxoo Xoán Paulo II– aos
xudeus pola súa acción e inacción no Holocausto e polo antisemitismo en xeral. Canadá pediu perdón aos nativos americanos pola
súa exclusión durante a conquista e reinvención de América.
É raro atopar procesos nos que se pediu perdón aos toxicómanos,
aos barrios empobrecidos, ás persoas sen fogar, ás mulleres prostituídas, aos inmigrantes infraproletarizados, ás familias dos emigrantes afogados, ás vítimas da homofobia, ás mulleres maltratadas.
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A necesidade de perdón non é un asunto de xustiza nin de compensación moral. Sobre todo, é o reencontro que impide que a relación perversa continúe. Soamente o perdón rompe a continuidade
do mal social. Non o fai a compensación nin a subministración de
bens para a supervivencia.
Ás veces non se sabe quen foi o excluínte ou ben prolongouse
tantas xeracións, que non se sabe quen é o suxeito que debe pedir
perdón. Non é fácil retroceder ata as decisións que desataron a
exclusión. Con todo, é fácil seguir o rastro dos que se viron beneficiados por iso. Ás veces ambas as cousas son fáciles: sábese quen
decidiu arroxar senllas bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki e sábese quen se beneficiou substancialmente.
En todo caso, é a sociedade no seu conxunto quen se debe facer
tamén responsable desas exclusións e asumir as consecuencias.
A exclusión só para cando se restablece a fraternidade, a convivencia, a consideración. Cando a relación perversa é substituída
por un vínculo positivo e esperanzado –capaz non só de pacificar
senón de construíren xuntos. A exclusión soamente é detida por
unha revinculación creativa.
Con todo, a exclusión non para de todo con esa recreación,
senón que os seus efectos continúan no interior dos suxeitos a
través dos traumas, as perdas, as desconfianzas, destrucións que
son irrecuperables, danos permanentes, subestimas que non logran
saír da depresión, relatos dos que están ausentes ou non lles fan
xustiza –e a recuperación da memoria histórica responde a iso. Son
imprescindibles o perdón e a reconciliación.
Ese reencontro (entre xitanos e paios, entre homes e mulleres,
entre voitres inmobiliarios e desafiuzados, entre veciños con casa
e persoas sen fogar, etc.) e revinculación creativa (capaz de crear
unha dinámica construtiva) necesita reconciliación. Se parte de
cero, arrastra o peso do negativo. E para que haxa reconciliación,
debe haber perdón.
Cando a inclusión social non implica perdón, a sociedade non
aprende e poida que repita os mesmos erros que provocaron aquela
12
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exclusión dunha maneira antiga ou doutra maneira actualizada. O
chabolismo suburbial deu paso ao chabolismo vertical. A escravización dos indios deixou paso á súa brutal hiperexplotación polas
encomendas. A escravitude negreira deu paso aos slums das metrópoles norteamericanas tras a Gran Migración de 1919. A represión, secuestro e confinamentos contra os aborixes australianos
deu paso á súa marxinación e alcoholización. A opresión tiránica
maoísta do pobo chinés deu paso á súa hiperexplotación polo capitalismo militarista do mesmo partido travestido.
Cando a inclusión social non fai un proceso de perdón e reconciliación, o vencello non queda reparado e os seus efectos difráctanse en fenómenos como a subestima, a depresión social, modos
máis suaves de discriminación, microexclusións –como os micromachismos–, a lentitude dos empoderamentos, un continuo risco
inxectado nas institucións debilitadas que habitan as vítimas, a
transmisión invisible de patróns danados entre xeracións, etc. Ademais de que a xustiza non é restaurada e a historia segue pesando
sobre as vítimas.

4.- Como facer ese proceso de reconciliación? Pedir perdón
Pedir perdón comprométenos co outro e coa superación do mal.
Os representantes políticos deberían pedir perdón institucional a
aquelas persoas que sofren a exclusión. Unha primeira medida
é que realmente exista unha actitude humilde, arrepentida e
próxima que pida perdón público a aquelas persoas que sufriron
ou aínda sofren a exclusión. Expresa unha dor no corazón dos políticos concretos e o seu compromiso de traballar pola erradicación
das causas da pobreza e a recuperación das persoas. Non só se
lles debe pedir perdón aos colectivos, senón tamén aos territorios.
Cando se inauguran centros ou programas para persoas en
exclusión, ou reurbanizacións de suburbios pobres, os políticos e
directivos da Administración adoitan mostrar alegría polos novos
proxectos e non dubido que senten xenuinamente o ben que fan,
pero non abonda. Case sempre se fai tarde e o peso dos sufrimenEncrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020
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tos caeron sobre os corpos das persoas e as relacións das familias
que se viron desgastadas pola pobreza, a inseguridade, a estigmatización e a depresión. Descoñécese a maior parte da dor que
produce a exclusión social, é a parte mergullada do iceberg.
Sempre que un político inaugura un programa, proxecto, ou
realiza un cambio significativo, debe ter presente a dimensión do
perdón. A cidade, a rexión ou o país debe pedir perdón a quen
sufriu, a aqueles sobre os que se cargou a violencia da quebra dos
seus dereitos fundamentais. O perdón debe ser expresado nun discurso político institucional dos plenos de Concello, parlamentos,
alcaldías ou gobernos, presidencias ou outras autoridades públicas.
Ese perdón recíbeno as comunidades excluídas, pero tamén se lle
debe dar suficiente difusión para que chegue a perfís que non forman
colectivos como as prostitutas, as persoas sen fogar, os menores non
acompañados ou os mozos ex-tutelados aos que o Estado –que ten a
súa custodia– abandona ao cumpriren a maioría de idade.
Ás persoas que sofren exclusión débelles chegar esta mensaxe
de perdón, non soamente como unha mensaxe serodia –que o será
con seguridade–, senón como un xesto que é unha carta de explicación e compromiso. É unha carta de explicación na que toda
a comunidade política recoñece a débeda que adquiriu con esas
persoas. Ese recoñecemento cambia a consideración que a persoa
que sufriu, ten sobre si mesma. Hai un efecto de rehabilitación, de
recoñecemento, que toda a dor persoal e colectiva é, polo menos,
admitida pola cidade. É un acto de solidariedade do conxunto da
sociedade e marca unha actitude totalmente diferente ante aqueles
a quen se axuda e a quen aínda falta por axudar.
A loita contra a violencia de xénero impulsou un movemento de
solidariedade con cada unha das vítimas e unha ampla acción para
a protección das mulleres e familias ameazadas. Cada vez que hai
unha vítima máis, hai unha dor social porque non se soubo, non
se quixo ou non se puido protexela. Esa dor debe manifestarse e
expresarse como perdón. Debe ser un compromiso cunha maior
protección a partir dese mesmo día para que non se repita.
14
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Esa actitude de contrición e petición de perdón axuda aos procesos internos das persoas, comunidades e colectivos. Dá un soporte
para presentarse doutro xeito á sociedade.
É importante que a sociedade poida expresar perdón e que estea
presente a voz de quen sufriu. É clave que non sexan actos onde
a autoridade pública faga a voz de todas as partes. É importante
tamén que a sociedade estea presente e pida perdón. Quizais representada por entidades da sociedade civil e persoas que estivesen
implicadas. Ese perdón debe ser publicitado nos medios de comunicación para que sexa coñecido por todos.
Cando escoitaremos un anuncio que diga: «o concello pide
perdón a todas as persoas sen fogar ás que aínda non logrou
axudar abondo para que poidan exercer o seu dereito á vivenda»?
Máis ben adoitan prodigarse xestos de ceas con pobres, repartición de sopa ou visitas a centros. Esas accións son benvidas tanto
canto expresan proximidade e sexan coherentes cun compromiso
por proporcionar solucións duradeiras. Se non, é unha manipulación dos pobres.
Non deben ser só palabras que leva o vento, senón marcas que
queden para o futuro. Non hai que esquecer a dor nin limpar
a nosa memoria, igual que se tratan de limpar as rúas. Moitas
veces as políticas contra a pobreza adoitan ser políticas preocupadas por onde poden e non poden estar os pobres. As medidas
antimendigos, os desprazamentos da prostitución ou os ocultamentos de suburbios con moreas de entullos son exemplos frecuentes. Unha cidade non só debe lembrar os seus heroes e os
soldados que perderon as batallas, senón aqueles a quen non
logramos render honra durante a súa vida. Só recentemente se
inauguraron en España monumentos conmemorativos ás vítimas do terrorismo. Placas, estatuas, dedicatorias no mobiliario
urbano ou instalacións poden ser momentos de reflexión. Que
cidades lembran a todas as persoas sen fogar que viven e morren
nas súas rúas? Recentemente, o papa Francisco impulsou que a
Igrexa dedique unha estatua ás persoas sen fogar nas distintas
cidades.
16
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O perdón non debe ser só dirixido aos colectivos, senón ás persoas concretas. Cando alguén obtén por fin unha vivenda segura
despois de anos de sufrir a rúa, non debería recibir unha carta do
alcalde ou o concelleiro do ramo expresando o seu arrepentimento
institucional por non seren capaces de solucionar ata ese momento
o problema? Non debería constar nesa carta o recoñecemento ao
sufrimento que pasaría e o compromiso con seguilo apoiando? Non
deberiamos recoñecer que estamos en débeda con esa persoa? Quizais a algúns lles poida parecer que esta proposta é meramente
retórica, mais esixe un cambio de actitudes que fai que todo se
oriente doutro xeito.

5.- Cinco dimensións do perdón: memoria, arrepentimento,
expresión, reparación e compromiso
O perdón debe implicar os cinco pasos clásicos da reconciliación: exame de conciencia, arrepentimento, expresar o mal, reparación e propósito de emenda. As políticas de perdón deben incluír
esas cinco dimensións.
5.1. Memoria
Primeiro, o exame de conciencia, que é facer memoria xusta do
ocorrido. Por iso é crucial facer historia das dores e males causados
e que quede constancia pública. As comisións da memoria establecen a verdade nos grandes conflitos e crimes contra a Humanidade
que se cometen. Sen esa memoria, non hai xustiza e pode haber un
esquecemento que leve a repetirse o dano. A memoria das vítimas
non é vinganza nin é retorno a tensións do pasado, senón un exame
de conciencia da sociedade, que busca establecer a verdade do que
ocorreu. Coma no caso das foxas de Franco onde se esconderon e
mantiveron os corpos de decenas de miles de executados, houbo
unha forte controversia. Hai quen non quere exhumar esas persoas
asasinadas por non volver ao pasado. Pero o mal non curado nunca
é pasado, senón que se transmite cara ao futuro. As feridas abertas
permanecen danando o corpo social se non se curan. Sen memoria
Encrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020
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non hai presente, porque unha parte da conciencia da sociedade
permanece ferida no pasado. Esas exclusións –e a guerra produce
actos masivos de exclusión, crime e desaparición– non só tiveron
vítimas, senón persoas e institucións beneficiadas. A reparación é
un acto crucial no perdón.
Facer memoria require recuperar as historias de dor e tamén as
solidariedades no medio dos conflitos e danos; necesita investir en
investigación veraz, honesta e compasiva. Tamén publicar e que
sexa un monumento vivo. Non hai máis que visitar o Museo da
Memoria e os Dereitos Humanos en Santiago de Chile ou os numerosos monumentos erixidos alí onde houbo violacións da vida. En
ocasións tamén atopamos museos –por exemplo, das minas– onde
se fai memoria das condicións de vida das persoas que gastaron os
seus corpos e vidas nas profundidades da terra.
En 2015 fundouse en Manchester o Museo do Senfogarismo –
Museum of Homelessness, MoH– unha iniciativa que fai memoria
do sufrimento e condicións de vida, das axudas e as insuficiencias, no que participan directamente persoas que foron persoas
sen fogar. É unha iniciativa que crea concienciación na sociedade
–e especialmente nos estudantes novos– e compromete coa erradicación do problema.
Que queda dos suburbios onde se fixeron operacións de reurbanización? Que recordo queda de tanta xente que viviu aí? Non se
trata de lembrar o malo, senón de non esquecelo e, moitas veces,
celebrar tamén os logros que sobre todo tiveron como protagonistas os que o sufriron sobre as súas costas.
Salvar as historias esixe tamén traballo de campo cualitativo
para non perder a historia oral do sucedido e facer públicas as
vidas e feitos. O perdón non é folgarse no mal e no negativo, senón
unha mirada esperanzada, involucrada e transformadora.
A memoria non debe fuxir de identificar aquelas accións ou os
que claramente causaron o mal, as responsabilidades implicadas.
Se se fai con rigor, verdade e xustiza, facer memoria forma parte
dese exame de conciencia colectiva.
18
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O exame de conciencia clásico adoita ter tamén cinco compoñentes: facer presente, agradecer, luz, perdón e emenda.
A presenza das vítimas é irrenunciable –ben elas mesmas, ben
as súas familias se non están, ou as organizacións que as poden
representar se non están os anteriores– no exame de conciencia e
a súa voz é imprescindible. Esa memoria sempre se debe facer con
eles, dando prioridade á súa voz.
No proceso de memoria, en segundo lugar, é importante que
exista un agradecemento ás persoas que sufriron, non quedaron
reducidas á súa dor nin a ser vítimas, senón que tiveron unha vida
pola que temos que dar grazas. Lembremos tamén as accións que
fixeron para resistir, para sobreviviren, para axudaren a outros
da súa mesma condición, para sacaren adiante os seus. Mesmo
en situacións de extrema dor hai algo por agradecer. Mostra que
mesmo na exclusión o ben sempre é máis profundo do que o mal e a
beleza é máis profunda do que o horror. Por moita mentira e esquecemento que se verteu, hai unha verdade sempre máis profunda que
cómpre recuperar. Con frecuencia, o máis asombroso nas vítimas
non é a miseria que sufriron, senón canto resistiron e sobreviviron
nesas condicións. A memoria do Holocausto fíxonos ver multitude
de exemplos. Esa beleza da resistencia non resta un gramo á percepción do mal, senón que dun modo profundo móstrao en toda a
súa crueza e inhumanidade, aínda moito máis patentemente que
cando unicamente vemos o mal cara a cara. A contemplación do
mal sen esperanza é desolador e estéril, e non fai xustiza ás vidas
que resistiron ou que non cederon a perderse no mal.
En terceiro lugar, o exame de conciencia deita luz sobre os feitos.
É unha luz compasiva, non fría e obxectivista, senón capaz de
descubrir as dimensións máis fondas do humano, como romperon
esas dimensións e como resistiron. Dar luz significa non soamente
expoñer, senón facelo dun modo que ilumine. Mostrar o outro
reducido á súa miseria de tal xeito que non se vexa o seu ben, non
fai xustiza. Esa luz é sempre compasiva e integral. O cuarto paso
do exame é o perdón e o quinto a emenda, que imos ver seguidamente, pois son os cinco pasos do perdón clásico.
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5.2. Arrepentimento
A dor é un paso que non se pode saltar. Se a dor polo mal que
sofre o outro non entra no noso sentir, non hai unha verdadeira
transformación. Será meramente formal, retórica ou ideolóxica. E
esa dor require o encontro persoal coas historias. Ten que haber un
acto de empatía no que coñezamos interiormente o sufrimento dos
outros e a onda expansiva da exclusión en todas as vidas ao redor.
Esa dor segue á memoria dos feitos, forma parte do exame cando
á luz dos feitos hai unha dor pola exclusión, pola destrución, polas
perdas, polos sufrimentos, polos desgastes e os efectos.
Pode tomar a forma de encontros interpersoais con vítimas ou
cos seus familiares. Se cadra, en actos públicos ou en encontros
que permitan maior proximidade. Moitas veces están preto de nós
e soamente fai falta que deamos os pasos para nos poñermos ao
seu lado e escoitar con humildade, receptividade e atención. Fronte
a tanta desatención, a nosa atención é reparadora.
As accións de escoita deberían multiplicarse, deixar que esas
historias penetren no noso corazón e non evitar que se nos rompa o
corazón ou nos afecte. Cando a dor do outro nos rompe, esa ferida
compasiva adoita ter forma de suco onde a semente do outro nos
fai dar froitos abundantes para os demais.
Tamén podemos escoitar lendo, polos medios de comunicación,
a través das mensaxes das organizacións que defenden as diversas
causas. Poñerse ao alcance desas historias é toda unha ascese que
nos conduce á unión coas vítimas. Nas sociedades democráticas
adoitan ser historias que nos rodean, facilmente ao alcance: simplemente temos que abrirnos e deixarnos tocar por elas, non apartarmos a mirada, non nos pecharmos.
A dor polos males debe ser sentida no fondo de nós e habemos
de preguntarnos onde estabamos nós ou os nosos mentres iso ocorría. Case sempre sentiremos que temos pouco que ver con eses
feitos, que somos, como di Hamlet, medianamente honestos. Non
é fácil tomar conciencia das cadeas do mal porque botamos area
20
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sobre elas para que non sexan visibles e así reducir o noso nivel de
contradición. É o exame de conciencia anterior o que debe achar as
cadeas causais que poden estar a nos conectar con eses procesos de
exclusión. O Comercio Xusto ten feito moito por facernos ver eses
procesos. Tamén nos sentimos conectados claramente coas exclusións que teñen a súa raíz na destrución ambiental, porque son
en parte consecuencia dos nosos estilos de vida e consumo. Pero
tamén é fácil descubrir o noso papel no ecosistema da persoa sen
fogar que dorme na rúa, probablemente moi preto do noso portal.
Con tal de que non pechemos de todo os nosos ollos e non
fagamos oídos xordos, chega a nós ese sufrimento e fainos aproximarnos ao outro con dor porque haxa esa exclusión social e doídos
pola nosa participación por acción ou omisión, persoalmente ou
como membros da sociedade. O arrepentimento debe afectar máis
a quen ten maior responsabilidade e atopar ditas cadeas de responsabilidade forma parte do exame de conciencia. A dor debe
socializarse e esconde no seu interior unha profunda lección e
transformación da sociedade e de cada un de nós.
5.3. Expresión
Xa mencionamos elementos que forman parte desta dimensión.
Debemos dar palabra, imaxe e rostro ás exclusións. Sobre todo,
deben ter rostros concretos que fagan que esa dor non sexa destrutiva nin vingativa, senón que pare o ciclo de violencia e dor, e
humanícenos. Ao final non se trata de ideoloxías nin estruturas,
senón que se trata de persoas e familias. A expresión debe ter rostro.
O contido e o modo de contar as historias inflúe no efecto que
buscamos, que é o perdón e a reconciliación, non a destrución e a
vinganza. Recentemente, o papa Francisco escribiu:
Para non nos perdemos necesitamos respirar a verdade das boas
historias: historias que constrúan, non que destrúan; historias que
axuden a reencontrar as raíces e a forza para avanzar xuntos. No
medio da confusión das voces e das mensaxes que nos rodean,
necesitamos unha narración humana, que nos fale de nós e da
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beleza que posuímos. Unha narración que saiba mirar ao mundo
e aos acontecementos con tenrura; que conte que somos parte
dun tecido vivo; que revele o entretecido dos fíos cos que estamos
unidos uns con outros (54ª Xornada Mundial das Comunicacións
Sociais, xaneiro 2020).

Efectivamente, a expresión do perdón debe desaloxar do seu
espírito o odio, a vinganza, a violencia porque, se non, non romperá a espiral da violencia. A transparencia e a verdade deben ser
humanizadas pola compaixón. Incluso as palabras polos vitimarios
que tiveron comportamentos monstruosos, deben ter no fondo a
dor por unha vida malgastada, por unha vida que foi indecente e
iso atinxe a toda a sociedade que lle deu lugar.
O perdón debe expresarse e estar ao alcance dos que sufriron
ou seguen sufrindo a exclusión, persoas que con frecuencia están
afastadas dos circuítos mediáticos e desconectadas das canles onde
van atopalo. Débese facer un esforzo irrenunciable por lles facer
chegar ás súas vidas esa petición de perdón dun modo accesible e
significativo.
5.4. Reparación
Hai moitos modos de reparación. Algunhas pasan polos tribunais de Xustiza e outras moitas son parte de procesos políticos ou
institucionais que acaban dando lugar a posicionamentos e reparacións. Os abusos sexuais de membros do clero contra nenos, mozos
ou persoas adultas esixen todos os procesos anteriores e as xustas
reparacións, que se están producindo con moita dor en todo o proceso, pero onde o perdón ten sempre un papel curador das vítimas
e tamén da institución na medida en que se transforma á luz deles.
As vítimas non só son destinatarias das reparacións, senón que
teñen unha función reparadora dos vitimarios –individuais ou institucionais–, aos que a súa verdade devolve esperanza no seu arrepentimento e reconstrución da súa dignidade. No caso anterior, é evidente que a vida e palabra das vítimas non só depura e transforma
a institución, senón que son a principal fonte para esa reconversión.
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A reparación non soamente é material, senón que se repara a
memoria, a dignidade e o recoñecemento público. Especialmente
importante é a reparación dos danos que adoitan pasar desapercibidos. Adoitan ser impactos interiores no ánimo, na autoestima,
poden tomar forma de malestar, depresión, desconfianza, desvinculación, agresividade ou distintas patoloxías. Con frecuencia
houbo unha transmisión interxeracional dos devanditos efectos.
Parece imprescindible que toda persoa que sufriu procesos de
exclusión, sexa apoiada polo conxunto da sociedade para que poida
recuperarse integralmente dos prexuízos que lle causou externa e
interiormente. O tratamento do trauma debe incorporarse á carteira de servizos das persoas nas que bateu a exclusión social en
calquera das súas formas. Hai feridas da exclusión sufrida que
quedan gravadas na alma e son existenciais. Necesitan procesos e
apoios para a súa curación.
A reparación inclúe todo un desenvolvemento que se metería
nos procesos de reconciliación interpersoal. O perdón pódese pedir
ou conceder unidireccionalmente, pero a reconciliación vai máis
aló. As políticas de reconciliación requiren un encontro creativo
entre as partes, a sociedade no seu conxunto que é titular das
políticas e as persoas e colectivos ou institucións implicadas. O
último paso do compromiso ou propósitos de emenda dan lugar a
esa reconciliación explícita que conduce á cocreación. Debemos
pensar e desenvolver esas políticas de reconciliación, cimentadas
sobre estas políticas do perdón. A final de contas, a exclusión social
continúa estendendo os seus danos ata que se atopa co perdón e
a reconciliación.
Fernando Vidal Fernández
U. Pontificia Comillas
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Estudo

Carta do Deus de Xesús para
encontrar o tesouro do perdón
Xosé Antón Miguélez1

Esta carta foi pensada para xente que ten dificultade en perdoar, para xente que foi vítima, para xente moi sentida que sofre,
para xente que quixera verse libre de resentimentos e non pode,
para xente que desexa ser libre e non quedar presa do pasado,
para xente que quere botar as sombras dos desamores do seu corazón, para xente que quere verse libre do mal que lle causaron e
que segue actuando nela, para xente que quere empregar todas as
súas enerxías en positivo, para xente que non quere ser vencida
polo mal. Esta carta foi escrita para axudar a encontrar o amor de
Deus, que é capaz de superar ofensas e de vivir en reconciliación,
buscando sempre o que é máis xusto. En fin, é unha carta para
xente que precise e queira nacer de novo, ou anovar a graza que
a fe puxo nela.
1

Ollade que nós sabemos que pasamos da morte á vida en que
lles queremos ben aos irmáns; quen non quere ben permanece
na morte. Quen odia a seu irmán é un asasino e xa sabedes que
ningún asasino leva en si a vida eterna.
Soubemos o que é o amor desde que El deu a súa vida por nós, e
entón decatámonos de que nós temos que dar a vida polos irmáns
(1Xn 3, 14-16)

1 Xosé Antón Miguélez Díaz é membro do consello de Encrucillada. Exerce como cregopárroco en Vilanova de Lourenzá, na diocese de Mondoñedo-Ferrol.
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1.- Unha carta sobre o perdón, con remite de Deus?
Filliña, filliño, queridísimos:
Imaxina que che mando esta carta. Non a escribo eu directamente, pero un cristián algo ousado ten o atrevemento de atribuírme estas letras recollidas maiormente da ensinanza da Biblia
e tamén da experiencia humana. Eu consíntolle ese atrevemento,
que foi o mesmo que tiveron os profetas, porque no que el puxo
por escrito, hai moito do que a Igrexa e a humanidade oíron de
min e viron no meu Fillo Xesús. Consíntollo porque, mesturadas
coas ideas do escribinte, demasiado limitadas, vai nesta carta (súa
e miña), moita palabra santa recollida da Escritura que pode comunicarche vida eterna porque así o fixo xa con moitos irmáns teus.
Vai como adoitan ir os medicamentos: un pouquiño de principio
activo envolto en moito excipiente.
Non tragues sen máis como santo todo o que vas ler e peneira
a boa fariña do farelo…. Se notas que algunhas destas palabras ou
reflexións resoan no teu corazón para pacificalo e melloralo, entón
son palabras proféticas (Dt 18, 21-22): non deixes de acollelas,
non as apagues, e cultiva o desexo bo que suscite en ti, aínda que
non te vexas capaz de seguilo totalmente: será sinal de que o meu
Espírito está petando na túa porta (Ap 3, 20-21). Se lle vas abrindo
encontrarás forzas curadoras insospeitadas. Porque, de vagar, quen
fai o que é xusto vólvese xusto (1Xn 3, 7).
Moito desexo capacitarte para que poidas amar coma min, coma
o meu Fillo Xesús (Xn 14, 12-13). Moito desexo que experimentes
a vitoria contra o mal, maiormente polo teu ben, e tamén para
que poidas ser testemuña da miña cura e tamén axudar a ela (Lc
9, 1; 1Cor 4, 20). Quero que teñas signos claros de que o Espírito
Santo que se vos ofrece en Xesús, na súa Igrexa, é máis forte que
o mal: con El, o «mal rollo» que abunda no mundo non te dominará (Xn 16, 33; Mc 16, 17-18). Invítote a que o probes facéndote
home ou muller superador de ofensas, muller ou home libre de
resentimentos, aberta sempre a facer o ben (Rom 12, 17-21; 1Pe
3, 9; 1Cor 4, 12).
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Adiántoche o resumo desta carta en cinco acentos breves:
1. Xesucristo transparenta o meu ser, el é a miña Palabra e
ofrécesevos non só como mestre antigo senón tamén como
amigo vivo e salvador.
2. Eu perdoo sempre sen quedar indiferente ante o mal e capacito coa axuda de Xesús e das ciencias humanas a facer o
mesmo.
3. Ofrecémosvos a graza da Palabra de Xesucristo e o Alento
do Espírito Santo para que gustedes o amor que sanda e que
capacita para o perdón coa axuda da súa Igrexa.
4. Todo o ben que fagades, apoiedes e agradezades, axuda a
medrar en vós o Espírito divino, pero dun xeito especialmente potente axuda o respecto e o ben feito aos máis pobres
incluíndo os que para vós son pobres porque non vos gustan.
5. A oración persoal, a oración coa Igrexa e a participación nos
seus sacramentos, aportan unha alta capacitación para o
amor e o perdón curador.
Vouche lembrar algúns camiños para que encontres sempre a
liberdade do perdón. Hai máis pero agora lémbroche doce.
1.1. Para atopar a miña graza do perdón considera a súa
calidade, e acóllea mergullándote en Xesucristo, no seu
Espírito e na súa Igrexa
O perdón que atoparás coa fe e o Espírito que se vos ofrece
en Xesucristo, é moito máis que aguante e paciencia para seguir
soportando pesos sen alixeiralos, moito máis que un esquecemento superficial, moito máis que o illamento dun tema tabú que
non se poida afrontar e do que non se poida falar, moito máis
que a inxusta carga sobre os máis fráxiles, ou os máis pacíficos
dos abusos dos prepotentes, moito máis que unha tregua provisional que se pode romper doadamente por calquera das dúas
partes, moito máis que unha fráxil cura ameazada de recaída.
A fe de Cristo non che ofrece gastar todas as túas enerxías en
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aturar inxustizas senón fortalecerte coa Enerxía de Xesús, co noso
Alento anovador, co Espírito Santo que vos ofrecemos con gusto
e con paixón.
A graza que Xesús che ofrece é o nacemento en ti dunha nova
criatura, a que eu desexo darche e recibir tamén de ti agradecido2,
a que rescatará o mellor de ti e fornecerache de novidade en luz,
en amor, e en forza3. Xesús ofréceche con El, coa Igrexa, e por
suposto co teu aporte, coa túa liberdade (Xn 13, 6-9; Mc 1, 16-20;
Xn 1, 35-39; Lc 9, 23-26; 9, 59-62) e paciencia, a nova creación
(Ap 21, 1-6; 1Pe 1, 5; Mt 28, 18-20). O Pastor Bo ofréceche culminar o teu nacemento como filla amada e fillo moi querido, acadar
o poder propio dos fillos que non é poder de dominación sobre
os outros, senón poder de estar na luz e de liberación para amar
e servir4. Xesús, ofréceche unha nova riqueza espiritual coa que
non che faltarán os traballos da vida pero coa que andarás con
moito consolo e con alento esperanzado libre de amargura5. O meu
Cristo ofréceche unha alegría íntima que permanecerá en ti aínda
que teñas que sufrir (Xn 16, 22). Xesucristo ofréceche unha paz
que ninguén che poderá roubar (Xn 14, 27-28; 20, 19-23). En Xesús
atoparás, se buscas coa súa luz e es dócil á súa palabra e consello,
unha fonte de enerxía e tenrura que atoparás en ti mesma, en ti
mesmo, e que permanecerá (Xn 7, 37-39). No meu Fillo e irmán
voso ofrézoche un tesouro seguro que poderás adquirir sen diñeiro
(Xn 7, 37-38; Mt 10, 8; Tit 3, 5), coa fe humilde de quen se pon na
súa escoita e seguimento (Filp 3, 7-9). No Crucificado entregado
por todos e Salvador por excelencia6, ofrézoche unha rexeneración
profunda que experimentarás non só como cura ou alivio parcial,
senón tamén como salvación vital que reordena e dá sentido ao
teu corazón e á túa vida (Lc 19, 1-10). No Resucitado e resucitador
ofrecémosche un amor que che abrirá os ceos (Xn 1, 51; 11, 40;
2

Mc 1, 11; 2Pe 1, 17; Lc 15, 7; Rom 2, 13; Heb 11, 5-6

3

Gal 5, 15; 2Cor 5, 17; Ef 2, 15; 4, 24; Col 3, 9-10.

4

Xn 1, 12; 1Cor 4, 20; Mt 28, 18-20; 1Pe 1, 3-6.

5

Xn 13; 2Cor 10, 1a; Lc 6, 27-28; Rom 12, 14; 1Pe 3, 9.

6

Xn 4, 42; 6, 27-29; Feit 4, 12; Tit 2, 13; 3, 4-7.
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Feit 7, 55), que che conectará en comuñón fonda comigo e con
todo7, que dará fondura aos teus quereres e os ampliará máis alá
dos gustos e receos. E tamén os curará.
Todo iso ofrécecho Xesús de Nazaret xunto coa súa Igrexa por
medio da fe. Unha fe non sempre fácil que tampouco o foi para El8,
nin para seus pais (Mt 2, 13-23; Lc 2, 27-35), nin para os primeiros
discípulos9. Unha fe alertada e vixiante, que precisa moito apego
persoal a Xesucristo10 como pastor bo, para que os malos pastores,
e mesmo os lobos depredadores que se presentan no seu nome,
non te abusen nin opriman, nin te canguen con fardos pesados,
nin che rouben liberdade, nin te atemoricen11. Unha fe que terá
que peneirar mesmo dentro da súa Igrexa as palabras de vida e
as palabras raposeiras que agachan morte aínda que se revistan
de piadosas e as pronuncien purpurados12. Unha fe que terá que
arriscarse a ser moi humilde e moi valente para ser obediente ao
Espírito de Xesús e amar13. Unha fe que se alimenta da Palabra de
Deus14. Unha fe que non se alimenta nin se esgota só coa Palabra
inspirada escrita e codificada na Escritura, senón que busca e percibe a palabra viva de Cristo nos tempos de hoxe e na túa propia
vida15. Unha fe que ten que pasar moitos traballos para entrar no
Reino de Deus (Feit 14, 22).
Pero ao fin, non te asustes, porque a fe curadora non é una
fe que necesite licenciaturas, nin doutorados, nin cartos: e está
moi accesible para os sinxelos e humildes que se achegan a Xesu7

Lc 11, 13; Mt 10, 40; 11, 27; Xn 13, 20; 14, 15-17; 20, 19-22; Mc 1, 8; Rom 8, 9-17.

8

Xn 12, 20-28; Mc 8, 31-38; Mt 26, 37-38.

9

Lc 21, 10-19; Xn 21, 18-19; 2Tim 2, 8-13; Feit 14, 22

10 Mt 11, 28-30; Xn 8, 31-36; 10, 1-15; 15, 4-5; Heb 4, 15-16
11 Mt 10, 26-31; Feit 4, 18-22; 20, 29-32; 1Tim 4, 1-5; 6, 3-5;
12 Xn 10, 1-5; Mt 5, 13; Feit 15, 4-6.22-29; Xn 7, 16-17; 1Xn 2, 18-19; 4, 1
13 Lc 1, 26-38; 1Pe 5, 5-7; Mc 4, 40; Mt 8, 26; 10, 28; 10, 31; 14, 27; 17, 7; Xn 6, 20;
14, 27, Feit 27, 24
14 Mt 4, 4; Xn1, 1-18; 4, 34; Col 3, 16; 1Pe 1, 23; Mt 28, 19-20; Heb 1, 1-2; 4, 12-13;
2Pe 1, 19-21
15 Xn 5, 25; 8, 47; Lc 12, 35-37; Xn 14, 25-26; Rom 8, 14-15
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cristo16. É unha fe sinxela que está sempre preto, na porta, dos
que buscan amar porque eu me comprazo en darvos o Reino (Lc
12, 32; 11, 11-13), e as dificultades nunca son por obstáculos meus
senón polas dores de parto na nova creación (Rom 8, 18-25; Xn
16, 20-22). A fe, aínda que é un nacemento, precisa crecemento17,
como a túa vida que tamén é camiño.
1.2. Para encontrar a graza do perdón nunca poñas en
dúbida que eu perdoo sempre (Lc 6, 35) porque amo sempre
(1Xn 3, 1-2; Xn 17, 23)
O meu Fillo Xesús deixouvos da miña parte unha Alianza-Testamento de amor e de perdón definitivo18. Un perdón que só é
inimigo do pecado pero non dos pecadores, e que por iso abraza
tamén aos máis ruíns e cativos19, pois o meu Cristo morreu por
amor a todos (2Cor 5, 14-15; Gal 2, 20). Por desgraza hai moitos
crentes e cristiáns que aínda non están ben seguros disto20. Parécelles que o perdón sería frouxidade, ou indiferenza ante a inxustiza, como se esta non trouxese consigo o seu propio baleiro e
fracaso! (1Cor 3, 12-15; Sant 1, 14-15). Algúns tropezan coas sombras do seu propio espírito vingativo e proxéctanas en min, pensan
que son resentido coma eles!21 Outros tropezan cos textos bíblicos
ameazantes, sen decatarse que ou ben son testemuñas de tempos
de crecemento aínda inmaturos na fe (Xn 1, 17; Heb 1, 1-3; 3, 5-6;
10, 1), ou ben son avisos de amor (Mt 13, 41-42; 25, 41-46). Como
pode haber vinganza e resentimento en quen voluntariamente e
con amor lava os pés do seu inimigo? (Xn 13, 1-11) Por iso quero
que acollades a miña Palabra viva que é Xesucristo: os seus feitos
son a mellor palabra (Xn 1, 17-18; 14, 9; Heb 1, 1-4). Eu, con Xesús,
douvos exemplo para que fagades como eu fago22.
16 Mt 11, 25-30; 1Cor 3, 18; 1Xn 5, 3-4
17 Mt 13, 1-9. 18-23; 13, 24-30; 1Pe 2, 2; Rom 1, 17; 2Pe 1, 5-6
18 Xn 3, 16-17; Mt 26, 28; 2Cor 1, 19-20
19 Rom 5, 6-10; Mt 9, 9-13; 1Xn 2, 12; 4, 9-10
20 Mc 4, 40; Lc 1, 74-75; Xn 12, 15; Heb 2, 14-15
21 Mt 20, 15; 18, 14; Mc 10, 17-18; Xn 3, 4
22 1Xn 4, 10; Col 2, 13-14; Efe 4, 32; Xn 8, 1-11
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1.3. Para encontrar a graza do perdón alimenta o desexo de
perdoar sempre coma min aínda que polo de agora non o logres
Chámote a perdoar setenta veces sete cada día se cómpre (Mt
18, 21-22) porque é o que eu fago e o que che dará saúde e salvación. Ten ollo, porque mentres non ames a todo o teu próximo
hai morte dentro de ti: procura curar axiña! (1Xn 3, 14-15) Para
ti pode ser imposible, pero non para min (Lc 1, 37; Xn 18, 14). Se
vives en min terás parte na miña santidade (Xn 15, 5-8), é dicir, na
miña capacidade de amar e ofrecer graza sen renunciar a promover
o xusto. Mentres non chegues aí, recoñécete aínda cativo (1Cor
3, 1-4) e aprende dos nenos a desexar crecer e ser grande23. Nese
desexo que te supera, se non o apagas, atoparás camiño para a luz,
porque quero darche a miña gloria, quero darche o meu poder (Lc
24, 49; Xn 1, 12; 1, 51). En Xesucristo ofrézoche ese agasallo (Feit
15, 11; 1Cor 1, 24).
1.4. Para encontrar a graza do perdón centra ben a túa vida e
o teu desexo no único esencial: amar a fondo
Se te ves présa das cadeas do resentimento ou te sentes manexado e dominado polas queixas e os agravios, aínda que che sobren
razóns, se iso che impide amar, pensa que é un aviso de que aínda
non estás ben centrado (Mc 9, 33-37). Alégrate, porque ese desacougo teu está sendo unha invitación a centrarte menos en ti e
máis en min. Eu son moito mellor base ca ti mesma ou que ningún
ser querido (Mt 23, 9; Lc 14, 26). Eu son o único seguro fundamento, unha rocha inamovible para a paz!24 Descobre que nesa
dor túa hai unha invitación para crecer no esencial: descubrirme
a min para non quedar présa dos límites do querer e para poder
amar, amarte ben a ti mesmo, a ti mesma, amarme a min e ao teu
próximo, por riba de todo (Mc 12, 28-34); buscar, sobre todo, o
meu Reino e a súa xustiza (Mt 6, 33) que é o teu mellor agasallo;
consagrarte á verdade (Xn, 17, 17.19)… Mira que se estás centrada
23 1Cor 14, 20; Mc 10, 13-16; Mt 5, 6
24 Mt 7, 24-27; 1Cor 10, 4; Dt 32, 3-4; Is 26, 4; 30, 29
30

Encrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020

Carta do Deus de Xesús para encontrar o tesouro do perdón

sobre ti mesma non vas ben e caerás (Lc 6, 39), pero se saes de ti
para centrarte no amor máis grande ca ti, sen buscalo, encontraraste centrado (Mc 8, 35).
1.5 Para encontrar a graza do perdón ábrete ben á grandeza e
beleza da vida, e ábrete aos teus irmáns necesitados e máis difíciles
Os que estiveron a piques de perder a vida, moitas veces regresan a ela centrados no verdadeiro tesouro, e rindo das pequeneces
que antes os desacougaban (Filp 3, 7-11). A miúdo facedes como
as moscas que, tendo gran espazo para voar, van dar ao prato do
mel que as cativará (Sant 5, 1-5). A miúdo, a árbore non vos deixa
ver o bosque. Se vas pasando do querer (centrado no teu desexo
incuestionado) ao amar (centrado no ben mellor que educa o teu
desexo) daquela irás encontrando a grandeza e beleza da vida (Sant
4, 1-6; 2Cor 5, 15-17).
Se ollas aos pobres como irmáns teus, daquela irás curando
de moitos bloqueos25. Os pobres son proclamados pola tradición
bíblica como os máis ricos para a fe (Sant 2, 5), os máis ricos para
axudarvos a medrar na verdadeira fe, simplemente cando os acolledes como irmáns dispostos a compartir (Feit 4, 32). Os pobres
son os principais portadores da vida divina para vós; eles son os
que mobilizaron a Xesucristo (Lc 4, 16-21) e sen forte solidariedade
con eles, con elas, a vosa fe quedará tristemente a medio camiño
cando non estéril e morta (Sant 2, 14-17). Se medras en respectar
e amar tamén aos que non che gustan, tamén aos pobres que descobres cheos de defectos, aínda que por misericordia os corrixas
(e mesmo dalgún xeito os combatas), daquela entraches nos xeitos
da verdadeira xustiza e santidade (Mt 5, 6.20).
1.6. Para encontrar a graza do perdón renova o teu corazón
agradecido
Cando te encontres enganchado ao resentimento contra ti ou
contra outros, e non poidas pacificarte e perdoar a fondo, pensa
25 Mt 5, 1-12; Sant 2, 14-17; Mt 25, 34-39; Tob 4, 7
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que iso está sendo un aviso de que estás cego para a graza que hai
en ti e que hai na vida: a graza que se che regalou (Mt 18, 23-35).
Se non te levou a poñerte con alegría a disposición do amor pensa
que só descubriches superficialmente esa graza que se che deu (Lc
17, 11-19). Pensa que non soubeches aínda gustala e agradecela,
e que aínda non a fixeches túa verdadeiramente (Mt 6, 25-26). A
amargura do agravio ou da frustración dominando en ti, é unha
invitación a buscar a liberdade que só dá o corazón pobre e agradecido. Cando non te consideres dono exclusivo de nada e o agradezas todo, veraste bañado en graza e libre de frustracións26. Con
espírito de propietaria ou de amo do que consideras teu (cousas,
tempos, capacidades, merecementos, persoas…) non acadarás os
regalos que só encontran os pobres co meu espírito de comuñón27.
1.7. Para encontrar a liberdade do perdón aprende a
desconfiar de ti mesmo
Ollo, que non desexo nin o teu desacougo nin unha inseguridade enfermiza para ti. Xustamente o contrario: quero ofrecerche
a mellor paz e serenidade (Mt 14, 22-31; Ef 4, 13-16). Por iso pídoche que non te apoies só en ti. Por iso pídoche que contes comigo
(Mc 14, 38; Mt 11, 25-30). Por iso avísote que me tes que deixar
a min ser a guía, o pastor, o sabio, a conselleira28. Se fas caso da
voz dominante no mundo dirache que se dubidas de ti mesma
vante comer, e que tes que pisar segura para non ser esmagada.
Propoñen que por riba de todo defendas a túa autoestima e que
xamais te deixes pisar. Ten coidado. Hai aí razóns importantes
pero tamén límites moi grandes. Como Xesús, invítote a non ser
coitada nin apoucado, pero tamén a que non poñas nada por riba
do mellor amor29. O amor non se alegra coa inxustiza nin permanece indiferente ao abuso (1Cor 13, 6; Xn 8, 1-11), pero pon máis
26 1Pe 4, 8-11; Feit 4, 32; 1Cor 4, 7
27 Mt 5, 3; Sant 1, 9-10; Lc 14, 33; Feit 4, 32
28 Xn 10, 1-16; Mt 17, 1-8; Heb 13, 13-17
29 Xn 13, 34-35; 15, 12; Mc 12, 28-31; Lc 6, 27-28; Gal 5, 13-14; Rom 13, 8-10; 1Cor
12, 31-13, 3; 14, 11; 16, 14; Pe 4, 8; 1Xn 4, 11-12; Col 3, 14
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ansia en buscar o ben mellor que en asegurar o seu proveito ou a
súa defensa30. O mundo sen min non é capaz de comuñón, e só
coñecería a pobre forza individual (1Cor 1, 20-31) cando non se
deixa unxir polo Espírito de amor.
Tes que ser humilde e contar que os teus puntos de vista, aínda
os máis verdadeiros, son sempre algo limitados e parciais, e están
chamados a completarse cos dos outros en busca sempre da luz do
mellor amor. Pero comigo, con Xesucristo, serás verdadeiramente
forte31. Para iso tes que desconfiar das pretensións de autosuficiencia que a túa natureza individual leva consigo: tes que ensinarlle
a esas forzas a contar tamén comigo32. Descobre o descanso e a
vitoria que eu che ofrezo!33
1.8. Para encontrar a liberdade do perdón tes que renunciar
a exercer de xuíz das culpas
Para penetrar na fondura dos corazóns só eu teño capacidade
(Lc 6, 37; Sant 4, 11-12). So eu podo medir con xustiza as forzas,
os bloqueos, as posibilidades, os eximentes, as luces, as culpas, as
intencións, a liberdade de cada persoa. Vós unicamente podedes
aproximarvos, e cantas veces vos trabucades!34 Se queres encontrar
a graza do perdón non xulgues das culpas íntimas nin dos outros
nin das túas. O contrario sería exercer de Deus, sería idolatría,
sería traspasar o prohibido e volveríase contra ti (Rom 14, 4; 14,
10-13). Non che pido que non xulgues o que está ben e o que está
mal, hai que facelo! (Is 5, 3). É parte da túa grandeza e do que
espero de ti! Se non xulgases o que convén facer serías unha cousa,
un pandeiro que outros tocarían e non unha persoa (Lc 12, 54-57;
1Cor 2, 15). Pero non xulgues das culpas últimas, das definitivas,
das fundamentais.
30 Xn 10, 17-18; Mt 26, 47-54; Sal 91(90), 1-4.9; Xn 8, 49-50
31 Xn 16, 33; Filp 2, 9-11; Rom 8, 28-30; 8, 35-39; Lc 11, 14-23
32 2Cor 12, 9-10; 1, 3-9; Rom 6, 3-14
33 1Cor 15, 57; Ef 1, 17-23; 1 Xn 5, 4
34 1Cor 4, 5; Rom 2, 1; 12, 19-20; Lc 19, 1-10
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Cando te encontres con moita dificultade para perdoar, sospeita
que é moi posible que esteas facendo, indebidamente, de xuíz do
irmán… Ou de ti mesma. Convén que fagas de xuíz para curar,
para remediar a vida, para buscar terapias e mellor dereito. Pero
non pretendas invadir o que só a min me toca: non fagas de xuíz
para pesar as culpas porque esa ousadía imprudente traerache
moito impedimento e moita desdita.
1.9. Para encontrar a liberdade do perdón non te indignes a
medias: rebélate a fondo contra o mal
Que o mal esperte en ti queixa e furor é unha beizón e nunca te
rebelarás abondo (Lc 12, 49-50; Heb 12, 2-4). A indignación que
che nace ao sufrir ou ver a inxustiza, é unha enerxía importante
que, en principio vén de min (1Sam 11, 1-7). Sen esa luz e esa rabia
non poderías frear o mal. Sen esa enerxía non poderías controlalo.
Pero pídoche que integres esa ira no amor (1Cor 16, 13-14; Col 3,
14). Non che pido que apagues ese enfado teu, ese alporizamento
ético, senón que o convertas en enerxía eficaz. Pídoche que non o
malgastes quedando só nas queixas como quen dá golpes ao aire.
Convén que saibas integralo no amor (Rom 13, 8-10).
Alporízate moito, canto máis mellor, pero que sexa para servir ao
amor e non para dar a túa enerxía á inxustiza (Mc 10, 35-45; Rom
6, 12-13). Ten ollo, porque se o mal que o outro fai só te indigna
para criticar e desprezar e romper co outro, esa é unha ira de
moi curto voo (Lc 9, 51-55). A verdadeira ruptura co mal ten que
levarte a ti a non facer o que o outro fixo e che indignou. Ten que
levarte a ti a non caer no mal do desamor ou do desprezo porque
iso sería a vitoria do mal (1Xn 3, 10-15). Ten que levarte a amar
máis e mellor, con máis realismo e eficacia (e se cadra con máis
distancia tamén) a quen espertou en ti o teu furor (Rom 12, 19-20).
E ten ollo porque o mal é moito máis doado descubrilo nos
outros que nun mesmo (Mt 7, 3-5). Infinidade de veces, se afondas
na auto-análise, poderás detectar en ti semellanzas e complicidades con esas persoas ou situacións que non che gustan e rexeitas
(2Sam 12, 7).
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Un dos aportes da indignación ante o mal, é o efecto de axudar
a descubrir e curar e evitar en ti ese mesmo mal aínda que sexa
en curto grao. Os grandes pecadores, por contraste, aportan luz
á xente de boa vontade, que é capaz de obter algún ben de todo,
especialmente cando vos deixades guiar polo Espírito de Xesús35. E
axudan a descubrir que peor aínda que sufrir inxustizas, sendo isto
penoso e indesexable, peor aínda é cometelas e quedar envurullado
pola aperta do mal36.
Oxalá chegues a poder dar grazas se te ves libre do peor mal que
é a malicia no corazón. Se descobres en ti o meirande presente,
oxalá chegues a aportar graza intelixente para remediar o peor mal
que apresa a tantos (Rom 12, 2. 17-21). Oxalá encontres a miña
graza abondosa para todos e chegues a aceptar a pobreza radical
de recoñecerte regalada, querido, e por iso en débeda de amor
intelixente con todos, bos e malos (Rom 13, 8-10; Lc 6, 32-36).
Certamente estás chamada, convocado, a verte libre de abusos
e escravitudes, pero moito desexo que quedes tamén, e maiormente, libre da escravitude do egoísmo e da cobiza, que pode ser
de cousas, de praceres ou poderes (Gal 5, 1; 1Tim 6, 10-11). Oxalá
a túa rebelión o rexeite e sexa tan grande que chegues a empregar
nela con graza toda a túa vida como Xesucristo!37
1.10. Para encontrar a graza e a liberdade do perdón tes
que saber darlle o tempo, a luz, e os pasos necesarios á
reconciliación
Unicamente eu, que son amor puro, podo perdoar ao momento,
porque eu son perdón e graza inesgotable, e iso sen esquecer nin
desentenderme do padecemento de tantísimas vítimas (Am 8, 7;
Ex 3, 7-10 Am 8, 7; Ex 3, 7-10). Vós, en cambio, camiñades cara
ese ser meu, o que desexo tanto compartir con vós, e mentres
precisades tempo! (Ef 4, 26). Pero incluso eu, que perdoo sempre,
35 Rom 8, 28; Filp 1, 19; 1Cor 15, 28
36 Lc 15, 32; 23, 34; 1 Tim 5, 6; 6, 10
37 1Xn 3, 16; Xn 12, 24-31; Filp 2, 1-11; Heb 12, 4
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teño tamén que agardar por vós dando tempo á reconciliación. (Lc
15, 11-32) É importante querer e poder perdoar, pero moito máis
importante aínda é amar buscando a curación, o ben eficaz… E
iso non se fai sen tempo.
A terapia do amor, a curación do mal, a reconciliación saneada,
require o seu tempo e sazón38. Hai veces que o amor reclama ir
urxentemente en busca do perdido. (Mt 18, 12-14; Lc 15, 1-10)
Pero outras veces pide conflito (Mt 10, 34; 18, 15-17). E a miúdo
necesita incluso a distancia. Non sempre é o mellor acurtar os
tempos. Hai présas que nacen máis dun querer febril ou superficial que dun verdadeiro amor (Xn 7, 2-10; Mt 15, 21-28). O amor
busca o tempo oportuno e sabe sacrificar ou atemperar o propio
desexo de chegada (Mc 14, 36; Heb 5, 7-8). Hai distancias que
poden expresar mellor o amor laborioso que achegamentos faltos
de graza (Mc 1, 35-38; Lc 9, 59-62). Vixía que a túa distancia non
naza do orgullo, nin do odio, nin da covardía, senón da prudencia
e dun mellor servizo39. Achégate axiña ao próximo cando precise
de ti (Lc 10, 29-37). Respecta a distancia do próximo cando é desexada: pode necesitala e ti non es o Todo de ninguén (1Cor 7, 12-16).
Ten confianza no seu proceso, prométoche que un día chegará a
reconciliación! (2Pe 3, 13; Ap 21, 1-5).
E na tarefa de cura e rexurdimento da que o perdón é so un
ingrediente, déixate axudar e axuda o que poidas desde a paciencia e desde a capacitación que che permita recibir e dar o consello sabio40. As ciencias humanas, que se son verdadeira ciencia
sempre serán humildes e respectuosas, recollen aportes de todas
as xeracións e son un regalo valiosísimo que o Espírito da verdade
promove e inspira (Xn 16, 12-15; 14, 17; 14, 7), que nacen de min
para proveito de todos (2Cor 13, 8). Son verdadeira profecía e verdadeiro regalo meu e voso: non o despreces e estímao e acólleo
(Filp 4, 8). Considera que o meu Verbo é Palabra e Sabedoría,
38 Mt 13, 24-30; Gal 4, 4-5; 2Cor 6, 1-2
39 Filp 2, 3-4; 1Cor 10, 24; 10, 33; 11, 1; Rom 15, 2-3; Heb 13, 7-11
40 Mt 10, 24-25; Ef 4, 11-16; Filp 4, 8; Lc 6, 39-40
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Xesucristo, mestre de cura e de perdón, cheo de graza, foi preparado e é herdeiro dos aportes de todo o seu pobo (Mt 1, 1-17; Lc 1,
68-79), de todos os profetas, e de toda a humanidade (Lc 3, 23-37;
Gal 4, 4-5) porque xa de antigo se che ensina que quen despreza
o curador despreza o creador (Eclo 38).
1.11. Para encontrar a graza e a liberdade do perdón, pídemo
de corazón (Mt 7, 7)
Se algunha vez te sentes incapaz de superar a ferida que che
causaron, e de atopar a paz do perdón, chama por min que desexo
valerte. Non te vou curar como as fadas dos contos cunha variña
máxica. Pero dareiche o Espírito Santo (Lc 11, 9-13) que fará de ti
unha muller nova, un home novo, unha nova creación41… Dando
pasiños concretos e contando cos demais! (Xn 16, 12-15)
Non che podo dar esa nova creación sen contar contigo, co teu
desexo, coa túa loita, coa túa dor (Mt 6, 7-15; Lc 13, 24). Pero ten
a confianza de que calquera cousa que pidas no Espírito de Xesús,
háseche dar (Xn 14, 12-14; 15, 7; 16, 23-24). Se pides amar, dareicho. Se pides perdoar, dareicho. Se pides facer a miña vontade42 e
non a do teu querer ferido ou asustado, dareicho (1Xn 5, 13-15). En
realidade estoucho ofrecendo desde sempre! (Mc 11, 24; Ef 1, 3-6)
Coa túa petición, coa petición dos pregues do teu ser que aínda
non gustaron da miña graza, estaste abrindo ao regalo meu (Lc 18,
1-8). Canto desexo darcho! Pero teño que agardar polo teu propio
desexo, para que non sexa un regalo imposto ou perdido (Mt 7, 6),
senón un verdadeiro encontro, unha festa da reciprocidade, unha
graza mutua (Lc 15, 11-32).
Decátate que esa oración persistente foi practicada por Xesucristo (Mc 14, 32-39; Heb 5, 7-9) e recomendada para todos43, e
foino porque se deixou en todo ensinar e guiar por min (Xn 12,
49-50). Non a confundas cunha oración máxica, nin como atallo
41 2Cor 5, 17; Gal 6, 15; Ef 2, 15
42 Mt 6, 10; Mc 14, 36; 1 Xn 2, 17; Heb 10, 5-10; Rom 6, 13; 14, 7-9
43 Xn 14, 12-14; 16, 23-24; Lc 11, 1-13; 18, 1-8
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da preguiza ou da inxustiza44, e recíbea e practícaa en cambio
como regalo meu, como traballo do Espírito Santo no teu corazón
(Mt 6, 6; Rom 8, 26-27). Así, penetrando deica as túas fonduras
(Heb 4, 12-13) e iluminando as novidades de cada día, a mesma
graza de Xesús sandará o teu espírito e farate curador coa axuda
da oración que leva a facer o ben.
A insistencia e necesidade da oración non é porque eu estea
indiferente ou inactiva: estou completamente como activo servidor
no voso rescate, ninguén máis ca min, nin ti mesma, nin ti propio,
desexa a túa liberación e maduración ata a paz plena, ninguén tan
envorcado en ti e na túa sanación … Mais por iso precisamente
énos imprescindible o teu aporte abríndome as portas íntimas
libremente, con toda a túa vida e o teu quefacer45, pero tamén
co teu desexo e a túa oración (1Xn 3, 22; 5, 13-15). Esa oración
precisa tempo para afondar en ti e sandar medos e bloqueos profundos, e precisa tempo porque ti es tamén tempo e estás chamada
a encher da miña graza cada novidade de vivencias que a vida che
trae co tempo, cada día, constantemente46.
1.12. Para medrar na graza do perdón mergúllate na Igrexa,
faite Igrexa e sanda as patoloxías da Igrexa que hai que amar
e por iso tamén curar
Que poidas chegar a vivir cheo de graza e pobre con Espírito
(Mt 5, 3-10), un con nós, unha coa divindade, ese é o grande agasallo que desexo facerche e que ti nos podes facer a todos, esa é a
verdadeira maioría de idade (Ef 4, 13), a santidade rescatada dos
caprichos do instinto (Ef 2, 3) para facer o ben no auténtico amor
(Ef 4, 14-16), unha santidade que non arreda nin se separa dos
pecadores senón que os recoñece e serve coma irmáns47.
Ese gran regalo é imposible recibilo sen comprometerte na Igrexa,
en pobo meu, en membro dunha comunidade servidora do amor.
44 Feitos 8, 14-25; Mt 5, 23-24; 6, 7-8; 7, 21-27; Lc 18, 9-14; Isaías 1, 15; 58, 6-10
45 Lc 1, 26-38; 1, 39-56; Rom 12, 1-2; 1Pedro 2, 5; Mc 12, 10
46 1 Tes 5, 17; Ef 6, 18; Col 4, 2; Lc 18, 7-8
47 Mt 3, 13-17; Mc 2, 13-17; Lc 15, 1-2; 19, 1-10;
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Na Igrexa visible signo de Cristo, ou na gran Igrexa que supera as
fronteiras da Igrexa contable formada polas persoas de boa vontade
e que só eu coñezo48. Non é posible renacer na vida eterna sen
vencellarte fortemente como un máis entre irmáns, sen asumir a
débeda de amar, sen superar as fronteiras dos teus propios quereres,
sen renunciar a ser a única dona, o único dono de ti, sen entrar no
baño da comunidade… Sen ese éxodo, sen esa morte ao eu estreito
non hai fonda salvación.
Lembra que a entrada na Igrexa é pola porta pequena de recoñecervos necesitados e de atopar misericordia, pecadores e amados
por Cristo, necesitados de Espírito liberador e agraciados con ese
don precioso (Heb 6, 1-2). O Bautismo eclesial, e sobre todo o
espiritual, é unha semente que vai ir medrando para que poidas en
colaboración con todos aportar froitos de amor verdadeiro que é a
esencia do meu Reino. Entre eles o do perdón que cura.
Ese sacramento é sementeira primordial de graza, continúa e
culmina na Eucaristía, na constante escola de irmandade e de
acción de grazas, na entrega para todos xunto con Cristo e en intimidade con el, no alimento da súa palabra e do seu corpo (comunidade, Palabra e comuñón), que é o pan primordial. Tamén a
Eucaristía é sacramento de perdón e reconciliación como o Bautismo, xa que permite que a semente da fe, poña e dinamice en ti
a alegría do perdón e o servizo do perdón.
E xunto a eses dous sacramentos básicos, coa Confirmación que
é madureza e concreción do Bautismo, a Igrexa faise e ofrécese con
outros sacramentos de sanación e vida. Anímote a que se podes
te mergulles neles para que medre a túa saúde espiritual e a túa
capacidade de amor.
Pero quero falarche agora en concreto do sacramento da Confesión, que tamén chamades da Penitencia, ou da Reconciliación.
Ese sacramento, é ben valioso en si, e pode axudarche a medrar
na alegría do meu perdón e a ser máis capaz de perdoar con xeito
48 Ef 3, 6; 4, 4-6; Lc 13, 22-30; Feit 10, 34-45; Ap 5, 9; 1 Xn 4, 7; Mc 10, 31
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e con graza. Pero ten ambigüidades e perigos cos que hai que estar
alerta. Fáloche das patoloxías da práctica deste sacramento que
poden chegar a ser graves e que abrevio en cinco delas principais.
1) Primeiro non deixes que con ocasión do sacramento o clericalismo che roube a graza do meu perdón e do meu cariño
xa dado para sempre e coa enorme medida que amosa a cruz
de Cristo. Non deixes que cho rouben como se os curas fosen
os administradores en monopolio exclusivo dese amor e dese
perdón: sería un abuso contra a miña misericordia, contra
a cruz de Cristo, e contra ti que non es un escravo senón
membro da casa e filla e fillo querido49.
2) Non consintades que ese clericalismo suplante a túa conciencia coa súa, nin que che impoñan normativas feitas á súa
medida e coa súa cegueira, cando eles a miúdo están cegos
e non as cumpren, e ademais esquecen a principal que é a
misericordia e o respecto. Quero que sexas libre e responsable do teu corazón e que te arrisques a buscar contrastando
cos teus irmáns o que convén facer sen que cho impoñan.
Quérote en madurez e non en infancia normativa50. Con
humildade busca a conversión a un mellor amor e considera
a corrección e o consello51, pero non como súbdito senón
como fillo e irmán.
3) En especial sé especialmente prudente, humilde, e estate
alerta ante o manexo da culpabilización tanto pola túa parte
como por parte do confesor. É bo e conveniente recoñecer o
mal en ti, o mal que te pillou ou o mal co que colaboraches.
Pero xulgar das culpas profundas, das máis determinantes,
ninguén pode facelo52. Sen recoñecer o mal é imposible
49 Lc 15, 11-24; Gal 5, 1-4; Rom 8, 14-17; 8, 38.39
50 Rom 14, 1-4.10; Gal 6, 1-5; Feitos 4, 18-20; Col 2, 14-16
51 1Pe 5, 5-7, Col 3, 16; Mt 18, 15-17; 2 Cor 5, 20; Ef 4, 25-32
52 Lc 6, 37; Xn 7, 24; 8, 15; 1 Cor 4, 5; Santiago 4, 11-12; Rom 2, 1; 14, 1-3. O Concilio
Vaticano II, na súa Constitución sobre a Igrexa e o mundo actual, expresou claramente «So
Deus é xuíz e examinador dos corazóns, por iso non nos toca a nós xulgar da culpabilidade
interna de ninguén» (GS 28)
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sandar e rectificar: ese recoñecemento hai que facelo, pero
evitando a soberbia de facer de fiscais e de xuíces, e menos
de deuses. Que a voz da culpa non sexa a que domine en
ti, pois pode ser voz de orgullo ou de sometemento á lei da
perfección. Que te habite a voz do amor que chama a verte
amada, amado e a dar o mellor de ti.
4) Non te deixes enguedellar polo fariseísmo de pensar que por
confesar unhas faltas e pecados xa estás en salvación, xa estás
en regra comigo e xa conquistaches a miña graza. O meu
amor non se conquista: acóllese (Lc 12, 32; 10, 20). A miña
salvación non se gaña con cumprimentos de normas legais:
trabállase en unión comigo medrando no amor xusto (Lc 19,
1-10). Este nunca pode quedar reducida a leis anquilosadas, e
só se acolle facendo túa a lei do amor. O importante é servir
á conversión, ao consolo e á mellora. Ese espírito e esa fe
creadora é o que fai valioso o sacramento.
5) Na confesión non é o máis básico a confesión detallada
dos pecados senón a confesión da miña misericordia que te
abraza e te anima, e a confesión que a túa vida é tamén vida
de Cristo e vida do teu próximo, e por iso queres darlles
o mellor de ti, incluso todo o teu ser, incluídas as «túas»
faltas53, as que a ti che toca cangar e sandar na medida do
posible, pero que son túas e de todos. Mira que hai moitísimas confesións que non supoñen sacramento porque están
faltas ou de arrepentimento e ganas de conversión, ou da
confianza e confesión da fe de que eu vos acompaño e amo e
fago miñas as vosas cargas, ou da conexión comunitaria solidaria (Lc 18, 9-14; Col 1, 24). A confesión sacramental nunca
é un asunto simplemente individual, nin polas faltas padecidas que sempre teñen tamén unha orixe e unha dimensión
comunitaria, nin pola terapia que nunca se esgota nunha fórmula absolutoria senón que chama a mergullarse en comunidade e no amor que serve ao próximo.
53 Lc 7, 36-50; Rom 12, 4-8; 15, 2; 1Cor 10, 24; 12, 21.26-27.
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Con estas alertas valora a Confesión como un alimento que
che axudará a vivir do amor e a dar amor, a afondar no perdón
que fortalece e sanda e saber perdoar buscando o remedio e a
curación.
Unha aperta grandísima co desexo puro de que sigas medrando
con paz no Espírito da liberdade e da reconciliación.
Xosé Antón Miguélez
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A restauración do Pórtico da Gloria
Ana Laborde Marqueze1

A conservación dos materiais pétreos é ante todo un traballo
en equipo e o proxecto de conservación e restauración do Pórtico da Gloria é un bo exemplo diso. Con todo, hai que destacar
que os medios e o apoio institucional co que contamos para a
intervención foron excepcionais. Este marco de colaboración e os
recursos materiais e técnicos permitiron abordar a recuperación
dun conxunto único e referente na arte medieval europea. A calidade construtiva do conxunto, a impecable talla dos granitos e os
mármores empregados para a súa execución e a beleza das policromías recuperadas, poñen de relevo que en Compostela se citaron
os mellores artistas do momento comandados por un arquitecto
de grande pericia que coñecía as técnicas máis innovadoras do
momento, sustentado ademais por un programa intelectual moi
sólido en contacto co saber europeo e contando co apoio da coroa
dos reinos de León e Castela, interesada en converter a Santiago
e o seu Camiño en centro da peregrinación cristiá.
1

Resulta por tanto prioritario agradecer a xenerosidade da Fundación Barrié como mecenas do proxecto, así como á Fundación
Catedral de Santiago polo traballo de xestión do mesmo e a dispoñibilidade dos seus técnicos. Tamén contamos cos profesionais da
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, que realizaron un continuo seguimento de todas as fases da obra.
1 Ana Laborde Marqueze é a coordinadora da restauración do Pórtico do Gloria. Recibiu
por isto o Premio de Patrimonio Europeo-Europa Nostra 2019, na categoría de conservación. Tamén foi nomeada Galega do Ano polo xornal El Correo Gallego.
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A dirección técnica estivo a cargo do Instituto do Patrimonio
Cultural de España (IPCE), dependente do Ministerio de Cultura
e Deporte, que se involucrou desde as súas áreas de Investigación
e Formación, Conservación Preventiva, Documentación e Difusión, Fotogrametría e Intervencións en Bens Culturais. Desde o
IPCE coordináronse as diferentes liñas de estudo implementadas,
nas que participaron técnicos de diversas institucións e empresas
nacionais e estranxeiras. Na ficha técnica incluída neste texto pode
visualizarse a interdisciplinariedade do equipo e o alcance destas
colaboracións.
Aínda que con anterioridade a este proxecto se realizaron estudos e actuacións parciais na obra, sempre limitados polos escasos
recursos económicos dispoñibles, o coñecemento sobre o Pórtico
da Gloria era moi superficial, xa que a necesidade de empregar
medios auxiliares para acceder a todas as esculturas e os grosos
depósitos de sucidade acumulados sobre os relevos impedían apreciar en detalle os restos de cor conservados e estudar polo miúdo
os motivos ornamentais.
Con todo, as publicacións eran abundantes e as hipóteses sobre
as súas fases construtivas e historia material diversas. Pero a
inexistencia de fontes documentais de época medieval e as escasísimas alusións directas ás intervencións ocorridas no conxunto
ao longo dos séculos, poñían de manifesto a importancia de obter
datos dos materiais como única estratexia posible para reconstruír
a súa historia.
Nas primeiras fases do proxecto realizouse unha exhaustiva revisión do arquivo da Catedral, atopando algúns datos de interese
sobre recentes intervencións de mantemento, limpezas, reparacións con motivo de caídas de raios… que nos permitiron comprender os mecanismos de degradación que afectaron ao conxunto
na súa historia máis recente.
Aclaráronse algúns interrogantes construtivos, atopando evidencias de estruturas anteriores ao proxecto mateano. A retirada dos
morteiros que ocultaban e afeaban certos detalles de labra facili44
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tou este estudo, tamén o poder examinar a superficie tallada de
forma pormenorizada, medir os elementos construtivos e introducir sondas no interior dos bloques, fixeron posible solicitar datos de
gran interese neste sentido. A apertura de xuntas posibilitou igualmente atopar algúns «achados» que resultaron claves para a datación das diferentes fases (cunchas, ancoraxes, cuñas de madeira,
pequenos obxectos).
Pero podemos sen dúbida afirmar que o estudo das decoracións
polícromas resultou a parte máis relevante do traballo, xa que a súa
recuperación supuxo sacar á luz as cores conservadas e comprender gozando coa súa contemplación a imaxe que tivo nas diferentes
épocas. Identificáronse catro intervencións distintas, todas elas
realizadas con pintura ao óleo, utilizando como aglutinante dos
pigmentos aceite de liño.
A primeira policromía realízase pouco despois de esculpir o
conxunto, nos primeiros anos do século XIII, así o testemuñan
as técnicas empregadas, os materiais e os motivos decorativos en
ouro sobre os mantos. Trátase dunha policromía moi coidada, con
cores variadas e contrastadas. Os pigmentos finamente moídos
aplicábanse sobre varias capas de preparación. Son cores puras,
azul lapislázuli, vermello vermellón, laca verde transparente,
branco de chumbo e negro de ósos, entre outros. A decoración
con lámina metálica de ouro puro e ás veces de prata, é tamén moi
importante nesta primeira policromía. As carnes son delicadas e
de cor rosada moi claro, pero os detalles como ollos, cellas e beizos
apenas se conservan.
A seguinte policromía executaríase no século XVI coincidindo
con importantes obras na catedral e a súa contorna. O recinto do
nártice queda agora pechado por portas debido ás desordes provocadas pola grande afluencia de peregrinos que chegaban a facer
noite no interior do templo, modificando así substancialmente a
contemplación dos relevos, que ata ese momento poderían apreciarse desde o exterior. Os materiais empregados son menos ricos,
con pigmentos a base de cobre e chumbo (azul azurita, verde de
cobre, branco de chumbo) que se alteraron co paso do tempo, e
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o ouro mestúrase agora con prata. A policromía adáptase á moda
do momento, é máis fría pero gaña en harmonía e recupéranse as
decoracións nas zonas nas que a policromía medieval se perdeu.
Con todo, a presenza da lámina metálica adquire un gran protagonismo e os mantos e túnicas dos personaxes principais enriquécense con aplicacións de brocados realizados con láminas de
estaño e logo dourados e lacados. A cor das carnes é máis intenso
ca na primeira policromía.
A terceira decoración é a que se conserva na actualidade e recuperouse durante os traballos de restauración. Desta intervención
temos constancia documental nos arquivos e podemos precisar a
súa data (século XVII). Trátase dunha capa de cor que oculta a
maior parte da policromía anterior, excepto nas figuras con brocados, que quedaron á vista. As cores empregadas son similares aos
da segunda policromía pero a súa factura é moito máis descoidada,
aplícanse agora sobre unha grosa preparación e mesturados con
abundante aceite. Os motivos decorativos denotan así mesmo un
menor esmero.
A finais do século XIX, unha vez concluída a réplica a escala
natural que realizaron os técnicos do Museo Victoria and Albert
de Londres en 1866, levou a cabo unha nova intervención coa
intención esta vez de apagar as cores do barroco que resultarían
nese momento excesivos e reparar os danos ocasionados polo paso
do tempo e o modelado. Trátase dunha aplicación de pintura con
moita menor calidade que as anteriores e que deixa á vista en
moitas zonas a capa de cor anterior.
É sobre este último estrato onde interviñemos cun criterio de
máximo respecto cara a todos os materiais conservados. Actuouse
unicamente sobre a superficie alterada, retirando a sucidade e
os sales acumulados, así como os depósitos que compoñían a
capa máis superficial e foron engadidos en intervencións recentes
(ceras, acrílicos, aceites). Esta capa presentaba unha grande inestabilidade e afectaba á integridade dos estratos de cor, ademais
de provocar a disgregación do soporte pétreo e ocultar os relevos
e acabados orixinais.
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As técnicas e os materiais de restauración empregados foron
seleccionados despois dunha completa batería de probas no laboratorio e en obra, comprobando os que resultaban máis compatibles
cos orixinais e tiñan un comportamento máis estable no futuro.
Aplicáronse produtos tradicionais, recorrendo ao mesmo tempo
ás técnicas e o instrumental máis innovador co asesoramento de
diversos centros de investigación.
O resultado final logrado é harmónico e equilibrado, a pesar de
convivir as decoracións de diferentes épocas coas zonas perdidas
onde queda á vista a pedra. Non foi necesario reintegrar as faltas
con novas cores e o visitante pode apreciar á primeira ollada as
transformacións que sufriu o Pórtico ao longo dos séculos percibindo aínda así a excepcionalidade do monumento orixinal.
Con todo, para a súa supervivencia futura resulta fundamental
poñer unha grande énfase na conservación preventiva, controlando
as condicións climáticas da contorna para garantir a estabilidade
dos materiais conservados e realizar un mantemento sistemático
e rigoroso, revisando as zonas máis fráxiles e retirando os depósitos de sucidade que se vaian acumulando. É responsabilidade
das institucións e tamén de todos nós coidar este legado único e
preservalo para as futuras xeracións.

1.- Artigos publicados e en prensa
Cirujano, C., Laborde, A., Prado-Vilar, F. «A restauración do Pórtico
da Gloria na Catedral de Santiago», Patrimonio Cultural de España
6, Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, 2012.
Cortázar García de Salazar, M. e Sánchez Ledesma, A. «Estudo da
secuencia de policromías e da composición dos materiais empregados
nas decoracións do conxunto escultórico do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de Compostela», Revista Informes e Traballos, 15, pp.
114-170. Instituto do Patrimonio Cultural de España, 2017.
Laborde Marqueze, A.; Cortázar García de Salazar, M.; García
Rodríguez, M.ª A.; Gómez Ubierna, M.; Pérez García, P. P.; Sánchez Ledesma, A. «O Pórtico da Gloria: estudo e problemática de
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conservación das encarnacións», en Las encarnacións de la escultura
policromada, ICOM-CC Interim Meeting, Working Group Sculpture,
Polychromy and Architectural Decoration, 19-20 de Novembro de
2015, Madrid 2018, pp. 113-131.
Laborde Marqueze, A.; Sánchez Ameijeiras, R.; Sánchez Ledesma,
A. «The polychromy study of the Pórtico da Gloria, Cathedral of Santiago de Compostela, Spain», en S. Litjens and K. Seymour (eds).
Polychrome Sculpture: Decorative Practice and Artistic Tradition,
ICOM-CC Interim Meeting, Working Group Sculpture, Polychromy
and Architectural Decoration, Tomar, May 2013. ICOM-CC. Published Online: www.icom-cc.org 2017, pp. 143-144.
Laborde Marqueze, A. (Coord.) «A restauración do Pórtico da Gloria na
catedral de Santiago de Compostela», Ministerio de Cultura e Deporte
(en prensa).
Lapuente Mercadal, P.; Savinc, M. C., González Soutelo, S., Gutiérrez García-M, A.; Chapouliec, R.; Laborde Marqueze, A.; Pérez
García, P. P. «Marble pieces in the Romanesque Portal of Glory of the
Santiago de Compostela Cathedral. New data through a multi-analytical approach» International Journal of Architectural Heritage, 2019.
Pérez, P. P.; García, M.ª A., Ferrazza, L. «Achega dos estudos científicos á restauración do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de
Compostela: análise das alteracións», en La Ciencia y el Arte VI Ciencias y tecnologías aplicadas a la Conservación del Patrimonio, Ministerio de Cultura e Deporte, Outubro 2017 (en prensa).

2.- Ficha técnica do proxecto
Primeira fase de estudos (2008-2014)
Co-dirección técnica (2008-2010)
– Iago Seara Morales. Arquitecto. Xunta de Galicia.
Concha Cirujano Gutiérrez. Restauradora. Instituto do Patrimonio
Cultural de España.
Co-dirección técnica (2011-2014)
– Iago Seara Morales. Arquitecto. Xunta de Galicia.
A na Laborde Marqueze. Restauradora. Instituto do Patrimonio
Cultural de España.
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Empresas e institucións
– Coo.Be.C. Italia Cooperativa Beni Culturali. Proxecto e coordinación.
– Universidade de Santiago de Compostela. Estudo histórico artístico.
– Brandenburgische Technische Universität, Cottbus, Alemaña.
Fotogrametría.
– Universidade de Enxeñería de Perugia - Consiglio Nazionale delle
Ricerche C.N.R. - Servizi di Ingegneria S.R.L. - Tecno Futur Service
S.R.L. Estudos estruturais.
– A rcadia Ricerche S.R.L. Estudo do material pétreo.
– Lambda Scientifica. Investigacións biolóxicas e estudo de iluminancia.
– MOLAB. Análises non destrutivas sobre a policromía.
– Instituto de Xeoloxía Económica-Instituto de Xeociencias C.S.I.C. U.C.M. - Grupo de Petroloxía Aplicada á Conservación do Patrimonio.
Estudo de morteiros.
– Equipo Arbotante da Universidade de Zaragoza. Estudo de sales e
humidades.
– Labein Tecnalia. Monitoraxe ambiental e avaliación de riscos.
Proxecto de conservación e restauración (2015-2018)
Coordinación
– Instituto do Patrimonio Cultural de España
Ana Laborde Marqueze. Restauradora.
Dirección Facultativa
– Fundación Catedral de Santiago
Javier Alonso de la Peña. Arquitecto.
Noelia Márquez Grille. Restauradora.
Equipo de Restauración
– A ntonio Abad Alonso.
– Uxía Aguiar Ballesteros.
– Cristina Cabodevilla Ros.
– Mercedes Cortázar García de Salazar.
– María Isabel Cubillas Quintana.
– Olga Gago Muñiz.
– Estefanía Gradín Carbajal.
– Isabel Patrocinio Jimeno Victori.
– Montserrat Lasunción Ascanio.
– Leire Marcos Mugartegui.
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– José Morillo García.
– Sofía Portela Teijeiro.
– A ndrea Rodríguez Campo.
– Marta Gómez Ubierna.
– Letizia Sainz Ralla.
– Dolores Sanz Gómez de Segura.
– Óscar Torres López.
– Liliana Rey Varela.
Investigadores do Instituto do Patrimonio Cultural de España
– Livio Ferrazza. Químico.
– María Antonia García Rodríguez. Química.
– Juan Antonio Herráez Ferreiro. Biólogo.
– Consuelo Imaz Villar. Química.
– Julia Montero Delgado. Química.
– José Vicente Navarro Gascón. Xeólogo.
– Pedro Pablo Pérez García. Xeólogo.
Investigadores colaboradores
– Pedro Echeverría Goñi. Historiador da arte. Universidade do País
Vasco.
– Rodorico Giorgi. Químico. C.S.G.I. Università degli Studi di Firenze.
– Aurora María Grandal d´Anglade. Arqueóloga. Universidade de Coruña
- Beta Analytics, Florida U.S.A.
– Laura de Juan Mangas. Xeóloga. Geoartec Technical Solutions.
– Pilar Lapuente Mercadal. Xeóloga. Universidade de Zaragoza.
– Víctor Hugo López Borges. Restaurador. Victoria and Albert Museum,
Londres.
– María Elena Novás Pérez. Historiadora da arte. Arquivo Catedral de
Santiago.
– A sunción de los Ríos Murillo. Bióloga. Consello Superior de
Investigacións Científicas.
– Camino Roberto Amieva. Restauradora. Escola Superior de
Conservación e Restauración de Bens Culturais de Aragón.
– A ndrés Sánchez Ledesma. Químico. Arte-Lab S.L.
– Manuel Sánchez Sánchez. Historiador da arte. Arquivo Catedral de
Santiago.
– Miguel Taín Guzmán. Historiador da arte. Universidade de Santiago
de Compostela.
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– Santiago Tamayo Guridi. Xeólogo. Deputación Foral de Áraba.
– Rodrigo de la Torre Martín-Romo. Canteiro e Historiador.
Conservación Arquitectónica S.L.
– Daniel Vázquez Moliní. Físico. Grupo Complutense de Óptica Aplicada.
– María Dolores Vila Tejero. Historiadora da Arte. Museo Nacional de
Artes Decorativas.
Estudo de correspondencia de policromías
– Petra S. Coop.
– Mercedes Cortázar García de Salazar. Restauradora. Coordinación.
– María Isabel Cubillas Quintana. Restauradora. Dirección.
– Dolores Sanz Gómez de Segura. Restauradora. Dirección.
– María Gómez García. Restauradora.
– Estefanía Gradín Carbajal. Restauradora.
– Pablo Porral Vicente. Restaurador.
– Kyra Borst. Arquitecta. Representación gráfica e base de datos.
Base de datos
– Glenn Boornazian. World Monuments Fund.
– Ed Guillen. World Monuments Fund.
– Iñaki Koroso Arriaga. Fundación Catedral Santa María de Vitoria.
– Jesús Nieto Sánchez. K3code.
– Paulino Sánchez Chao. Fundación Catedral de Santiago.
Fotogrametría
– Juan Carmena Villegas. Monumetría.
– Francisco Javier Laguna Rodríguez. Instituto do Patrimonio Cultural
de España.
– José Manuel Lodeiro Pérez. Instituto do Patrimonio Cultural de
España.
– Luís Javier Rodríguez Cabeceira. Monumetría.
Fotografía e Vídeo
– Pela del Álamo. Diplodocus Producións.
– José Luis Municio García. Instituto do Patrimonio Cultural de
España.
Control Ambiental e Mantemento
– T.S.A. Conservación de Patrimonio.
– José Antonio Galiano Moreno. Coordinación.
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– Borja González Iglesias.
– Javier Martínez de Musitu Iturralde.
– Javier Redondo Martín.
Coordinación de Seguridade e Saúde
– Adega da Costa González. Fundación Catedral de Santiago.

Ana Laborde Marqueze
Instituto do Patrimonio Cultural de España
Ministerio de Cultura e Deporte
Traduciu Xesús Portas Ferro
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Liturxia e comunidade1
Santiago Agrelo Martínez, OFM

Un non pode adiviñar como será a liturxia das comunidades
cristiás para o tempo que vén. Mais si estou convencido de que
a capacidade significativa que teña a celebración vai depender en
gran maneira dos trazos que teña a comunidade que a faga. De
aí o meu propósito de subliñar nesta comunicación, aínda a risco
de equivocarme, algúns aspectos da Igrexa que coñezo, á que pertenzo e á que amo, e que, ao meu modo de ver, gardan unha relación moi estreita coa súa liturxia.
1

Esa Igrexa ten un modo concreto de ser; cada un dos seus membros tense feito dela unha imaxe persoal; e formas e contidos da
súa celebración litúrxica son inseparables daquel modo de ser e
daquela imaxe2.
Na primeira parte desta comunicación tentarei describir o que
me parecen feitos de hoxe, que están a condicionar de forma negativa a reforma litúrxica impulsada polo Concilio Vaticano II e polo
maxisterio pontificio; na segunda, indicarei algúns campos que creo
necesario traballar para chegar a unha celebración litúrxica mellor
1 Para un relatorio tido en Valencia hai xa varios anos redactou o autor este traballo.
Sen máis precisións cronolóxicas seguras, deducimos que, abofé, foi feito bastante antes
do inicio do pontificado de Francisco. Desculpe o lector a falla de referencias bibliográficas
actuais –ao autor foille imposible refacelo– pero comprobe que as afirmacións do corpo
principal do artigo seguen a ter máxima actualidade e amosan unha valente e profética
coincidencia coa liña pastoral do actual bispo de Roma e sucesor de Pedro.
2 «A liturxia é manifestación da Igrexa e inclúe unha eclesioloxía»: A. G. Martimort, «A
Constitution “Sacrosanctum Concilium” vingt-cinq ans après»: Notitiae 25 (1989) 51-67.
Cita tomada de G. Zanon, «I “bilanci” sulla Costituzione “Sacrosanctum Concilium” e a
sua attuazione»: Rivista Liturgica 77 NS (1990) 120-121.
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realizada, mellor comprendida, máis gustada e máis relacionada coa
vida dos crentes; ou, se o queren dicir doutra maneira, para que os
fieis vivan na celebración litúrxica unha experiencia mística.

1.- Comunidade e liturxia hoxe
Da miña Igrexa non pretendo dicir como é, nin sequera como
a vexo nos múltiples aspectos que ten a súa vida, senón indicar
apenas algúns trazos desa comunidade eclesial, externos, analizables e relacionados coa súa celebración litúrxica. E cadaquén
saberá discernir cales deses trazos conveñen a unha comunidade
de aquí e de hoxe, e cales poden ser considerados comúns a outra
Igrexa doutro tempo ou doutro lugar.
1.1. Unha comunidade que non se recoñece como Igrexa
É un paradoxo: gran parte dos homes e das mulleres da nosa
contorna, que se consideran cristiáns e preséntanse como tales, e
que polo mesmo son Igrexa, non parece que pensen en si mesmos
cando se refiren a ela, polo que habemos falar dunha Igrexa que,
séndoo realmente, non ten conciencia de selo.
En efecto, a comprensión corrente que se ten da palabra Igrexa,
cando non designa ao edificio/amorno, é a de xerarquía eclesiástica3, non a de pobo de Deus, ou comunidade de fe, ou Corpo místico de Cristo, nin tampouco a de grupo social ao que se pertence4.
Á súa vez, esa imaxe de Igrexa-xerarquía aparece asociada normalmente ao mundo do poder, á esfera da autoridade sacra, polo
que será tamén normal que, tanto crentes como non crentes, cando
se refiren de forma emocional á Igrexa, falen dela negativamente5.
3

A. Tornos - R. Aparicio, ¿Quién es creyente en España hoy? (Madrid 1995) 56-58.

4 Se ao dicir «Igrexa» non se entende normalmente «pobo de Deus ao que pertenzo»,
«Igrexa convocada e congregada», «Igrexa fraternidade», menos se entende, creo eu, como
«Igrexa Nai», «Igrexa que convoca e que congrega», salvo que se identifique o significado
destas expresións co de «Igrexa xerárquica». Sobre a distinción entre a Igrexa como Nai e
a Igrexa como Poboo congregado, pode verse S. PIÉ, «Eclesiología y Liturgia. Presente y
futuro»: Phase 38 (1998) 305-307.
5
54

A. Tornos - R. Aparicio, Quen…? 55.
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Intúo que esa imaxe diminuída e emocionalmente negativa, que
da Igrexa en xeral adoitan dar os que aínda se declaran crentes,
formouse, ou consolidouse, a través de séculos, en relación coa
experiencia particular que os fieis tiveron da súa Igrexa nas celebracións litúrxicas.
Desde hai demasiado tempo, a comunidade cristiá deixou de ter
«a súa casa» para ter «un templo», esqueceu «a súa mesa» para
levantar «un altar», e relegou a un segundo plano «a súa eucaristía» para ofrecer «un sacrificio»6, e non hai templo, con altar e
sacrificio, que non estableza diferenza e distancia entre o sacro e
o profano, trátese de cousas ou trátese de persoas.
Esa diferenza e distancia ideolóxicas quedaron plasmadas na
separación, que a arquitectura foi establecendo e acentuando no
lugar de culto, entre o espazo reservado ao clero e o destinado
ao pobo. Este espazo atopábase sempre nun plano inferior ao do
presbiterio, o cal podía obedecer ao propósito de permitir que o
pobo vise o que se facía no altar; mais, con frecuencia, os espazos
de clero e de pobo tamén estaban separados entre si con enreixados ou veos, o cal, ao mesmo tempo que ía destruíndo a idea de
comunidade única, suxeito da celebración, facía entrar polos ollos
a imaxe dun grupo con poder que facía a liturxia, separado doutro
grupo, sen poder, que asistía á liturxia7.
6 Cf. S. Marsili, La Liturgia, momento storico della salvezza, en B. Neunheuser, S.
Marsili, M. Augé, R. Civil, «La Liturgia, momento nella storia della salvezza»: Anàmnesis
1 (Casale Monferrato 1981) 56-58. A celebración da eucaristía comezou en casas privadas,
porque unha das características do movemento cristián era que non estaba conectado a
ningún templo: o novo templo era Xesucristo o Señor co seu corpo, a asemblea; e tampouco
facía falta un altar de pedra como o usado nos sacrificios cruentos: Cf. D. P. Cronin, «Arte
y arquitectura litúrgicos. Una perspectiva a través de la participación»: Phase 38 (1998) 370.
7 Sobre o espazo da celebración litúrxica, en particular sobre os principais lugares da
celebración que están relacionados co presbiterio, a saber, o altar, a sede e o ambón, véxase
J. Bellavista, «Cuestionario en torno al espacio de la celebración litúrgica»: Phase 38
(1998) 355-366. O autor imaxina o presbiterio como o espazo que, a través da harmonía
dos lugares da celebración entre eles e co altar, evoca a presenza do misterio da Pascua do
Señor e asegura a comunicación coa nave para converter en asemblea celebrante a todos
os reunidos. E con relación á elevación do presbiterio, que, ao meu modo de entender,
funcionou historicamente como un elemento máis de separación entre o clero e o resto
da asemblea, o autor do citado traballo afirma, seguramente con moita razón, que «da
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A esa separación resaltada polos espazos arquitectónicos
sumouse, co paso do tempo, a causada polo progresivo distanciamento entre a lingua latina, que se mantivo como lingua cultual
no Rito Romano até os nosos días, e as linguas romances, que
do antigo latín foron nacendo e apartándose até facer del unha
lingua doutro tempo e doutras xentes. Esa separación entre lingua
de uso cultual e lingua de uso corrente reduciu ao pobo cristián á
condición de espectador obrigado e ignaro dunha liturxia clerical.
Tamén isto revestía ao clero de poder, e ao pobo obrigábao en cada
celebración á experiencia amarga da súa impotencia para facer
liturxia, para vela e para entendela. Quéirase ou non, tamén isto
xera sentimentos negativos.
Mais intúo, sospeito e temo que tales sentimentos nacen antes
na minoría dominante ca na maioría impotente. Detrás de tantas
expresións claramente anticlericais non adoita haber máis que
prexuízos que as fan apenas molestas e con frecuencia inxenuas.
Non se pode dicir o mesmo do que certos documentos da xerarquía –«eclesiásticos», diría calquera, sen demasiadas pretensións
de ser exacto na expresión– subscribiron á mantenta de quen, non
pertencendo a ela, atrevéronse a achegarse ao mundo do sacro a
ela reservado8.
Esta mentalidade vella de séculos e radicalmente contraria ao
evanxeo, aínda que nalgúns casos se ten civilizado, continúa viva:
xusta elevación do presbiterio depende a boa ou mala comunicación entre a asemblea, os
ministerios e o celebrante principal» (o subliñado é meu: Ibidem, 364-365). A resposta
que se dea ás preguntas, quen celebra?, onde?, como?, será a que determine a función que
teñen no espazo da celebración os elementos arquitectónicos. Se celebra toda a asemblea, a
arquitectura ha favorecer a participación de todos na celebración, e esa participación esixe
que todos os fieis poidan ver e oír toda a acción litúrxica: Cf. D. P. Cronin, «Arte y arquitectura litúrgicos. Una perspectiva a través de la participación»: Phase 38 (1998) 367-368.
8 «Hijos de perdición que chegaron a tal grao de tolemia que puxeron o misal en man
de persoas de calquera categoría e sexo, humillando e pisando a maxestade dos sagra dos ritos
expresada nas palabras latinas, e expoñendo a dignidade dos sacros misterios aos ollos do vulgo»:
Carta apostólica de Alejandro VII –1661–. Citada en S. Marsili, La Liturgia, momento
storico della salvezza, 71. Sirva como elemento de contraste o texto do Sacrosanctum Concilium, 21: «É necesario ordenar os textos e ritos de tal modo que expresen con maior
claridade as cousas santas que significan e, na medida do posible, o pobo cristián poida
percibilas facilmente e participar na celebración plena e activa, propia da comunidade».
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estivo presente nas sesións do Concilio Vaticano II9, e, malia
que alguén chegase a escribir que a Igrexa católica, despois do
Concilio e como consecuencia da reflexión do Concilio, deixou de
ser clerical10. A vella mentalidade evidénciase aínda en opcións
teolóxicas e pastorais dos nosos días, como poden ser: a pretensión de restaurar o latín como lingua propia para o Canon
da Misa; a pretensión de volver a un uso exclusivo do Canon
Romano na celebración eucarística; a pretensión de reservar a
homes os ministerios litúrxicos11; a oposición de determinados
sectores eclesiásticos á reforma litúrxica promovida polo Concilio Vaticano II, e, sobre todo, o seu rexeitamento visceral ao
Misal de Paulo VI12; a oposición a que os fieis reciban a comuñón
na man; a oposición do Código de Dereito Canónico e doutros
documentos para considerar ao pobo cristián reunido en asemblea litúrxica como suxeito da celebración13; a consideración do
9 Pode servir como botón de mostra o esquema «De Ecclesia» presentado aos Pais Conciliares, esquema que, segundo explicou na aula conciliar Mons. E. De Smedt, bispo de
Bruges, pecaba de triunfalismo, clericalismo e xuridicismo. Comentario citado por A. Franquesa, «Liturgia y Ecumenismo»: Phase 38 (1998) 344.
10 Cf. A. Franquesa, «Liturgia y Ecumenismo»: Phase 38 (1998) 350. As afirmacións
teolóxicas recollidas en documentos dun Concilio son sen dúbida significativas para intuír
o camiño en que o Concilio se move e a dirección na que quere avanzar; mais paréceme
excesivo deducir delas un cambio na situación real das comunidades eclesiais. Dito doutra
maneira, eu non daría tan facilmente por morto o vello clericalismo eclesial.
11 Cf. D. P. Cronin, «Arte y arquitectura litúrgicos. Una perspectiva a través de la participación»: Phase 38 (1998) 381.
12 Véxase unha ampla recensión sobre este argumento en P. Visentin, «Luci e ombre nella
recezione e attuazione della riforma liturgica»: Rivista Liturgica 77 NS (1990) 175-180.
13 Suxeito do verbo celebrar ou celebrante son para o Código de Dereito Canónico case
en exclusiva quen pertence ao clero. Dos fieis tense a impresión de que só poden participar
nas celebracións. Para o Concilio Vaticano II, a participación dos fieis na celebración litúrxica era unha consecuencia práctica do recoñecemento da asemblea reunida como suxeito
da acción sacra; e por iso, textos e ritos, arquitectura e arte, han favorecer a participación
dese suxeito celebrante na que é a súa celebración. Este sentido da participación como
consecuencia inmediata e necesaria do recoñecemento da asemblea como «suxeito da celebración» non parece ser o que as palabras «participación» e «participar» teñen no Código
de Dereito Canónico, onde «celebrar» e «participar na celebración» parecen conceptos
teolóxicos, non dependente o un do outro, senón diferenciados e excluíntes, de modo que,
se do celebrante non se di que participa na celebración, do que participa na celebración
non se di que celebra.
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ministerio sacerdotal como un poder que se ten e que se exercita
á marxe da comunidade14. Tal é así que resulta lóxico pensar que
a comunidade non pode celebrar a eucaristía sen o sacerdote, e
sen embargo o sacerdote pode facelo sen a comunidade15, e até
sen un ministro que o asista, celebración esta da que, por unha
banda, dise que non se ha facer senón por grave necesidade16, e,
por outra banda, dise que a celebración non perde por iso (pola
ausencia de fieis) a súa eficacia e dignidade, xa que é un acto de
Cristo e da Igrexa, na que o sacerdote obra sempre pola salvación
do pobo17.
Tamén é significativo desta mentalidade que identifica Igrexa
con xerarquía o feito de que, ás veces, para describir o camiño de
renovación que se supón seguiu a liturxia, sinálense en realidade
os pasos que teñen dado os documentos do Maxisterio. Mentres a
historia da liturxia sexa historia do que di a xerarquía e non do que
fai a comunidade, seguiremos tendo unha parte da comunidade
crente que non ten nin pode ter conciencia de ser Igrexa.
En efecto, a identificación da Igrexa coa xerarquía atopa unha
explicación lóxica na identificación da Igrexa co grupo de persoas administrador e dono da celebración litúrxica, e protagonista
exclusivo da súa historia.
1.2. Unha comunidade sen identidade de fe
Será necesario aclarar o que queremos dicir coa expresión «identidade de fe».
Pensemos por un momento na comunidade dos fillos de Israel
que vive unha experiencia de liberación e de conquista, e que che14 Sobre o tema da mediación ministerial e a superación dunha certa concepción dos
ministerios xurídica e centrada na validez ou eficacia dos mesmos, pode verse o primeiro
fascículo de Rivista Liturgica 83 (1996) 3-101.
15 Ordenación Xeral do Misal Román, 209-231: A Misa celebrada sen participación do pobo.
16 Ordenación Xeral do Misal Román, 211.
17 Ordenación Xeral do Misal Román, 4. Se isto é así, por que ha de haber unha causa
grave que xustifique este tipo de celebración?
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gará, como tantos outros pobos, a posuír unha terra e adquirir nela
conciencia de nación. Esa comunidade liberada e dominadora tería
unha identidade histórica, unha identidade política, unha identidade social, incluso unha identidade relixiosa, mais non unha
identidade de fe.
Agora pensemos nesa mesma comunidade que interpreta desde
a fe a súa experiencia histórica, e ve na liberación experimentada
a revelación fundamental do seu Deus. Desde ese momento, desde
esa experiencia, Deus ten unha nova identidade, Israel ten unha
nova identidade, e o acontecemento revelador, a Pascua, sitúase
no centro da vida de Israel e determina os trazos da relación entre
Israel e o seu Deus.
Ese acontecemento revelador dá sentido a todo o que Israel viviu
no pasado e condiciona todo o que Israel vai ter como futuro, pois
este xa ha ser para sempre o futuro do pobo que Deus sacou de
Exipto para facelo o seu pobo.
Nun contexto semellante falamos da identidade de fe da Igrexa,
comunidade que nace dun acontecemento revelador, que é a
Pascua do mundo en Cristo Xesús.
A Igrexa é a comunidade dos que cren na resurrección do Señor
Xesús:
O Deus dos nosos pais resucitou a Xesús. A destra de Deus exaltouno facéndoo xefe e salvador, para outorgarlle a Israel a conversión co perdón dos pecados. (Fei 5, 30-31)

Trataríase dun acontecemento con pretensións de centro da historia da humanidade, de plenitude de revelación, de sentido último
de toda experiencia humana; un acontecemento do que nace un
mundo novo, ou un modo radicalmente novo de ver o mundo; tanto
que podemos falar dunha nova creación, dunha nova humanidade.
A resurrección do Señor Xesús é un acontecemento que lle dá ao
home e ás cousas unha identidade nova, pois o crente xa nunca
deixará de ser un resucitado con Cristo, e sempre estará chamado
a vivir como un resucitado con Cristo.
Encrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020

59

Santiago Agrelo Martínez, OFM

Con todo, a análise da situación da nosa Igrexa non nos permite
falar dunha comunidade que se identifica desde a fe na resurrección, senón dun grupo social identificado desde unhas doutrinas
que profesa, unha moral que acepta ou uns ritos que practica.
E, na miña opinión, tamén esta imaxe de Igrexa, máis sociolóxica ca teolóxica, foise formando e consolidando en relación coa
experiencia litúrxica dos fieis. En efecto, a celebración litúrxica foi
para eles durante moitos séculos práctica obrigatoria, rito máxico,
instrumento de protección contra os riscos da vida, e, paradoxo
do relixioso, instrumento de protección contra esa ameaza radical
para o destino humano que sería Deus mesmo18.
A comunidade cristiá ten participado durante séculos en celebracións sen palabra, sen historia, sen memoria, e moveuse e móvese
nesas celebracións bastante máis preto da alienación relixiosa ca
da experiencia salvadora. E a insistencia secular da xerarquía en
poñer baixo o prisma da obriga a vida sacramental dos fieis contribuíu a reforzar neles a impresión de que o cristianismo caracterízase por ser unha relixión de ritos con poder de salvar.
1.3. Unha comunidade sen palabra de Deus
É este un aspecto particular dese problema xeral que indicamos
como falta de identidade de fe.
Trátase dun problema complexo, con multitude de aspectos significativos.
Durante séculos, as comunidades eclesiais tiveron da sacra
Escritura un sentido moi vivo e percibiron con moita claridade a
relación entre esa palabra e o misterio de Cristo, así como a relación da palabra coa vida da Igrexa e cos seus sacramentos.
O Novo Testamento é testemuño do esforzo inicial da reflexión
teolóxica por facer ver que toda a Escritura fala de Cristo e que
18 Sobre a relixión xudía do temor, a relixión pagá do útil, e a subsistencia de ambas ás
na nosa mentalidade, véxase F. Varone, El Dios ausente. Reacciones religiosa, atea y crente
(Santander 1987) 41-47, 55-59.
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toda ela atopa en Cristo o seu cumprimento. Esa intuición inicial
parece ser unha das claves coas que os Pais da Igrexa leron e
interpretaron as sacras Escrituras, permitíndolles distinguir con
naturalidade e claridade entre o anuncio da salvación e a súa realización en Cristo, entre profecía e cumprimento, entre sombra e
corpo, entre figura e realidade.
A Escritura resultaba así fonte primeira e principal de coñecemento de Cristo, da Igrexa, dos sacramentos.
Adiviñamos a necesidade do coñecemento das Escrituras para
acceder ao coñecemento de Cristo, e parécenos de todo normal
atopala proclamada e explicada á comunidade reunida na celebración dominical da Eucaristía:
O día chamado do sol reúnense todos nun lugar, o mesmo os que
habitan na cidade ca os que viven no campo, e, segundo convén,
lense os tratados dos apóstolos ou os escritos dos profetas, segundo
o tempo o permita. Logo, cando o lector remata, quen preside
encárgase de amoestar, con palabras de exhortación, á imitación
de cousas tan admirables19.

As circunstancias da celebración litúrxica cristiá modificaranse
progresiva e radicalmente cando as comunidades pasen da situación de perseguidas no imperio romano á de privilexiadas polos
emperadores, e faga a súa aparición, coa forza expansiva da grama
ou da mimosa, o cristián só de nome ou cristián de conveniencia, o cristián finxido20, o cristián de dereito ou cidadán normal
dunha sociedade cristiá. Non custa demasiado traballo imaxinar
que unha vítima ilustre da nova situación sexa sobre todo a palabra de Deus, que é palabra dirixida ao corazón, palabra alimento
19 S. Justino, I Apoloxía, 66.
20 San Ambrosio descríbeo así: «Vén á igrexa, procurándose honra baixa emperadores
cristiáns. Con simulado temor, finxe facer oración. Inclínase e téndese no chan, mais non
dobra o xeonllo do pensamento. Veo un home, e pensa que está a ver a un cristián. O home
ve a alguén que ora en actitude suplicante, mais Deus vai ao que está en actitude de negar.
E vaise da igrexa aprobado polo home, mais condenado polo xuíz» (Ambrosio, In psalmos
118, 20-49).
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da fe, e por iso mesmo negación de todo nome baleiro, de todo
finximento e de todo legalismo.
O abismo entre o pobo e a palabra agrandarase coa caída do
imperio romano, e consagrarase cando o pobo cristián perda a
capacidade de entender a lingua das celebracións litúrxicas, situación tristísima que se prolongou durante séculos, e que con evidente timidez e non poucas precaucións foi abordada no Concilio
Vaticano II21, e nos primeiros pasos da reforma que o Concilio coa
Constitución Sacrosanctum Concilium provocou e promoveu22.
Cunha forza irresistible que a piedade atribúe ao sopro divino
do Espírito Santo, a multiplicidade de linguas vernáculas varreu da
celebración litúrxica a secular unidade da lingua latina23.
A aceptación das linguas faladas era o camiño necesario para
que, segundo a prescrición do Concilio Vaticano II, nun período
determinado de anos se lesen ao pobo cristián as partes máis significativas da Sacra Escritura. O novo ordenamento do Leccionario pretendía dar aos fieis un mellor coñecemento do misterio da
salvación, estimular neles a fame da palabra de Deus, e, baixo a
acción do Espírito Santo, impulsar ao pobo da nova Alianza cara
á perfecta unidade da Igrexa24.
21 Conservarase o uso da lingua latina nos ritos latinos, salvo dereito particular: Sacrosanctum Concilium (= SC) 36, 1. Con todo, tanto na misa, como na administración dos
sacramentos, como noutras partes da Liturxia, dado que non poucas veces o uso da lingua
vernácula pode resultar moi útil para o pobo, poderáselle dar maior cabida: SC 36, 2. Nas
misas celebradas con asistencia de pobo, pode darse á lingua vernácula un lugar adecuado,
principalmente nas lecturas e na «oración común»… Procúrese con todo que os fieis sexan
capaces tamén de recitar ou cantar xuntos en latín as partes do ordinario da misa que lles
corresponde: SC 54.
22 Cf. «In edicendis normis», en Acta Apostolicae Sedis 57 (1965) 1010-1013.
23 Ese derrubamento da unidade da lingua xa o constataba a carta «De unica interpretatione textuum liturgicorum», que con data do 16 de outubro de 1964 enviaba o cardeal
Lercaro aos Presidentes de Asembleas rexionais de bispos: «Nam, dum saecularis unitas
linguae liturgicae labitur, et simul cum lingua latina variae populorum linguae exsistere
incipiunt, bene providendum est ne ipsa spiritualis et pastoralis efficacia Liturgiae in discrimen adducatur»: en Notitae 1 (1965) 195.
24 Paulo VI, Constitución apostólica «Missale Romanum», coa que se promulga o Misal
Romano reformado por mandato do Concilio Ecuménico Vaticano II.
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Con todo, esa irrupción das linguas vernáculas na celebración e
a maior abundancia da mesa da palabra, non levou consigo unha
maior sintonía das asembleas litúrxicas co Misterio por elas celebrado25, nin parece que os Leccionarios, reformados e traducidos
despois do Concilio Vaticano II, subliñando con forza a importancia da palabra de Deus e da restauración do uso da sacra Escritura
en toda celebración litúrxica26, teñan conseguido que a comunidade cristiá a aprecie máis e a comprenda mellor.
As razóns deste fracaso son sen dúbida moitas: poida que nas
comunidades eclesiais teña tido e continúe tendo un peso máis
grande do que adoita atribuírselle unha certa mentalidade, que
ve na misa reformada segundo o mandato do Concilio Vaticano II
unha «cea luterana», e na variedade e riqueza da palabra de Deus,
que nos propuxo a reforma litúrxica, «un delirio biblista»27. Poida
que os pastores do pobo de Deus continúen ignorando o significado da proclamación da palabra dentro da celebración litúrxica,
confundan a celebración da palabra coa veneración da palabra,
consideren que a palabra de Deus non está destinada á directa
lectura dos fieis, senón confiada ao Maxisterio, a fin de que a
custodie, a interprete e a predique, e afirmen, non como quen
describe un feito lamentable, senón como quen establece un principio desexable, que o que cristianizou ao pobo non foi a lectura
da Biblia, non foi a palabra de Deus, senón os sermóns28.
As apuntadas serían razóns que afectan sobre todo a quen ten
responsabilidades de dirección da comunidade29. Mais creo que
hai outra razón de peso que afecta a toda a comunidade, e talvez
25 Cf. J. Aldazábal, «Reflexiones sobre la liturgia ante el fin de siglo»: Phase 38 (1998)
279-280.
26 Cf. Prenotandos aos Leccionarios, 1.
27 Cf. A. Franquesa, «Liturgia y Ecumenismo»: Phase 38 (1998) 349-350.
28 A. Vilaplana, Instrución pastoral: «La celebración de la Eucaristía. La mesa de la
Palabra y la mesa del Cuerpo de Cristo»: Pastoral Litúrxica n. 257 (2000) 23-24.
29 Á responsabilidade dos líderes eclesiásticos no estancamento da renovación promovida
polo Concilio Vaticano II alúdese en D. P. Cronin, «Arte y arquitectura litúrgicos. Una
perspectiva a través de la participación»: Phase 38 (1998) 373-374.
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de modo particular a quen, por non ter responsabilidades de dirección, tampouco teñen unha especial formación. E creo que esa
razón pódese expresar así: en tempos pasados, cando o sacro era da
casa, a barreira levantada entre o crente e a palabra foi a da lingua
latina, a dunha falsa concepción do sacro, que a lingua descoñecida contribuía a reforzar, a do medo a posibles contaminacións
de ideoloxía protestante, e a consecuente mentalidade que aínda
se mantén viva. Hoxe, nun mundo secularizado e plural, caída a
barreira da lingua e as do medo, levantouse no seu lugar a barreira
do prexuízo científico que, ignorando o ámbito do misterio, fai da
sacra Escritura un libro de mitos piadosos, cando non de interesadas invencións relixiosas.
1.4. Unha comunidade sen historia
Volvamos por un momento á historia de Israel. O acontecemento
pascual, fundamento sobre o que se levanta a identidade do pobo
de Deus, ten a virtude de dar a todos os acontecementos que o
preceden unha orde, unha finalidade, un sentido, de modo que
no seu conxunto, constitúen todos eles unha única historia de
salvación, que ten orixe eterna en Deus e que se realiza no tempo
«desde o principio». Dito doutra maneira, esa comunidade de fe
que é Israel ten unha historia que, a través do tempo, remóntase
até a eternidade de Deus.
E esa é a historia que parecen non ter, por non ser conscientes
dela, as comunidades cristiás dos nosos días: unha historia de graza,
un designio de salvación, que arrincando do amor eterno de Deus,
realízase no tempo «desde o principio», culmina na plenitude dos
tempos co misterio pascual de Cristo, o Señor, alcánzanos na comunidade eclesial a cada un dos crentes, e manifestarase plenamente
na parusía ou aparición gloriosa do Señor ao final dos tempos.
Moito me temo que na raíz das dificultades que o home do
noso tempo ten para comprender o misterio da Igrexa e dos sacramentos estea a súa incapacidade para situar unha e outros na
historia da salvación e ver a relación dunha e doutros coa palabra
de Deus. Con iso a Igrexa deixa de ser a comunidade histórica
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que o Pai Deus adquiriu co sangue do seu Fillo e unxiu co seu
Espírito Santo, e queda nos panos dunha institución meramente
humana; á súa vez, os sacramentos deixan de ser acontecementos
de salvación, acontecementos últimos e novos da historia da nosa
comunidade, para quedar en instrumentos de alienación, ritos
repetidos dunha relixiosidade temerosa que se protexe dos riscos
da vida e da ameaza de Deus; ou, no mellor dos casos, «cousas
inertes que se administran e distribúen, como «medios de salvación» ou «causas de graza» que chegan do exterior e actúan case
automaticamente»30.
No que atangue á comprensión dos sacramentos, ao longo do
século XX produciuse un fenómeno que, polo menos para min,
resulta sorprendente: a teoloxía abriu camiños novos, situando os
sacramentos en relación cos acontecementos da historia da salvación, e devolvéndolles a dimensión cristolóxica e pascual31; a
teoloxía viu a liturxia como momento último na historia da salvación32; e recuperou a dimensión pneumatolóxica e eclesial dos
sacramentos33. Con todo, esa renovación evidente da teoloxía dos
sacramentos atopou e atopa forte oposición en sectores eclesiásticos efectivamente e talvez afectivamente máis en sintonía coa
linguaxe do Concilio de Trento ca coa linguaxe do Concilio Vaticano II, sectores preocupados por cuestións ideolóxicas e prácticas
que eran actuais hai cinco séculos máis ca polas preguntas que á
Igrexa de hoxe lle fai o home de hoxe34.
30 I. Oñatibia, «Un siglo de cambios en la concepción de los sacramentos»: Phase 38
(1998) 286.
31 Cf. I. Oñatibia, «Un siglo de cambios en la concepción de los sacramentos»: Phase 38
(1998) 285-286.
32 Cf. B. Neunheuser, S. Marsili, M. Augé, R. Civil, «La Liturgia, momento ultimo
nella storia della salvezza»: Anàmnesis 1 (Casale Monferrato 1981).
33 I. Oñatibia, «Un siglo de cambios en la concepción de los sacramentos»: Phase 38
(1998) 288.
34 Un exemplo de teoloxía dos sacramentos máis en consonancia coa linguaxe e as preocupacións do Concilio de Trento ca co espírito e a letra do Concilio Vaticano II poden ser
as Instrucións pastorais de Mons. A. Vilaplana: «La Eucaristía y nuestro mundo»: Pastoral
Litúrgica, n. 257 (2000) 11-19; e «La celebración de la Eucaristía. La mesa de la Palabra
y la mesa del Cuerpo de Cristo»: Pastoral Litúrgica, n. 257 (2000) 20-32. E non sei se a
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Teño a impresión de que a renovada interpretación teolóxica dos
sacramentos non chegou a alimentar a espiritualidade de moitos
pastores das comunidades eclesiais; talvez por iso, aínda que non
só por iso, esa renovación do pensamento teolóxico non chegou
tampouco a ser para os fieis unha forma de entender e de vivir os
sacramentos.
Por iso é polo que poidamos estar a falar do século XX coma
dun século de cambios na concepción teolóxica dos sacramentos
e de reforma dos ritos, sen que lamentablemente poidamos falar
dun cambio significativo na experiencia espiritual das comunidades cristiás.

2.- Unha comunidade renovada para unha liturxia viva
Non quero enganarme a min mesmo deseñando aquí os trazos
dunha comunidade cristiá ideal, destinada por utópica a crear
no ánimo unha fugaz ilusión que daría paso moi axiña a unha
prolongada frustración. Quero sinalar apenas algúns campos que
considero necesarios traballar se queremos que haxa un futuro
menos ambiguo para esta comunidade que somos e que amamos, e
que agardamos ver como unha humilde asemblea de fe que celebra
o que cre.
2.1. A memoria da fe
Unha experiencia mística irrenunciable para as comunidades
cristiás que queiran manter a súa identidade é a de recoñecer o
valor memorial dos sacramentos que celebran. E creo que será
necesario traballar con sabedoría e entrega para que os fieis recuperen a memoria da fe.
Se o pobo de Israel mantivo a súa identidade durante milenios,
foi, na miña opinión, por manter viva a memoria dos acontecementos que lle deron esa identidade.
publicación destes documentos en Pastoral Litúrxica significa que, en materia de teoloxía da
Eucaristía, representan dalgunha maneira o pensamento da Comisión Episcopal de Liturxia
da Conferencia Episcopal Española.
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A identidade de Israel nace do acontecemento pascual que
o pobo viviu cando o Deus dos seus pais o sacou de Exipto, da
escravitude do faraón; e esa identidade permanece porque Israel
lembra aquel acontecemento celebrándoo. Israel é fillo da Pascua
que lembra e do recordo da Pascua que mantén vivo.
O ritual da Pascua é en realidade un solemne memorial da saída
de Exipto35, que ten como máxima preocupación lembrar a todos,
a sabios e ignorantes, a xustos e impíos, a quen pregunta e a quen
non sabe preguntar36, o significado da cea ritual: «Isto é polo que
o Señor fixo no meu favor cando saín de Exipto» (Ex 13.8).
A Pascua ritual das familias xudías é en si mesma e toda ela
unha memoria obxectiva do acontecemento pascual: os textos da
Escritura que se proclaman, as bendicións que se pronuncian, as
súplicas e monicións que se fan, os ensinos que se dan, os alimentos que se toman, o día mesmo en que a Pascua se celebra,
todo constitúe para quen participa na cea un memorial da saída
de Exipto37.
Inseparable da Pascua era para o israelita o nome do Señor,
nome que é o primeiro memorial do seu Deus:
Moisés replicou a Deus:
—Mira, eu irei aos israelitas e direilles: o Deus dos vosos pais
envioume a vós. Se eles me preguntan como se chama, que lles
respondo?
Deus dixo a Moisés:
—«Son o que son». Isto dirás aos israelitas: «Eu son» envíame a vós.
Deus engadiu:
— Isto dirás aos israelitas: O Señor Deus dos vosos pais, Deus de
Abraham, Deus de Isaac, Deus de Xacob, envíame a vós. Este é o
35 A. Hänggi - I. Pahl, Prex Eucharistica. Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti.
Spicilegium Friburgense 12. Ed. 2. (Fribourg Suisse 1968) 13.
36 Parábola de los cuatro hijos de la Ley: A. Hänggi - I. Pahl, Prex Eucharistica 17.
37 Cf. A. Hänggi - I. Pahl, Prex Eucharistica 13-34.
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meu nome para sempre, o meu memorial38 de xeración en xeración
(Ex 3, 13-15.)

O cristianismo primitivo, talvez por razóns de oportunidade, en
todo caso con gran liberdade, parece prescindir desde o principio
do tetragrámaton sacro yhwh, e substituíuno, tamén nas súas versións dos LXX, polo grego kyrios, de modo que o carácter memorial
que tiña para o fiel israelita o nome hebreo pasou a telo para o fiel
cristián o nome grego39.
Para a teoloxía bíblica, a Pascua non é un feito illado e casual
dentro dunha historia que segue as súas propias leis, senón que
é un acontecemento de salvación no que culmina unha historia
cun principio que coincide coas orixes mesmas do universo, e que
ten como meta a alianza de Deus co seu pobo. Por iso é polo que
podemos dicir que os relatos bíblicos da creación son o primeiro
capítulo da revelación do Deus que na Pascua se manifestou a
Israel como o seu liberador, e describen os primeiros pasos do
longo camiño que leva á Pascua. Ese principio do acontecemento
pascual que adoitamos chamar creación ten tamén o seu particular signo memorial na sacra Escritura: a semana, cos seus seis días
de traballo, nos que o home imita o traballo de Deus; e o sábado,
o día de descanso, no que home imita o repouso sacro de Deus40.
O camiño que a teoloxía percorreu desde a Pascua até a creación, tivo puntos de especial relevo para a fe, que foron apuntados
como alianzas de Deus cos antepasados de Israel: con Abraham,
o pai dos crentes; e antes con Noé, o pai da nova humanidade
que nace das augas do diluvio. Cada unha desas alianzas terá o
38 No texto hebreo atopamos o substantivo zeker, con sufijo: zikeriy, que significa a memoria coa que alguén é lembrado, memoria que neste versículo do Éxodo aparece asociada
ao nome de Deus. A versión dos LXX traduciu por mnêmosynon, memoria obxectiva ou
memorial co que Deus quere ser lembrado. A Vulgata traduciu por «memoriale meum»:
Deus declara que o seu nome, Yhwh, é o seu memorial.
39 Sobre a aplicación do nome grego de kyrios a Deus/Yahvé, véxase J. A. Fitzmyer, Kyrios,
en H. Balz - G. Schneider, Dicionario Exegético del Nuevo Testamento. Vol. 1. Biblioteca
de Estudos Bíblicos, 90 (Salamanca 1996) col. 2442-2443.
40 Cf. C. Spicq - P. Grelot, Sábado: en X. Léon-Dufour, Vocabulario de Teoloxía Bíblica.
Biblioteca Herder. Sección de Sacra Escritura, 66 (Barcelona 1985). 805-807.
68

Encrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020

Liturxia e comunidade

seu signo memorial: a circuncisión lembrará o pacto de Deus con
Abraham; o arco iris lembrará o pacto de Deus con Noé.
A liturxia da comunidade cristiá non poderá evitar os escollos
da superstición e da alienación mentres a comunidade que a celebra non vexa nela unha memoria obxectiva da súa fe, presenza
real dos misterios de salvación de onde naceu e onde se fai o
pobo de Deus.
Este carácter memorial das celebracións litúrxicas, e en particular da celebración eucarística, non sendo nunca ignorado pola
oración da Igrexa41, foi relegado sistematicamente ao faio do esquecemento pola teoloxía, a catequese e a espiritualidade, campos
nos que se cultivaron e se cultivan con paixón outros aspectos do
sacramento que non por ser verdadeiros deixan de ser ambiguos e
facilmente mal interpretados.
Un resumo desa teoloxía que, subliñando o verdadeiro, cultiva
o ambiguo, faino o Breve de Clemente VIII, Cum sanctissimum
Eucharistiae Sacramentum, do 7 de xullo de 1604. Nel dise que: 1)
O santísimo Sacramento da Eucaristía é o máis grande dos Sacramentos; 2) realízase dentro da misa; 3) ofrécese a Deus Pai polos
pecados de todo o pobo; 4) co Sacramento da Eucaristía Cristo
fíxonos partícipes do seu sacro Corpo; 5) e determinou permanecer connosco até a consumación dos séculos; 6) hase de usar un
único rito para a celebración deste inefable e tremendo sacrificio42.
Non é este o lugar para explicar nin a verdade nin a ambigüidade da linguaxe relativa ao sacrificio e á súa función expiatoria,
41 Oración colecta da Misa para a Solemnidade do Santísimo Corpo e Sangue de Cristo:
«Oh Deus, que neste sacramento admirable deixáchesnos o memorial da túa paixón».
Tamén pode lembrarse a Antífona para o Magnificat das II Vésperas da mesma solemnidade:
«Oh sacro banquete, en que Cristo é a nosa comida, celébrase o memorial da súa paixón».
42 «Cum sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, quo Nos Christus Dominus sacri sui
Corporis participes effecit atque apud Nos usque ad consummationem saeculi permanere
decrevit, maximum sit omnium Sacramentorum, illudque in sacra Missa conficiatur, ac prol
peccatis totius populi Deo Patri offeratur, sane omnino conveniens est, ut qui omnes unum
sumus in uno corpore, quod est Ecclesia, et dun corpore Christi participamus, unha et
eadem celebrandi ratione, uniusque officii et ritus observatione in hoc ineffabili et tremendo
sacrificio utamur»: en Missale Romano-Seraphicum (Florentiae, ad Claras Aquas, 1954) vi.
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nin os danos causados á espiritualidade pola insistencia dos teólogos, non tanto en subliñar a presenza real de Cristo nas especies
eucarísticas, canto en facer desa presenza o fin da Eucaristía.
Nesta reflexión bástame con resaltar que esa teoloxía eucarística, tan chea de verdade como de ambigüidade, pode prescindir
e prescinde con toda naturalidade da Historia da Salvación, prescinde da palabra de Deus e prescinde dos pobres de Deus. E de
pouco serve que nola envexen os cidadáns do ceo (se fosen capaces
de envexa)43, se non experimentan que os beneficia os marxinados
do mundo.
Aos pobres e á palabra de Deus dedicarei outros apartados desta
comunicación; aquí quero só poñer de manifesto a necesidade de
que a teoloxía, a catequese, a predicación, aviven na conciencia
dos fieis a memoria das obras de Deus, a única que ten forza para
poñer en camiño a un pobo liberado e liberador44.
Seranos necesario traballar para que, cando digamos Eucaristía,
pensemos en/fagamos memoria de (lembremos) a Pascua; e cando
digamos Pascua, pensemos en/fagamos memoria da Historia da
Salvación; e cando digamos Historia da Salvación, pensemos en/
lembremos as Marabillas de Deus no tempo do seu pobo.
En efecto, a Eucaristía é memoria verdadeira e obxectiva da
Pascua de Cristo; e a Pascua de Cristo é o coroamento de toda a
Historia da Salvación (neste sentido non hai máis revelación, están
ditas todas as palabras, está dita a última palabra); a Pascua é o
coroamento dunha Historia que, desde o principio, cando Deus
43 Urbano VIII: «Se quid est in rebus humanis plane divinum, quod Nobis superni cives
(se in eos invidia caderet) invidere possent, ide certe est sacrosanctum Missae Sacrificium»:
Breve do 2 de setembro de 1634, en Missale Romano-Seraphicum (Florentiae, ad Claras
Aquas, 1954) vii.
44 Sobre a importancia da memoria, o recordo, a tradición, como elemento necesario
para fundamentar a identidade persoal e como fonte de esperanza para o futuro, véxase L.
Maldonado, «Liturgia y relixiosidad popular»: Phase 38 (1998) 320-324. Neste traballo o
autor trata especificamente da función que a relixiosidade popular pode desempeñar para
a transmisión de tradicións e usos. O discurso é válido tamén e sobre todo para os ritos
litúrxicos, pois a liturxia autenticamente inculturizada realiza o mesmo obxectivo con maior
fondura e radicalidade.
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creou o ceo e a terra, camiña de alianza en alianza, de marabilla en marabilla, até chegar á alianza que quedou selada, nova e
eterna, no Sangue de Cristo.
O devandito sobre a ambigüidade da teoloxía eucarística queda
curto se nos achegamos á teoloxía do domingo. Un día que é irrenunciablemente memorial, pois é celebración da obra do Creador,
día do Señor resucitado e do don do Espírito, día da Igrexa, día
de alegría, descanso e solidariedade, festa primordial, reveladora
do sentido do tempo45, ese día foi reducido e continúa reducido na
conciencia dos fieis a día en que están obrigados a oír misa.
Memorial ha ser para a comunidade cristiá o nome de Deus, que
é Pai, Fillo e Espírito Santo, pois este nome lembra a obra que o
Pai Deus realizou a favor noso por medio do seu Fillo, derramando
sobre nós o Espírito Santo. Lamentablemente, na conciencia dos
fieis, o misterio da Santísima Trindade é apenas a formulación dun
enigma relativo a Deus, e non chega a ser revelación e experiencia
gozosa do que é máis de Deus e máis noso.
Só unha comunidade que teña viva a memoria da fe será quen
de celebrar unha liturxia viva.
2.2. A sabedoría da palabra
Talvez non sexa este o lugar máis apropiado para dicir o que
entendo por liturxia viva, mais creo que cómpre aclarar que esa
expresión non indica un rito no que participa moita xente e con
moito entusiasmo e mesmo con moita devoción: unha especie de
festa do polbo, ou de concerto de cantante famoso, ou de piadosa
e multitudinaria novena popular. Liturxia viva é a que celebran
persoas de fe, non importa se moitas ou poucas, que saben recoñecer e acoller na súa celebración a acción salvadora de Deus, co cal
xa se pode intuír que non haberá posibilidade dunha liturxia viva
onde non haxa unha comunidade que viva da palabra de Deus, a
palabra na que Deus nos revela a súa acción salvadora.
45 Xoán Paulo II: El Día del Señor. Carta apostólica «Dies Domini». Biblioteca de Autores Cristianos, 19 (Madrid 1998).
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Os sacramentos son a realización concreta e obxectiva da palabra de Deus, dan o que a palabra anuncia, fan tanxible o que
cremos, fan realidade a fe.
En realidade, se a palabra de Deus, escoitada e acollida na celebración litúrxica, non nos revela as «obras de Deus» ou economía
da salvación, nunca os «sacramentos» chegarán a ser memoria
desas obras de Deus, sinxelamente porque se perdeu o lazo de
unión entre os «misterios litúrxicos» e os «misterios da Historia da Salvación». Con isto, os sacramentos, lonxe de ser accións
simbólicas da comunidade que conmemora e celebra a xesta da
Redención, continuarían a ser cousas inertes que se administran
e distribúen, instrumentos de graza que teñen en si mesmos e «ex
opere operato» poder de salvación.
Dito con palabras dos Prenotandos ao Leccionario reformado por
mandato do Concilio Vaticano II: a economía da salvación, que
a palabra de Deus non cesa de lembrar e de prolongar, alcanza
o seu máis pleno significado na acción litúrxica, de modo que a
celebración litúrxica convértese nunha continua, plena e eficaz
exposición desta palabra de Deus. Así, a palabra de Deus, exposta
continuamente na liturxia, é sempre viva e eficaz polo poder do
Espírito Santo, e manifesta o amor operante do Pai, amor esencial
na súa eficacia para cos homes46.
Precisamente polo que toda palabra ten de signo para a comunicación entre persoas, camiño para o encontro entre elas, a palabra de Deus subliña que os sacramentos teñen unha irrenunciable
dimensión de diálogo, de encontro entre Deus e o home, e o recoñecemento desta dimensión é unha conquista da teoloxía sacramental,
até poder dicir que o sacramento, en todos os seus elementos constitutivos, é palabra dita por Deus ao home e polo home a Deus47.
46 Prenotandos, 4.
47 Cf. I. Oñatibia, «Un siglo de cambios en la concepción de los sacramentos»: Phase 38
(1998) 290-294.
Os «signos», precisamente porque teñen sempre un significado de salvación, son sempre
elementos dun diálogo, dun coloquio, entre Deus e o home: Deus di –ofrece– a salvación a
través do signo; o home responde ao signo de Deus, escoitando –acollendo– a salvación.
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Supoño que, salvo excepcións irrelevantes, non haberá na comunidade eclesial crente quen non recoñeza a importancia que á
palabra de Deus e á restauración do seu uso na liturxia lle deron
o Concilio Vaticano II, o maxisterio dos sumos pontífices, como
tamén os decretos que, despois do Concilio, foron promulgando os
dicasterios da Santa Sé48. Con todo, non parece que a esa importancia teoricamente ou ideoloxicamente recoñecida corresponda
unha valoración práctica corroborada pola experiencia.
Entre a palabra de Deus e a comunidade que a escoita álzanse
algunhas barreiras que será necesario e non fácil abater: distancia
cultural da linguaxe bíblica, descoñecemento da exexese actual,
confusión ao redor da historicidade da sacra Escritura, tendencia
a unha interpretación exclusivamente moral da palabra de Deus.
Quero subliñar pola súa enorme consistencia as dúas últimas.
a) O moralismo das homilías
Toda celebración litúrxica é en realidade unha celebración da
palabra de Deus nos seus contidos históricos salvadores. Na liturxia a palabra é celebrada proclamándoa, facendo dela homilía,
facendo por ela eucaristía, e facendo con ela comuñón, primeiro
escoitándoa, daquela coméndoa e bebéndoa49.
A homilía mistagóxica50 é un dos elementos aceptados na mentalidade común como parte da celebración litúrxica, mais contiEn efecto, o signo institúese –créase– para poder lembrar sempre –perpetuar a memoria de– a acción divina –o signo é para sempre e para todos–. Pola súa natureza, o signo,
que é memoria a actividade divina, está destinado a provocar unha reacción no home que
fai memoria. E neste sentido, o signo serve para establecer un diálogo, serve para crear un
coloquio. Vistes signos e non creedes. Os signos, as obras de Cristo, destinadas a suscitar a
fe, non produciron naqueles interlocutores a «reacción» que debían producir.
48 Prenotandos, 1.
49 T. Federici, «La parola proclamata, celebrata, mistagogica». (Prol manuscripto) Biblia
e Liturgia, 16 (Roma 1979) 7-8.
50 Enténdese por homilía mistagóxica a palabra explicativa coa que, quen preside a celebración da Igrexa, leva aos fieis desde o misterio da palabra proclamada ao misterio do
sacramento que se celebra.
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núa sendo unha agradable sorpresa para ocasións raras a de poder
escoitar unha homilía centrada na palabra de Deus que se proclamou e na súa relación co sacramento que se está celebrando e coa
vida da comunidade que escoita e celebra.
Iso é o raro; o normal é atopar a homilía suplantada por divagacións sobre exexeses, por temas de catequeses, por reflexións para
o Día do Seminario, ou o Día do enfermo, ou o Día do clero, ou
pola lectura de cartas pastorais, ou por calquera outro discurso que
encha un tempo no que hai que dicir algo porque así está mandado.
O máis común e desagradable en materia de predicación dentro
da misa é o seu ton moralizador51, un ton que non apela á necesidade que os crentes temos de prolongar cara aos demais a liberdade
e a vida que de Deus recibimos crendo; un ton que non resalta a
necesidade de poñer en primeiro lugar a revelación de Deus, que
fai vivir ao home que a acolle, e de reclamar en segundo lugar a
acción do home, que prolonga cara aos demais o que el recibe de
Deus52; un ton que se dirixe directamente á vontade do home e á
súa conciencia, das que os predicadores nos constituímos en señores e sobre as que exercemos o noso poder de escravizar; co cal, a
comunidade eclesial, chamada a anunciar o Evanxeo, redúcese a
vella sinagoga, empeñada en manter as ataduras da Lei53.
51 Os símbolos da liturxia teñen unha correspondencia coas imaxes máis profundamente
gravadas na alma. Ese arraigamento no imaxinario colectivo da «psiqué» foi perturbado pola
sobrecarga de moralismo que impregnou as celebracións posconciliares: L. Maldonado,
«Liturgia y religiosidad popular»: Phase 38 (1998) 327.
52 F. Varone, El Dios ausente. Reacciones religiosa, atea y crente. Sal Terrae, Santander,
1986. p. 26-28.
53 J. I. González Faus: Proyecto de hermano. Visión creyente del hombre. Sal Terrae,
Santander 1991. p. 445-446: «O dualismo seguirá sendo a tentación de Occidente; e o
dualismo é outra forma de esquecer que a historia está bañada pola Graza […] Ao separarse
a Graza da historia, ao Occidente cristián non lle quedou para a historia máis anuncio ca
o da Lei, non o do Evanxeo […] Cando a Boa Nova se adulterou en moralismo, a Graza
evaporouse da historia».
O Evanxeo que Xesús crucificado lle anuncia ao chamado «bo ladrón» revela que a
Graza dá sentido á historia daquel home. O evanxeo anunciado por Xesús ao publicano
Zaqueo revela que a Graza, ademais de dar sentido á historia daquel home, comprométeo
coa historia de todos
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b) A confusión ao redor da historicidade da Biblia
Esta barreira levantouse e consolidouse nos últimos decenios. A
unha lamentable desviación da teoloxía do século XIX, desviación
referendada por varios Decretos da Comisión Bíblica, que pretendeu facer da sacra Escritura unha lectura historicista, seguiu no
noso século o choque inevitable entre os datos daquela suposta historia bíblica e os datos achegados polo coñecemento científico. O
resultado foi demoledor para as conciencias, pois da afirmación da
historicidade da Biblia non se pasou á negación desa historicidade,
senón á negación da Biblia como revelación das obras de Deus
na historia54. E moito me temo que os fieis non saiban que facer
hoxe coa sacra Escritura sinxelamente porque tampouco saben que
facer con ela os sacerdotes.
Homes e mulleres do noso tempo, cando se refiren á sacra Escritura, ou a reducen a código moral aceptado, ou non son quen de
colocala noutro sitio que non sexa o dos feitos ou o das mentiras,
o da historia ou o da lenda, o da lóxica racional ou o do mito irracional. E non se lles axudou a comprender que, máis aló de historia e lenda, máis aló de racionalidade e mito, máis aló de feitos
e fantasías, está o misterio, a revelación dunha realidade sacra,
a manifestación das obras de Deus, e que a palabra de Deus é o
camiño real que dá acceso a ese misterio.
2.3. O amor dos irmáns
A experiencia mística da celebración litúrxica implica que os crentes lle devolvan a Deus a iniciativa da salvación, pois do Pai Deus
é o designio salvador que o Fillo realiza, comunicando o Espírito
54 J. I. González Faus: Proxecto de hermano. Visión creyente del hombre. Sal Terrae, Santander, 1991. p. 33: «Se a teoloxía non esquecese que a palabra de Deus non pretende facer
de nós físicos ou matemáticos, aforrouse moitos problemas a si mesma e ás súas relacións
coas ciencias. Mais o contaxio co historicismo do s. XIX fixo esquecer a súa propia tradición
a aqueles mesmos teólogos que crían que a estaban defendendo cando, en realidade, só
defendían unha lectura historicista da Biblia que non era froito da tradición cristiá, senón
do contaxio da época».
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Santo, para facer de moitos un só corpo55; esa experiencia supón
recuperar o sentido de comuñón eclesial, a conciencia da comuñón
de todos con Cristo e da comuñón con todos en Cristo, de modo
que o crente poida identificarse a si mesmo como membro do corpo
de Cristo e saiba por experiencia que pertence ao pobo de Deus e
que é tan do Señor como o son dunha vide os seus sarmentos.
a) Comuñón eclesial, comuñón de todos con Cristo.
A recuperación do sentido de comuñón eclesial implica chegar
a recoñecer á Igrexa, desde a fe, como misterio, eterno en Deus e
revelado na plenitude dos tempos, misterio dun pobo que é aínda
pecador, mais que posúe xa as arras da saúde, porque é a extensión
do corpo de Cristo, o fogar do amor56.
Sen prexuízo da diversidade de carismas e ministerios propia da
comunidade eclesial e que se ha manifestar tamén na asemblea
litúrxica, habemos traballar para que desaparezan de comunidade
e asemblea os sacramentos de división, con frecuencia máis eficaces para destruír de canto non o sexan os sacramentos de comuñón
para edificar.
Para evitar malentendidos, talvez conveña subliñar que non
entra nos obxectivos deste traballo discutir o valor teolóxico de
determinadas fórmulas doutrinais, senón só chamar a atención
sobre a capacidade que as fórmulas poden ter de inducir no crente
unha determinada imaxe de Igrexa.
Desde hai séculos, tantos que xa nos parecen unha eternidade,
instalouse na Igrexa, con relación á celebración cultual, unha mentalidade que fai da liturxia un rito, practicado segundo as normas
e por mandato da Igrexa xerárquica, e feito en nome da Igrexa
universal por persoas deputadas para iso57. Esta comprensión do
55 Congregavit nos in unum Christi amor: Antífona para o lavatorio dos pés na Misa In
Coena Domini, o día de Xoves Santo.
56 Cf. P. Ternant, Iglesia: en X. Léon-Dufour, Vocabulario de Teología Bíblica: Biblioteca
Herder. Sección de sacra Escritura. Vol. 66 (Barcelona, 1985) 405
57 Cf. S. Marsili, La Liturgia, momento storico della salvezza, 59.
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culto induce no crente unha imaxe da celebración litúrxica como
actividade reservada ao clero, e unha imaxe da comunidade cristiá
como público obrigado e destinatario infeliz dun espectáculo que
outros representan.
Ao longo do século que agora remata e como consecuencia das
achegas feitas á historia da celebración polo chamado Movemento
Litúrxico, foise formulando, tamén en documentos oficiais o desexo
de devolver á asemblea cristiá a súa participación na celebración
litúrxica58.
O Concilio Vaticano II quixo romper coa vella imaxe de celebración e de comunidade, e con linguaxe nova e vigorosa, debedor da linguaxe con que tradicionalmente se expresaba a eucoloxía da liturxia romana, achegouse ao misterio da celebración
litúrxica cristiá, obra de Cristo sacerdote e do seu Corpo que é
a Igrexa59. Participando na liturxia terrea, a Igrexa, o Corpo de
Cristo, a comunidade celebrante, os fieis reunidos no nome do
Señor participamos, gustándoa de antemán, naqueloutra liturxia
que se celebra na cidade santa do ceo; cantamos con todo o exército celestial un himno de gloria ao Señor; venerando a memoria
dos santos, esperamos participar da súa sorte e gozar da súa compañía; e agardamos ao noso Salvador, o Señor Xesucristo, até que
se manifeste60. A acción litúrxica ten un suxeito plural e, cando
o ten singular, trátase normalmente dun suxeito colectivo, como
58 Sobre este punto pode verse D. P. Cronin, «Arte y arquitectura litúrgicos. Una perspectiva a través de la participación»: Phase 38 (1998) 368.
59 Nunha obra tan grande pola que Deus é perfectamente glorificado e os homes santificados, Cristo asocia sempre consigo á Igrexa, a súa esposa amadísima, que invoca ao seu
Señor e por El rende culto ao Pai Eterno. Así pois, con razón considérase a liturxia como
o exercicio da función sacerdotal de Xesucristo na que (…) se signifícase e realízase (…) a
santificación do home e, así, o Corpo místico de Cristo, isto é, a Cabeza e os seus membros,
exerce o culto público. Por iso, toda celebración litúrxica, como obra de Cristo sacerdote
e do seu Corpo, que é a Igrexa, é acción sacra por excelencia: Constitución sobre a sacra
liturxia (=SC), 7: en Concilio Ecuménico Vaticano II. Constitucións. Decretos. Declaracións.
Ed. patrocinada pola Conferencia Episcopal Española (Madrid 1993).
60 SC, 8. Cf. Constitución dogmática sobre a Igrexa, 50: en Concilio Ecuménico Vaticano
II. Constitucións. Decretos. Declaracións. Ed. patrocinada pola Conferencia Episcopal Española (Madrid 1993).
Encrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020

77

Santiago Agrelo Martínez, OFM

poden ser, o Corpo de Cristo (SC, 7), ou a Igrexa (SC, 6; 83;
102; 106), que está verdadeiramente presente en todas as lexítimas
comunidades locais de fieis, unidas aos seus pastores (LM, 26).
A linguaxe dos Pais do Concilio non é o froito dun descoido
senón a evidencia dunha opción. E a interpretación que eles fan
da celebración cristiá proxecta nas conciencias unha imaxe necesariamente eclesial da acción litúrxica, e fai das asembleas de fieis,
lexitimamente reunidas e xerarquicamente estruturadas, suxeito
activo da celebración61. Deste modo pódese dicir que a Liturxia é
«acción» do «Cristo total»(CIC, 1136); que é toda a comunidade, o
Corpo de Cristo unido á súa Cabeza quen celebra (CIC, 1140); que
a asemblea que celebra é a comunidade dos bautizados que, «polo
novo nacemento e pola unción do Espírito Santo, quedan consagrados como casa espiritual e sacerdocio santo para que ofrezan, a
través das obras propias do cristián, sacrificios espirituais» (Lumen
Gentium, 10) (CIC 1141), e que, na celebración dos sacramentos,
toda a asemblea é «liturgo», cada cal segundo a súa función, mais
na «unidade do Espírito» que actúa en todos (CIC, 1144).
Lamentablemente, esa linguaxe non é a que atopamos no Código
de Dereito Canónico promulgado en xaneiro de 1983 que, abandonada a antiga tradición e a inspiración do Concilio Vaticano II,
recupera vellos tópicos clericais62 e, privilexiando o concepto de
competencia sobre o de participación, privilexia a eclesioloxía xurídica e societaria sobre a eclesioloxía sacramental de comuñón63.
E o que parece aínda máis lamentable, a linguaxe do Concilio
e da Liturxia, que sinala á comunidade reunida como suxeito da
61 «As accións litúrxicas non son accións privadas, senón celebracións da Igrexa, que
é «sacramento de unidade», isto é, pobo santo, congregado e ordenado baixo a dirección
dos bispos. Por tanto, pertencen a todo o Corpo da Igrexa, inflúen nel e maniféstano; mais
afectan a cada membro deste Corpo de maneira diferente, segundo a diversidade de ordes,
funcións e participación actual»: SC, 26 (o subliñado é meu).
62 Cf. S. Agrelo, ««Celebrar». Desde la Liturgia al derecho»: en Noscere Sancta. Miscellanea in memoria Agostino Amore OFM (+ 1982). A cura dei I. Vázquez Janeiro. Vol 2:
Liturgia, Agiografia (Roma 1985) 69-97.
63 Cf. S. Pié, «Eclesiología y Liturgia. Presente y futuro»: Phase 38 (1998) 312-313.
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acción cultual, continúa ignorado pola predicación e a catequese e
rexeitado polas tendencias máis conservadoras dentro da Igrexa64.
b) Comuñón eclesial, comuñón con todos en Cristo.
A revelación bíblica deixa ver desde o principio a orientación
de todo cara ao home, que é presentado como vicario de Deus no
mundo, imaxe e semellanza do seu Creador. Deus fíxoo pouco inferior aos anxos e coroouno de gloria e dignidade, deulle o mando
sobre as obras das súas mans, someteuno todo baixo os seus pés.
Non lle foi nunca doado á relixiosidade aceptar a revelación da
Graza de Deus para o home, revelación que implica polo menos
dous aspectos escandalosos: o amor de Deus, revelado como universal; e a xustificación, ofrecida aos pecadores. Amor e xustificación non son ideas sobre Deus, senón realidade concreta, e por iso
mesmo, revelación histórica en Cristo Xesús: «tanto amou Deus ao
mundo que lle deu ao seu Fillo único para que teña vida eterna e
non pereza ningún dos que cren nel» (Jn 3, 16); «non vin chamar
aos xustos, senón aos pecadores» (Mt 9, 13; Mc 2, 17; Lc 5, 32).
Á luz do Evanxeo, mesmo a perfección de Deus ou plenitude da
súa bondade maniféstase na relación concreta de Deus co home:
ensináronvos que se mandou: «Amarás ao teu próximo e odiarás
ao teu inimigo». Pois eu dígovos: Amade ao voso inimigos e rezade
polos que vos perseguen, para ser fillos do voso Pai do ceo, que fai
saír o seu sol sobre malos e bos e manda a choiva sobre xustos e
inxustos (Mt 5, 43-45)
Por conseguinte, sede bos de todo, como é bo o voso Pai do ceo
(Mt 5, 48)

En realidade, a encarnación é a revelación concreta e definitiva
de que Deus optou desde sempre e para sempre polo home. E non
creo equivocarme se digo que todas as desviacións doutrinais con
64 Cf. D. P. Cronin, «Arte y arquitectura litúrgicos. Una perspectiva a través de la participación»: Phase 38 (1998) 379-384. P. Visentin, «Luci e ombre nella recezione e attuazione
della riforma liturgica»: Rivista Liturgica 77 NS (1990) 175-180.
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relación ao misterio de Cristo Xesús, ao misterio da Trindade ou
ao misterio da Igrexa teñen como consecuencia necesaria desviacións prácticas con relación ao misterio do home. Unha celebración litúrxica que non sexa «para o home», como foi «para o home»
a encarnación, como foi «para o home» a vida de Xesús de Nazaret,
será rito relixioso, poida que mesmo sexa rito sumamente piadoso
e meritorio, mais non será celebración cristiá65.
Tentemos quitarlle a Xesús de Nazaret a súa relación de comuñón cos pobres e sinxelos, incapaces de cumprir a lei por falta
de tempo, riquezas ou coñecemento; deixémolo sen relación de
comuñón cos ritualmente manchados; apartemos del a descridos,
publicanos e prostitutas, e quedarémonos sen Evanxeo66. En realidade, teremos quedado sen Xesús de Nazaret, tanto como se lle
tivésemos quitado a súa relación co Pai Deus67.
Supoño que ninguén poñerá en dúbida que a Igrexa mantivo
sempre unha especial relación cos pobres68, cos manchados, cos
pecadores; mais a pregunta que habemos facer é se esa relación
está en continuidade coa que instaurou Xesús de Nazaret ou é
máis ben restauración do vello legalismo que pide ao pobre, ao
manchado, ao pecador, penitencia e cambio para que poida recibir
daquela o perdón de Deus. E a impresión é que a predicación, a
pastoral e a espiritualidade das nosas comunidades están marcadas
máis polo vello legalismo ca pola novidade da graza69.
65 Estudando o cristianismo primitivo, F. Hahn chega a afirmar que non existe servizo
litúrxico sen responsabilidade co próximo: F. Hahn, Il servizio liturgico nel cristianesimo primitivo (Brescia 1972) 67; citado en D. Sartore, «Liturgia e carità nelle testimonianze della
tradizione»: Rivista Liturgica 77 NS (1990) 513. Véxase tamén G. Cavagnoli, «Dimensione
«agapica» nella liturxia attuale, dimensione «liturgica» nella carità»: Rivista Liturgica 77 NS
(1990) 526-538.
66 Cf. X. Pikaza, Este es el hombre. Manual de cristología Secretariado Trinitario, Salamanca, 1997. p. 50-53.
67 Cf. X. Pikaza, Este es el hombre. Manual de cristología Secretariado Trinitario, Salamanca, 1997. p. 47-50.
68 Nese sentido relixioso que se lle deu ao termo.
69 Cf. X. Pikaza, Este es el hombre. Manual de cristología, Secretariado Trinitario, Salamanca, 1997. p. 53: «Non parece que a Igrexa actual estea moi disposta a seguir o camiño
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Mais, se un aspecto irrenunciable para a conciencia da comunidade eclesial é a súa comuñón con todos os homes na des-graza
e na graza, igualmente irrenunciable resulta a manifestación desa
comuñón na pobreza compartida e na mesa compartida. A comuñón das comunidades eclesiais cos marxinados da relixión e da
sociedade pode constituír un bo criterio para discernir a propia
fidelidade a Cristo e ao Evanxeo, e a autenticidade das nosas celebracións: «Ubi caritas et amor, Deus ibi est»70.

3.- Conclusión
O camiño aberto polo Concilio Vaticano II en materia de teoloxía da celebración litúrxica e as consecuentes reformas dos ritos
sacramentais, representaron para a Igrexa unha chamada a unha
revisión radical dos modos de entender e de vivir a relación co
Deus trinitario revelado por Xesús de Nazaret. Elementos fundamentais desa revisión son: o recoñecemento da asemblea reunida como suxeito da acción litúrxica; o recoñecemento da acción
litúrxica como epifanía da Igrexa, pois, na celebración, o misterio
da Igrexa é anunciado, gustado e vivido; o recoñecemento consecuente da esixencia de participación activa, consciente e plena dos
fieis na celebración; o recoñecemento da importancia da palabra de
Deus; o recoñecemento da importancia da Historia da Salvación e
do misterio pascual como centro desa Historia, así como da relación que os sacramentos teñen co misterio pascual e coa Historia
da que o misterio pascual é o centro71.
Mais a chamada que nos chegou do Concilio, atopou e continúa
atopando, solapada ou manifesta, a oposición de determinados secde Xesús, ofrecendo espazo de comuñón (presenza de Deus e reino) aos pobres, manchados
e pecadores da terra».
70 Antífona para o lavatorio dos pés na Misa In Coena Domini, o día de Xoves Santo. Cf.
J. I. González Faus: Proyecto de hermano. Visión creyente del hombre. Sal Terrae, Santander, 1991. p. 659: «Só se a comunidade de crentes tenta ser de verdade un sacramento da
fraternidade, dará ao mundo motivo para sospeitar que son cribles tanto a paternidade de
Deus como a presenza do seu Espírito no noso corazóns».
71 Cf. Carta apostólica de Xoán Paulo II, Vicesimus quintus annus, nn. 6-9.
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tores da Igrexa; sufriu, confesado ou inconsciente, o medo doutros,
e naufragou na desidia, non sei se responsable ou irresponsable, de
moitos. Os fins que se propoñía alcanzar o Concilio coa reforma
litúrxica están lonxe de verse realizados, en moitos casos non foron
comprendidos, noutros foron mal interpretados; por iso é polo que
os cambios experimentados quedaron moi na superficie, e poida
dicirse que, en realidade, pasouse dun formalismo a outro72.
Con todo, quen a escoiten saben que o seu traballo para unha
mellor comprensión do misterio da celebración litúrxica é un froito
do Espírito Santo e unha esixencia de fidelidade á acción do Espírito na Igrexa. E a tarefa máis urxente neste momento é a formación bíblica e litúrxica do pobo de Deus, dos pastores e dos fieis73.
A liturxia do tempo que vén será expresión da Igrexa que vén.
Como sexa a teoloxía que se faga da Igrexa, así será a visualización
que a Igrexa fará de si mesma na celebración litúrxica.
Fr. Santiago Agrelo Martínez, OFM
Bispo emérito de Tánxer

72 Cf. P. Visentin, «Luci e ombre nella recezione e attuazione della riforma liturgica»:
Rivista Liturgica 77 NS (1990) 171.
73 Cf. Carta apostólica de Xoán Paulo II, Vicesimus quintus annus, n. 15.
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Documento

Entrañas de misericordia
Asoc. Mulleres Cristiás Galegas Exeria

A Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria, co apoio
de Asoc. Irimia, Asoc. Encrucillada, Col·lectiu de dones en
l’Església per la paritat, Dones Creients, Mujeres y Teología de
Sevilla, Cabra e Zaragoza, Red Miriam de espiritualidad ignaciana feminina, Colectivo Agar e a Comunidade Cristiá Torrero
III de Zaragoza.
Dirixímonos á Igrexa galega, e nomeadamente ao seu arcebispo e bispos, a raíz das declaracións de Francisco Rafael Gómez
Canoura, párroco de Zas, para chamar a súa atención sobre o que
nos está a preocupar na nosa Igrexa.
O obxecto deste documento é censurar unhas palabras que atentan contra os Dereitos Humanos, escritas por unha persoa concreta que se cre co dereito a podelas dicir, pero tamén denunciar o
contexto eclesial que o permite e non toma medidas enérxicas para
erradicar este comportamento. No noso horizonte está a procura
dunha mellor Igrexa Galega.
Non entendemos a permisividade por parte da autoridade eclesiástica respecto dun crego que hai pouco rematou o seu período
de formación no seminario, un crego que a día de hoxe segue
celebrando e predicando nas «súas» parroquias. E entendémola
aínda menos cando o comparamos coa dureza coa que se tratan
outras declaracións e situacións que non atentan contra os Dereitos Humanos coma esta, e nas que non se dubida en pechar a boca
ou condenar a persoas e asociacións.
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Vemos unha gran distorsión respecto do tratamento das diferentes polémicas que se suscitan no seo da nosa Igrexa e isto lévanos a facer a seguinte reflexión que ten como obxectivo denunciar
as actitudes que máis nos interpelan como mulleres, como cristiás
e como galegas facendo propostas construtivas que nos axuden a
avanzar.

1.- Como mulleres
Estamos a sentir en certos sectores da nosa Igrexa un aumento
da hostilidade cara a nós e cara a causa feminista, que non é outra
que a igualdade de todos os fillos e fillas de Deus. Levamos moito
tempo reflexionando sobre esta cuestión, como ben poñen de manifesto o documento Nós, as mulleres na Igrexa, de novembro de 2010
e A violencia de xénero violencia contra as mulleres, de novembro
de 2012 e que poden consultar na nosa web, www.exeria.org.
Constatamos con tristeza o medo e receo que determinados
sectores da Igrexa nos seguen tendo a nós, as mulleres, as súas
irmás, medo e receo que se manifesta en actitudes de rexeitamento cando non aberta misoxinia. Cremos que pode ser debido
a que a formación dos futuros sacerdotes está demasiado sesgada
cara o masculino. Os cregos deben coñecer o que pensamos as
mulleres para aprender a valorar as nosas achegas á vida eclesial. Nótase moito a falla de presenza feminina na formación dos
sacerdotes. Na nosa Igrexa contamos con mulleres ben preparadas, algunhas doutoras en teoloxía, outras amplamente formadas
en acompañamento espiritual: mulleres que dirixen exercicios
espirituais e imparten clases de teoloxía que deberían estar formando aos nosos futuros sacerdotes. Non se pode apreciar o que
non se coñece.

2.- Como cristiás
Vemos con preocupación como a Igrexa se está convertendo no
tobo onde se agochan certos sectores de opinión nos que campan
persoas que se negan a ter entrañas de misericordia, que viven
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permanentemente en contra de todo o que de bo e xeneroso vai
tendo a sociedade nos seus cambios. A Igrexa é o corpo místico
de Cristo, signo e sacramento de salvación, pegada de Deus no
mundo. No nome de Deus, que fixo o ceo e a terra, do seu fillo
Xesucristo, nacido de muller, e do Espírito que alenta a Igrexa non
nos podemos permitir ser a institución na que se refuxien o odio,
a intolerancia, a inxustiza, a cobiza e o desamor.
Notamos tamén o pouco protagonismo que se lle dá a laicos
e laicas, o pouco que se segue apostando por formar un Pobo
de Deus adulto na fe. Estamos vendo como cada día as persoas
laicas somos relegadas, infantilizadas ou directamente excluídas
da acción pastoral, unha acción pastoral á que se nos convoca para
elaborar documentos que logo son desactivados e esquecidos nos
caixóns dos despachos. Sucedeu co concilio pastoral de Galicia e
está a pasar coas conclusións dos Sínodos nas nosas igrexas locais.
Sentimos que se nos convoca a participar, pero realmente non se
nos escoita.

3.- Como galegas
Sentimos a dor da terra ao ver a pouca altura humana de certos
sectores da xerarquía da nosa Igrexa, o escaso aprecio que lle teñen
á cultura galega, como se resisten a utilizar o galego e como mesmo
o desprezan. Notamos actitudes máis próximas á prepotencia que
ao sentido eclesial e comunitario. Necesitamos un clero sen medo
a dialogar coa comunidade eclesial e coa cultura galega, que saiba
respectar as diferentes opcións das persoas, que sexan animadores
de auténtica e fonda eclesialidade.
Queremos pedir a toda a Igrexa galega e nomeadamente aos seus
pastores: cregos, bispos e arcebispos que renoven os seus esforzos
na formación actualizada dos novos sacerdotes, que os preparen
para non ter medo de nós, as mulleres, nin do mundo plural no
que viven, para que saiban dar pasos seguros e decididos pola
eclesialidade, camiñando cara a formación de comunidades vivas
e adultas, responsables na súa fe, sen medo ás diferenzas, acolleEncrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020
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doras e misericordiosas, en diálogo coa cultura galega, que sexan
semente do Reino de Deus na nosa terra e o mundo.
É tempo de Nadal, ogallá o neno que nace en Belén o faga
tamén nos corazóns de todas as persoas. Ogallá os nosos corazóns de pedra se converten en entrañas de misericordia para poder
seguir avanzando na eclesialidade, a xustiza e a paz.
Asoc. Mulleres Cristiás Galegas Exeria
Festa das Santas Inocentes. Nadal 2019
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Documento daAPaz
2019-20

A paz faise entre todos
Coordinadora de Crentes Galegos

Como podemos falar de paz mentres construímos novas e formidables armas de guerra? Como podemos falar de paz mentres
xustificamos determinadas accións espurias con discursos de discriminación e odio?… A paz non é máis que un son de palabras, se
non está fundamentada na verdade, se non se constrúe de acordo
coa xustiza, se non está vivificada e completada pola caridade, e
se non se realiza na liberdade.
(Papa Francisco, discurso en Hiroshima, novembro 2019)

As palabras de Francisco lévannos a reflexionar ás persoas Cristiás, no comezo do ano, sobre o noso compromiso diario na construción da paz no mundo que vivimos e na nosa realidade máis
próxima: Galicia. Certo que vivimos nun lugar privilexiado fronte
a millóns de persoas no mundo. Porén, esta paz aparente é feble
e pode rachar en calquera intre. A metade dos galegos sobreviven
a base de prestacións públicas: pensións e subsidios (Voz de Galicia 26-11-2019). Os recentes sucesos en Chile, un dos países máis
prósperos de América do Sur, avisan da fraxilidade das sociedades
chamadas do benestar. A violencia de xénero que este ano foi especialmente dura na nosa terra, a xenofobia, a homofobia e os novos
discursos do odio dalgún grupo político, mesmo amparándose na
relixión cristiá, son mostras de que a paz está lonxe de ser estable.

1.- Que podemos aportar?
Para lograr un clima de paz é imprescindible que todos os membros dun colectivo, dun pobo, se sumen ao proxecto de construír
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a paz no seu arredor. Non é doado superar a conflitividade, harmonizar intereses encontrados, reformar organismos carentes de
imparcialidade. Fundamental é unha educación para a paz desde
as familias e sobre todo na escola, onde medran cada ano casos de
acoso e maltrato. Educar a nenos e mozos na resolución de conflitos sen odio e sen violencia é unha materia pendente na educación.

2.- Consumo responsable
Unha das causas de inestabilidade en moitos países é o hiperconsumo no que está mergullado boa parte do mundo. Non se trata
só dos danos ecolóxicos da superprodución senón do empobrecemento e escravitude de millóns de persoas. Detrás das guerras en
África agóchanse grandes intereses comerciais, e como non, a venta
e tráfico de armas. España non é allea a esta situación. Tampouco
a ONU, pois o 80% da venda de armamento procede dos países
membros do Consello de Seguridade das Nacións Unidas. O gasto
mundial en armamento (2018) foi o maior dos últimos 30 anos
(1,63 billóns de euros). O Papa Francisco vén de reclamar á ONU
que desapareza o dereito ao veto no Consello de Seguridade das 5
potencias. Temos logo que apostar por un consumo responsable e
sobrio, eliminando o innecesario, favorecendo o comercio ecolóxico
e as enerxías sostibles. Só así frearemos a devastación do planeta
e a violencia que xera unha produción salvaxe en tantos países. O
recente Sínodo da Amazonía, celebrado o pasado mes de outubro en
Roma, reclamou novas políticas que defendan os territorios ameazados e aos seus poboadores. Dende a nosa fe no Xesús Liberador
non podemos deixar de loitar neste empeño de salvar a Creación.

2.ª Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia
(https://theworldmarch.org/)
O 3 de outubro de 2019 comezou en Madrid a 2.ª Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia que busca unha converxencia global
dos esforzos das distintas colectividades e movementos a prol dos
seguintes obxectivos:
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• Apoiar o Tratado de Prohibición de Armas Nucleares e eliminar así a posibilidade dunha catástrofe mundial e destinar os
seus recursos ás necesidades da humanidade.
• Erradicar a fame do planeta.
• Reformar a ONU para que se converta nun auténtico Consello Mundial para a Paz.
• Completar a Declaración de Dereitos Humanos cunha Carta
pola Democracia Global.
• Activar un Plan de Medidas contra o Supremacismo e calquera discriminación por raza, nacionalidade, sexo ou relixión.
• Facer fronte ao cambio climático.
• Promover a Non Violencia Activa para que o diálogo e a solidariedade sexan as forzas transformadoras fronte á imposición e á guerra.
A día de hoxe 80 países asinaron a favor do fin das armas nucleares, 33 ratificaron e faltan 17 por asinar. A Marcha rematará en
Madrid o 8 de Marzo de 2020, no Día Internacional da Muller.
Agora, cada quen ten na súa man o sumarse a este ánimo de
santidade que percorre o mundo. Non abonda con amar a Deus e
non idolatrar, xa non abonda con non matar, non roubar ou non
levantar falso testemuño.
Nos últimos meses contemplamos como a violencia estoupou
en tantos lugares do mundo: Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Chile,
Colombia, España, Francia, Hon Kong… Artellar camiños de diálogo e pacificación é tarefa urxente que require de todas nós.
«En Nagasaki e en Hiroshima estiven orando, encontreime con
algúns sobreviventes e familiares das vítimas e reiterei a firme
condena das armas nucleares e da hipocrisía de falar de paz, construíndo e vendendo armas (…) Hai países cristiáns, países europeos que falan da paz e logo viven das armas».
(Papa Francisco)

Coordinadora de Crentes Galegos
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Antón Gómez Vilasó, un «Fillo
da madrugada»
Lois Ferradás

O pasado día 21 de decembro faleceu Antón Gómez Vilasó.
Queremos ofrecer nesta páxinas unha agradecida memoria de
quen contribuíu de maneira singular durante máis de 25 anos á
renovación da igrexa galega na liña do Concilio Vaticano II, co
Evanxeo. El foi toda a súa vida un asiduo lector de Encrucillada,
participou na organización da primeira reunión que se celebrou en
Compostela para empezar a falar do proxecto desta revista e o seu
irmán Xosé Manuel foi quen deseñou a portada da revista que, con
algún retoque, aínda usamos.
Nacido en 1929, fixo os estudos de Humanidades, Filosofía e
Teoloxía no Seminario compostelán e foi ordenado presbítero no
marco do Congreso Eucarístico de Barcelona en 1952, ao que
asiste o mesmo Franco.
Despois de exercer un tempo como coadxutor en Betanzos, onde
aínda é recordado como animador dunha escola nocturna de educación popular, foi durante cinco anos párroco de San Pedro de
Dimo, preto da ría de Arousa onde vira a luz por primeira vez. En
1958 faise cargo da parroquia de Nosa Señora de Fátima do Castiñeiriño, que acababa de ser creada, e alí permanece ata o ano
1976, cando decide dimitir como párroco e pedir a secularización.
Contrae matrimonio con Rosa Capeáns, con quen crea a librería
Nós, na que traballará o resto da súa vida laboral, converténdoa
non só na fonte de sustento para a familia, senón tamén nun foco
de difusión da cultura na cidade da Coruña.
Ata aquí sinalei as referencias espaciais e temporais, comúns a
moitas outras persoas. Por que dicimos que este home foi singular?
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Por que o chegamos a admirar e a querer tanto? Non nos resulta
fácil reflectir a riqueza da súa personalidade e do seu labor. Pero
ímolo intentar.
A súa formación académica está influída pola escolástica que
dominaba naquela época na igrexa, que se entendía a si mesma
como sociedade perfecta aliada co poder, en pleno apoxeo do que se
dou en chamar nacional catolicismo. Aínda así, xa desde a súa época
de seminarista se interesa polos movementos de renovación da práctica pastoral que se estaban producindo especialmente en Francia,
nunha liña secular, comunitaria e enviada ás periferias e á clase
obreira1. Pronto inicia contactos cos movementos especializados da
Acción Católica como a JOC, JEC e outros movementos con base
no traballo con grupos. Creo que esta é unha das claves que poden
explicar os cambios tan profundos que se foron producindo ao longo
da vida de Antón. Con outras persoas da súa xeración (como Francisco Lorenzo, Xosé Chao ou Antón M. Aneiros) foi capaz de reeducarse, de reinventarse: educado para mandar aprendeu a facerse
servidor, educado no dogmatismo aprendeu a promover o diálogo,
educado no inmutable aprendeu a promover o cambio, educado en
privilexios aprendeu a promover a xustiza, educado no rigorismo
tivo entrañas de misericordia, educado para o individualista «que
se salve quen poida» promoveu a solidariedade…
Cando Antón Chega ao Castiñeiriño, podemos dicir que atopa
un barrio en construción, onde case todo está por facer. Por iso se
entrega sen descanso á finalización das obras da igrexa parroquial,
á construción da vivenda para os curas e os servizos parroquiais e,
máis tarde, á construción do xardín de infancia «Raiola». Pero o
que máis destaca é a posta en marcha dunha parroquia cun estilo
propio, baseado na atención e o coidado, na participación, na toma
de conciencia; así, unha parroquia da periferia de Compostela converteuse nun polo de atracción, nun centro de referencia.
O primeiro que resaltan as persoas que coñeceron a trataron
de preto a Antón G. Vilasó, é a calidade do seu trato humano.
1

Godin, H. e Daniel, J., La France, Pays de mission? París, 1943.
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Evocan o que significou para elas a experiencia de atoparse con
alguén que escoita, que non xulga nin se impón; alguén que te
valora, que se alegra e celebra as túas capacidades; alguén que te
invita a participar en diversas iniciativas comunitarias e de axuda:
catequese, acampadas, reunións de estudo, accións reivindicativas,
asociacións, … Cando estabas con el sentíaste valorado como a
persoa máis importante do mundo. E todo isto desde a discreción,
desde a sombra. Foi un dirixente, pois tiña un programa que marcaba unha dirección, que suscitou outros animadores e animadoras ao seu arredor, pois non acaparaba protagonismo na toma de
decisións. A máis importante lección de pedagoxía non a recibín
en ningunha facultade nin doutorado, senón que foi velo coa súa
maneira de estar presente nos diversos grupos, respectuosa, de
apoio, dando tempo. Pero foi moito máis que unha boa persoa ou
un líder carismático.
Durante o tempo no que el foi párroco de Nosa Señora de Fátima
no Castiñeiriño, e durante uns anos despois, fixo que a construción
da comunidade estivese no centro. Un símbolo disto foi colocar
a mesa do altar nun lugar central da nave da igrexa, ao nivel de
todos, de maneira que nas celebracións era rodeada tamén polos
fieis. Pero isto ía máis lonxe: daba a palabra incluso aos nenos e
nenas na homilía compartida. Suprimiu o pago de aranceis polos
servizos relixiosos, que para algunhas persoas é un dos obstáculos
para chegar a comprender a acción gratuíta e amorosa de Deus.
Promovía unha fe adulta e crítica, de maneira que non escapaba
máis aló das nubes do ceo, senón que se amasaba cos problemas e
situacións do día a día.
Antón é recoñecido comunmente como un cura galeguista. E
foino de verdade. Desde o outono de 1966 celebrou en galego a
misa principal dos domingos, na que tamén confluían os numerosos grupos de nenos e nenas da catequese. Este xesto, entre outros,
contribuíu a que esta parroquia se convertese nunha casa onde
numerosas parellas galeguistas puideron celebrar con autenticidade as súas vodas, ou que nela se celebrase a despedida con dignidade dalgunha personalidade da cultura como Fermín Bouza Brey.
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Como reforzo e expresión de todo isto edita desde 1961 o Boletín
Parroquial Fátima. Non resulta fácil na actualidade valorar na súa
xusta medida o significado e o alcance desta publicación. Pénsese
non só na dificultade de pagar a impresión de cada número, senón
no traballo de conseguir e coordinar as colaboracións nun tempo
no que non existían os procesadores de texto, nin o correo electrónico, nin o fax nin case as fotocopiadoras. Como publicación ía
moito máis alá do que hoxe representa un boletín parroquial; baste
sinalar que frecuentemente os diarios se facían eco de reportaxes
ou colaboracións que apareceran no boletín Fátima. Pronto este
boletín se transforma en «interparroquial», isto é, instrumento de
colaboración de varias parroquias de Compostela e mesmo da do
Barrio das Flores, na Coruña, na que un grupo de curas desenvolvían un auténtico traballo de equipo pastoral.
O traballo deste home transcendeu con moito os límites da
parroquia. Unha manifestación disto é o seu labor como consiliario do Consello Interparroquial de Cáritas, desde onde, ao lado de
accións máis tradicionais como a Campaña de Nadal, promoveu
actividades curadoras ou rehabilitadoras con alcohólicos, en colaboración cos profesionais sanitarios que impulsaron a creación da
actual UTA do Hospital Clínico. Quizais o máis destacado foi a
creación do servizo de colonias de verán, coa construción do albergue de Arnela, nas que cada verán chegaban a participar un total de
400 nenos e nenas, atendidos por unha cincuentena de monitores
e monitoras, en continua formación na pedagoxía do tempo libre.
Hai quen di que foi un dos actores principais da transición en
Galicia. Non son capaz de valorar iso. Sei que, con outros párrocos
e cos consiliarios dos movementos XEC e XOC, preparou e pronunciou a homilía colectiva de apoio aos estudantes universitarios
democráticos na primavera de 1968. Sei que amigos seus, cregos
ou leigos, se comprometeron na acción política democrática de
diferentes tendencias no final da ditadura e no comezo da democracia. Sei que na base do movemento dos Coloquios Galegos de
Parroquias (alcumado os «Europeus») das cinco dioceses, do que el
foi secretario e Xosé Chao presidente, había unha idea de Galicia
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como suxeito político democrático e inclusivo, liberado da ditadura
e da inxustiza. Pode sorprender que sempre tivo o apoio do cardeal
Quiroga Palacios, que seguramente non comprendía algunhas das
súas opcións, pero que confiaba nel. Aínda está por escribir de
maneira cumprida a historia deste movemento e doutras experiencias da igrexa da base en Galicia, pero estou convencido de que
este foi o acontecemento máis importante dos tempos posteriores
ao Concilio2. Supoño que a súa sinxeleza non lle permitiría recoñecelo, pero el foi un inspirador de prácticas alternativas, liberadoras,
en ámbitos diversos de educación popular, por parte de mestres,
de cregos, de educadores de tempo libre, etc.
Unha vez pregunteille que metodoloxía seguira nos grupos que
animou, deles o máis coñecido «A Reunión dos Luns» pola súa
persistencia (pois aínda se segue reunindo os martes de todas as
semanas) ou polos seus membros (pois nel participaba, por exemplo, Agustín Bueno), e esperaba que me confesara, por exemplo,
«A Revisión de Vida» = Ver-Xulgar-Actuar, que eu considero xenial.
Pois non; simplemente díxome que era un intento de educarse e
mellorar na fe cristiá.
Cando preguntamos a persoas da parroquia como recordan a
Antón, hai unha idea que se repite: «Con el abrimos os ollos»,
«con el empezamos a facer cousas para mellorar o barrio», «con
el tiñamos ilusión e esperanza dun mundo máis humano», … e
isto en tempos difíciles, nos que faltaba o máis elemental, o aire
da liberdade, na longa noite de pedra. Con Antón vivimos unha
madrugada, el foi para nós un pai ou unha parteira de madrugadas;
por iso na homenaxe que lle rendemos o 30 de setembro de 2017
declarámolo «Fillo da madrugada», evocando o Canto moço do
gran Zeca Afonso, e que nos serviu para dar título a estas páxinas
Somos filhos da madrugada
Pelas praias do mar nos vamos
À procura de quem nos traga
Verde oliva de flor no ramo.
2

Cf. Rodríguez Pampín, X. M., Nova conciencia da Igrexa galega. Vigo, SEPT, 1976.
Encrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020

95

Lois Ferradás

Navegamos de vaga em vaga
Não soubemos de dor nem mágoa
Pelas praias do mar nos vamos
À procura da manhã clara.
Lá do cimo duma montanha
Acendemos uma fogueira
Para não se apagar a chama
Que dá vida na noite inteira.
Lois Ferradás
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Costureiras e xastres de Deus
Feliz ano novo, amigas e amigos que ledes esta Crónica de
Igrexa! Que teñamos a humildade, a ousadía e o gozo de facelo
algo positivamente novo en algo
polo menos. Cunha ollada realista e construtiva podemos dicir
que hai moito roto e descosido
entre persoas, grupos sociais e
pobos, que está agardando polas
nosas habilidosas mans, amigas
de facer ganduxos, cosidos e
mesmo bordados. En fin, que
ao lado de quen sabiamente nos
dicía que non se pode remendar
un traxe vello cun pano novo,
porque sería peor o remedio
do que a enfermidade –e canto podemos aprender deste dito
sapiencial!–, ao seu carón, digo,
podiamos poñer as costureiras
e «costureiros», que pacientemente se dedican a reparar tecidos, a refacelos e reconstruílos,

para que poidan seguir prestando o seu apreciado servizo.
Costureiras e «costureiros» ou
xastres, logo, será un bo oficio
para este ano que empeza, en
tempos nos que desde ámbitos
tan diferentes nos empeñamos
por alongar as rupturas e facer
case innegociable a convivencia
do diferente. Costureiras e costureiros ou xastres, logo, ao servizo dun Deus de sempre empeñado en refacer e recompoñer
o que os humanos nos empeñamos teimudamente en estragar.

1.- O ano que nos agarda
Entrando un pouco no que
temos por diante, sáennos ao
paso dúas realidades. Unha ten
que ver coa nosa situación española. Cando isto escribimos,
acábase de constituír o novo goberno de coalición entre PSOE
e Unidas Podemos. Deplorables
Encrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020
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en bastantes momentos foron as
intervencións dos nosos políticos, eles e elas, nos debates parlamentarios previos; algo polo
que sentir case vergoña allea.
Negarlle o caldo e as codias ao
contrario, sen buscar case nunca o que en principio sería a
principal razón do seu traballo:
acadar que o país puidese ter
goberno, facilitalo, sen renunciar aos labores específicos de
acción e de control que a cada
grupo lle poida corresponder.
Un aplauso ao meu ver, e podo
equivocarme, ao representante do PNV, Aitor Esteban, que
puxo intelixencia, sensatez,
ideas, humor e boas formas no
medio de tanta barafunda.
Os ánimos estiveron crispados e seguen moi crispados,
dentro e fóra do parlamento, e
cos ánimos a intención de dinamitar canto antes unha acción
de goberno, para que dure o
menos posible, para que volvamos ás andadas. Esperemos
que as augas amainen, como
amainaron as treboadas que
nos asolagaron durante case
dous meses. Esperemos que o
Goberno se mova con firmeza e
temperanza, afrontando as dúas
grandes cuestións que temos
enriba da mesa: a configuración
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territorial de España e a ruptura social, cunhas desigualdades
que, se non se intervén, cada
vez experimentará máis a xente
máis nova e fráxil con recursos
económicos frouxos e intermitentes.
Chámannos a atención –e–
non os silencios e reticencias
eclesiásticas cara ao novo goberno, nalgún caso, como é o do
cardeal Antonio Cañizares solicitando súplicas porque «estamos ante unha grave situación
de emerxencia», ou a do arcebispo Sanz rezando á Santina
para que salve a España; e non
porque rezar con xeito sexa malo
e non haxa cuestións moi serias
enriba da mesa política, que as
hai, senón porque o goberno estea formado polo PSOE e Unidas Podemos. Ben é certo que o
Grupo Federal de Cristiáns polo
socialismo e o Círculo Podemos
de Espiritualidade, e con eles
moitísima máis xente cristiá,
saúdan con esperanza algo que,
aínda con moitas dúbidas, ven
como unha posibilidade real de
abrir camiños no punto cego no
que estabamos metidos. Moi
prudentemente así o consideramos tamén, e máis que augurar
fracasos, ansiamos acertos que
traian calma e sensatez.
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Cumpría terlles regalado por
Reis aos nosos políticos o que
foi a mensaxe do Papa Francisco para o ano 2019, que leva
por título «A boa política está ao
servizo da paz», no que oferta reflexións atinadas sobre os comportamentos políticos. Recolle o
Papa estas «benaventuranzas do
político» do cardeal vietnamita
Francisco Xavier Nguyên Vãn
Thuân, morto no ano 2002, que
reproducimos con gusto:
«Benaventurado o político que
ten unha alta consideración e
unha profunda conciencia do
seu papel.
Benaventurado o político se é
persoa que reflicte credibilidade.
Benaventurado o político que
traballa polo ben común e non
polo seu propio interese.
Benaventurado o político que
permanece fielmente coherente.
Benaventurado o político que
realiza a unidade.
Benaventurado o político que
está comprometido en levar a
cabo un cambio radical.
Benaventurado o político que
sabe escoitar.
Benaventurado o político que
non ten medo».

E a segunda realidade que
nos agarda é internacional e xa

de longo percorrido. O mundo
debátese entre un afán louco de
acumular beneficios e riquezas
por parte de pequenos sectores
do capital, cada vez máis concentrados en poucas mans, e
unha inmensa maioría que golpe a golpe experimenta a crueza
de estar sometido a eses afáns
malditos e ve como esa diferenzas nos medios e calidade de
vida se incrementan. É o neoliberalismo militante que cada
vez condiciona e afoga máis a
voz democrática, poñéndoa ao
servizo dos seus intereses. É a
economía que mata. É a economía que opta polo medo como
forma de resolver o presente e
o futuro. É o poder económico
que inviste en armamento atómico e non atómico e non en remediar pobrezas. É a economía
que non quere saber nada do
coidado da Casa Común, e que
no COP25 de Madrid bloqueou
posibles cambios de estratexia.
É a economía que desestabiliza
países e rexións cando as cousas
non van ao seu gusto. É a economía que controla medios de
comunicación e pinta as cousas
coas cores que lle convén.
De todo isto fala o Papa con
frecuencia con sinxeleza, claridade e valentía. Fíxoo ultimaEncrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020
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mente durante a súa visita ao
Xapón, fíxoo na rolda de prensa
no avión na viaxe de volta, fíxoo
de novo na mensaxe para a Xornada Mundial da Paz para este
ano 2020, titulada «A paz como
camiño de esperanza: diálogo,
reconciliación e conversión ecolóxica». De todo isto sabe moi
pouco o presidente Trump, que
acendeu lumes incontrolables,
co asasinato preventivo do xeneral iraniano Qasen Soleimani, alegando supostos plans
destrutivos do tal señor, dos que
non ofrece proba algunha, e que
soan a mentira como a das armas de destrución masiva que
hai anos valeu para desatar a
guerra de Iraq.
Non é doado repoñerse a estas dinámicas de poder, porque
no fondo enganchan co mesmo
afán de poder que todos os humanos levamos dentro de nós.
Atráenos máis un farfallán que
alimente os nosos soños de acumular ou de defender o acumulado ca non unha persoa sensata
que nos propoña a necesidade
de controlar o crecemento para
que a todo o mundo chegue o
que é de todo o mundo.
Con todo isto teremos que
nos ver como crentes neste ano
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que empeza. Apostamos por
achegarnos a quen, a pesar de
todo, cre nun mundo fraterno,
cre en métodos xustos de resolver os conflitos, cre na renuncia,
no sacrificio, na cruz como maneira de posibilitar algo novo,
cre nas pequenas sementes que
alentan esperanzas sólidas para
un futuro que ansiamos máis
humano e por iso máis divino
tamén.

2.- Cando Francisco
evoca a Francisco
Desde o momento en que hai
xa seis anos o Papa aceptou ser
Papa, desde aquela Francisco, o
de Asís, foi un humilde e sólido
referente da palabra, da vida,
dos feitos do novo Papa tamén
Francisco. Cítao coa linguaxe
da vida en moitos momentos,
pero o día 1 de decembro, cando empezaba o Advento, ofreceunos unha sinxela, preciosa e
familiar carta apostólica sobre
do O fermoso signo do presebe
ou «belén» co que moitos adoitamos adobiar os espazos familiares e aínda públicos, para así
enchelos dunha mensaxe cristiá
elemental, porque «a representación do acontecemento do
nacemento de Xesús equivale
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a anunciar o misterio da encarnación do Fillo de Deus con
sinxeleza e ledicia. Pois o belén
é coma un Evanxeo vivo, que
xorde das páxinas das Sagradas
Escrituras» (n. 1).
Remítese ao relato do
Evanxelista Lucas e tamén ao
momento no que Francisco de
Asís, no inverno do 1223, lle
solicita ao labrego Xoán que na
corte do seu gando represente o
que puido ter sido o nacemento de Xesús. Así o fixo, e frades
e labregos/as puideron festexar
un Nadal vivo que os emocionou e aledou. Na mesma corte
celebraron logo a Eucaristía. E
mesmo houbo alguén –disque,
e non era para menos–, que
puido ver ou soñar a presenza
do neno Xesús deitado naquel
presebe. E logo o Papa vainos
explicando con naturalidade e
fondura o significado dos diferentes elementos cos quen onte
e hoxe adoitamos completar os
nosos beléns.
O Papa invítanos a ser creativos na súa construción. Por
Galicia adiante temos moitísimas mostras de beléns entrañables, desde o xa ben tradicional
e popular Belén de Begonte, en
Lugo, creación e sostemento

dos cregos irmáns Xosé e Xesús Domínguez Guizán e outras
persoas como colaboradoras imprescindibles, ata o máis esvelto
e decorativo da igrexa de Santa
Marta de Ortigueira, obra no
1924 do egrexio pintor, pioneiro
do deseño galego e escenógrafo ferrolán e galeguista Camilo
Díaz Baliño, pai de Isaac Díaz
Pardo, que logo no 36 sería «cuneteado» polas tropas franquistas en Palas de Rei, onde aínda
xace ignorado.
Hai beléns para todos os gustos: beléns realistas que intentan recrear o ambiente daquela
época; beléns viventes que con
persoas reais de hoxe nos volven a tempos pasados; beléns
reivindicativos, que recrean e
actualizan o aspecto provocativo, escandaloso, subversivo do
nacemento de Xesús, para que
o seu significado non se perda
no medio de simulacións bucólicas; e mesmo beléns de «broma», no que se dá entrada a
todo tipo de realismo social do
momento, con aires de carnaval
andaluz.
En fin, pensamos que o escrito do Papa pode ser un bo
material para enriquecer unha
práctica popular que algo está
Encrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020

101

Manuel Regal Ledo

decaendo e que en moitas
ocasións queda reducido a un
obxecto decorativo intranscendente.

3.- A graza de ter unha
persoa pobre por amiga
Con ocasión da celebración
do día mundial da pobreza, o
17 de novembro, o Papa escribiu unha mensaxe, celebrou a
Eucaristía e logo tivo un xantar fraterno nun salón do Vaticano cunhas 15.000 persoas
empobrecidas. Todo digno de
ser cordialmente reconsiderado. O que máis nos chegou ao
corazón e ao ánimo foi aquela
pregunta que o Papa fixo dentro
da homilía da misa: «Eu, cristián, teño polo menos un pobre
como amigo?». Pois qué importante acaba sendo para o propio
pensamento, sensibilidade e acción o grupo de persoas que me
rodean, que comparten a miña
mesa, a miña amizade, os meus
tempos libres! É doado falar de
pobreza; é doado mesmo ter algún contacto ocasional de servizo cara á xente empobrecida; é
doado compartir algún diñeiro,
algún ben material. Pero non
hai nada como ser amiga ou
amigo dunha persoa empobre102
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cida. Para ben da propia persoa
empobrecida e para ben dun
mesmo. Para derrubar ideas,
ideoloxías civís ou relixiosas estériles, para percibir o inmenso
ben que nos pode facer unha
persoa empobrecida que rompe
con tantas seguridades fantasiosas, para poñernos ao descuberto, á intemperie da vida e de
Deus, para alentarnos a respostas nas que se implique o peto,
o corazón e a intelixencia.
Eu coñezo, e téñoo ben preto
de min, a algún cura amigo de
xente empobrecida ata o punto
de compartir casa, comida, coche, tempo, durmidas e insomnios con persoas insignificantes.
Ao meu modo de ver, é o mellor
testemuño sacerdotal que podo
contemplar. Máis aló de ser o
cura home ou muller, este comportamento é o que verdadeiramente o irmanda e identifica
con Xesús de Nazaret e coa súa
obra liberadora. Coñezo tamén
monxas, e téñoas ben preto de
min, que gozan compartindo
vida, gozos e pesares con xente
ben empobrecida, que participan nas horas de penas e nas
mesas festeiras das casas da
xente empobrecida, e que se
fan acompañar por esas mesmas
persoas sempre que organizan
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algún festexo. Xente que pode
dicir que ten xente amiga entre as persoas empobrecidas. E
tamén coñezo xente do común
que fai cousas semellantes. Eu
mesmo, alentado por tantas testemuñas, ando algo nesas coa
miña familia, con ganas de ir a
máis. Que bendición!
Na mesma liña podemos admirar a esas diferentes parroquias –sei de algunhas de Madrid e doutras cidades, por aquí
eu non coñezo ningunha– que
están dando o paso a se converter, polo menos por días e
horas, en lugar de estancia de
xente sen fogar, sen comida, sen
amparo, sexa xente estranxeira
ou non. Hai maior ennobrecemento dun templo ca convertelo, cando cómpre, en refuxio
de xente empobrecida para podela atender? O Cristo dobremente sacramental enchendo
o templo: no pan eucarístico e
no corpo das persoas empobrecidas! Ben levado, ben vivido,
que bendición máis grande para
as comunidades cristiás que se
empeñan niso!
Non sei que vos pode parecer, pero coido que, se todas as
persoas tivésemos aínda que só
fose un amigo ou amiga pobre,

pero amigo ou amiga de verdade, o mundo sería outro; se
todas as persoas crentes tivésemos un amigo ou amiga pobre,
moi outra había ser a Igrexa.

4.- Profanacións e desagravios
Na noite do 6 ao 7 de decembro alguén entrou na igrexa
parroquial de Ponte de Outeiro
na Terra Cha luguesa, remexeu
canto puido na busca de cartos
ou cousas de valor e finalmente
largouse levando consigo algunhas cousas miúdas e algunhas
lambetadas (caramelos, bombóns), que por alí estaban para
agasallar aos picariños. Ademais
abriron o Sagrario e levaron as
partículas consagradas, posiblemente para as comer coas
lambetadas. Non se viron detalles que falasen de desprezo
manifesto ao relixioso. Cousa
neste caso, parece, máis dunha
persoa inconsciente e toleirana
ca dun sacrílego confeso. É frecuente o roubo en igrexas con
fins crematísticos; poucos días
antes nunha parroquia de Lalín
sucedera algo semellante neste
caso con desprezo ás partículas
consagradas. Nos dous casos,
Lalín e Terra Cha, os responsables eclesiásticos decidiron
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convocar á freguesía para unha
misa de reparación e desagravio. Na Ponte de Outeiro a veciñanza sumouse interesada,
pois consideraba o acto como
unha inxuria e unha deshonra
por Deus e pola mesma comunidade parroquial.
Estivo ben, todo o que leve ao
respecto máximo o Sacramento
de quen por nós deu corpo e
sangue, a vida enteira, é sempre
positivo. De todas as maneiras,
coñecendo como coñecemos
nos medios rurais as persoas
que supostamente –nunca hai
seguridade absoluta– se dedican a facer tales cousas, e coñecendo tamén o ser de Xesús,
o seu Fillo entre nós, sempre
máis preocupado polos máis
do que por si mesmo –«o fillo
do Home … veu para entregar
a súa vida en rescate por todo
o mundo» (Lc 10, 45)–, seguro
que Xesús cortés e agradecidamente convertería o desagravio
a el nun acto de preocupación
por esa xente nova, frecuentemente desnortada, que anda
rapinando por onde pode para
satisfacer necesidades ou caprichos, sen imaxinar sequera que
aquelas partículas que come
con esmorga é o gran sinal dun
Deus que tolea por eles. Dáme
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que Xesús, tan afeito sempre
a rebentar situacións e a revirar as cousas para que quede
en evidencia o central –a vida
dos fillos e fillas de Deus–, algo
había facer que reorientase as
nosas rabias e pesares.
E, postos a facer desagravios,
cumprido o do desprezo polo
sacramento eucarístico, invitaríanos el mesmo a facer outros
polo desprezo da súa imaxe viva,
manifesta nos mesmos rapaces
que fixeron graza á conta del
e por unha longa ringleira das
súas representantes entre nós:
as criaturas afogadas nas augas
mediterráneas, as criaturas que
van nacer e non nacen, as criaturas mal criadas e os pais e nais
que así os educan, as criaturas
obxecto de trata carnal incluso
por parte do mesmo clero, as
criaturas vítimas de guerras e
fames e carentes de menciñas
e agarimos, as criaturas que sofren rupturas familiares, as criaturas amortuxadas de tanto ter
…, por só nos referir a esa idade
da vida. Seguro que nos desagravios de Lalín e da Terra Cha
Xesús abriu os ollos e o corazón
de quen llos ofrecía, para poder
desagravialo desagraviando as
persoas máis fráxiles e abusadas deste mundo. Bendito sexa
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o Santísimo Sacramento do altar, e bendito sexa o Santísimo
Sacramento da xente empobrecida de Deus!

5.- Relixión e política,
política e relixión
É un asunto de longo recorrido histórico, que Xesús coidou
resolver con aquel «dádelle ao
César o do César, e a Deus o de
Deus», pero que, ou ben porque
a frase, como moitas outras de
Xesús, non é para usala como
receita, senón como sinais que
orientan o camiño, ou porque á
xente vainos máis o enredo do
que a clarificación, o certo é que
onte e hoxe seguimos tropezando na mesma pedra e gustamos
mesturar as cousas da política
e da relixión de forma desaxeitada. Na nosa historia máis recente está como exemplo o nacionalcatolicismo, que facía un
xuntoiro insultante entre a relixión católica e a política do réxime. Chámanos tamén a atención o uso recente que algúns
partidos ou gobernos políticos
de dereita estrema están facendo do feito relixioso: Trump
(EE.UU.), Bolsonaro (Brasil),
Jeanine Ánez (Bolivia), Vox entre nós etc., sempre intentando

identificar a causa relixiosa coa
súa propia causa, poñéndoa ao
servizo dos seus intereses de
partido. Igual somos inxenuos
pensando que o fan porque cren
que as cousas son así como eles
as din: Deus é un Deus de orde
e de poder; o éxito, o diñeiro é
o premio de Deus para quen o
defende; os costumes relixiosos
tradicionais son incuestionables; a pretensión de igualación
entre as clases sociais non é o
que Deus quere; a Deus conténtaselle máis co mantemento
de prácticas relixiosas de corte sociolóxico que coa defensa dunha vida digna para todo
o mundo, e en especial para a
xente máis vulnerable; a propia
nación é o primeiro sempre,
caia quen caia; certas reivindicacións civís como o feminismo
ou a homosexualidade con todas
as súas consecuencias son cousas do demo; o mesmo aborto,
que pode ser posto en cuestión
desde algunhas perspectivas,
entra neste paquete de convencementos utilitarios. Coas súas
políticas cren defender a causa
de Deus, o reinado de Deus,
pero fano en realidade?
O Papa baixa a este terreo
con frecuencia con orientacións ben precisas, axudándoEncrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020
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nos a clarificar cousas, a que
entendamos onde si e onde non
sería Deus glorificado. Pero entre nós ás veces parece que hai
certa señardade compracente
por parte dalgúns representantes da Igrexa con esas mensaxes, certificada co silencio, ou
incluso en bastantes casos con
manifestacións expresas na súa
defensa. Exemplo diso foron as
palabras despectivas dun crego
da diocese de Santiago, de forma e fondo moi tradicionalista e
rancio, insultando ás feministas
como «cerdas», e aos votantes
do BNG como «gilipollas» (votantes do BNG que no concello
de Zas, o seu, son sobrada maioría absoluta). Deseguida a obrigada desculpa por parte de cura
e arcebispo recoñecendo que
foran palabras desafortunadas.
É o tópico de sempre. Pero iso
non pon as cousas no seu sitio.
A Igrexa ten criterios, que un
consideraba xa ben asimilados,
para establecer unha coadxuvante relación entre relixión e
política: que o traballo político
é algo bo e necesario; que todo
grupo político é respectable,
sempre e cando respecte os
criterios humanitarios e legais
establecidos; que o noso norte
é o Evanxeo de Xesús; que para
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abordar a complexidade da vida
dispoñemos dunha doutrina social moi traballada e precisa, que
cuestiona seriamente a inhumanidade do funcionamento capitalista actual; que a defensa da
dignidade da xente empobrecida
con calquera clase de pobreza
conforma o ADN da identidade
cristiá; que ningún representante público da Igrexa (bispo,
cura, abade, prior…) debe aliñarse publicamente cunha militancia política concreta, agás
en situacións extremas; que é
grande a tentación de substituír
criterios evanxélicos por criterios partidistas; que quen non se
sinta capaz de superar esa tentación non vale para atender unha
comunidade cristiá plural; que
a formación de quen poida acceder a algún deses cargos debe
ser moi seria con estes criterios,
e, ao que se ve, parece non o estar sendo. Podémonos imaxinar
a eficacia pastoral dun cura que
aldraxe publicamente os 2/3 da
súa freguesía chamándoos «gilipollas» e as feministas do lugar
tratándoas de «cerdas»?

6.- Vaia polas ánimas!
Sempre nos chamou a atención a igrexa ou capela de Áni-
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mas nas Casas Reais de Santiago de Compostela. Aquela fachada neoclásica contundente
con aquel alto releve no centro
representando nove ánimas sufrindo no purgatorio (dous homes e sete mulleres, sete!). A
súa construción foi promovida
pola Confraría Xeral de Ánimas da cidade e inaugurouse
no 1788. Ideouna o arquitecto
Miguel Ferro Caaveiro. A igrexa
transmite un aquel de graza e de
misterio especial. E quixemos
entrar nel.
Por dentro mantén a mesma
contundencia que a define por
fóra: paredes e bóvedas recias,
firmes. Suavizada iso si, polos
corredores laterais que primitivamente permitían deambular
polas tres capelas laterais (un
feito moi orixinal), e polo paso
superior que circunda a obra;
pero sobre todo pola extraordinaria mostra escultórica que se
desenvolve na Igrexa: oito amplas e realistas escenas en alto
releve policromado de diferentes
momentos da Paixón de Cristo,
catro a cada lado nos laterais, e
no altar maior a escena solemne da crucifixión, froito todo ilo
do enxeño e da man dos irmáns
Melchor e Manuel de Prado
Mariño; esta maneira neoclásica

de cubrir os espazos dos retablos
laterais e tamén do maior rompe cos modelos aos que nos ten
acostumado o neoclásico galego.
E todo queda redondeado tamén polos murais do presbiterio
(Santa Cea e Lavatorio dos pés)
de Plácido Fernández. Escultura e pintura ao servizo do agradecemento, loanza e exaltación
do Santo Cristo da Misericordia que os confrades de Ánimas
querían ofrecer como garantía
da liberación destas.
Se isto nos conmove, tamén
o fai, aínda que doutra maneira,
os complementos cos que a xente de a pé quixo adobiar semellante escenario. Nas balaustradas que hoxe pechan o acceso a
cada capeliña lateral a devoción
popular foino enchendo todo
cos seus santos e santas e devocións preferidas ante as necesidades da vida; e así, de forma
case excesiva, vanse sucedendo
imaxes, velas, petos, invocacións dedicadas a Santa Rita,
Santo Antonio, San Mauro, Sagrado Corazón, San Pancracio,
San Nicolás, San Xudas Tadeo,
Virxe de Fátima, Inmaculada,
San Roque, San Ramón, Virxe
do Carme, San Brais, Santa Lucía, Nosa Señora dos Remedios.
Todo un autoservizo da piedade
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popular. De primeiras case nos
molestaba a cousa, pero logo,
matinando e sentindo, decatámonos de que a concorrencia
de ambas as dúas realidades
(paixón ata o infinito de Xesús o
Cristo polo ben da humanidade
e carencia e fraxilidade humana) están aí para compenetrarse e purificarse mutuamente: As
afirmacións doutrinais e as súas
representacións escultóricas,
por exactas que sexan, de nada
valen se non saen da rixidez do
templo, baixan á rúa e intiman
cos gozos e penas de xente. (O
pequeno pórtico interior e tamén o pequeno adro exterior
que dá acceso ao templo están
ocupados con frecuencia por
persoas pobres e mesmo adictas
coas súas particulares historias
dramáticas, que alternan este
espazo cos soportais da próxima praza de Cervantes). E, por
outra banda, a piedade popular,
por abundante e pintoresca e
sentida que sexa, de pouco vale
se non se embebe na vizosa realidade dun Deus todo para nós,
que mesmo se adianta ás nosas
demandas, e que se pon ao noso
lado para lles buscar solucións
axeitadas.
Á sombra da militancia firme
e amorosa de Xesús de Naza108
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ret, o Cristo da Misericordia,
podemos poñer tranquilamente
as nosas «ánimas» mentres vivimos e cando morremos. Non
estamos, non, nas mans dun
Deus sádico, que se ennobreza co sufrimento alleo. Saín da
igrexa agradecido, confortado e
animado polo Cristo que a habita e ilumina e pola xente que
a humaniza. Vaia polas ánimas!

7.- Nomes, citas,
esperanzas e incertezas
O novo Nuncio en España,
Bernardito Auza, empezou xa a
exercer como tal desde a súa incorporación á nunciatura o 4 de
decembro. Importante traballo o
que ten por diante. A súa tarefa
parece ser gañar a Igrexa española para unha maior fidelidade
á Boa Nova de Xesús, o Cristo,
ofrecendo para iso as formas de
presenza eclesial que promove o Papa Francisco, que entre
nós atopa abondas e coñecidas
reticencias. Tamén del depende
moito a elección dos candidatos a bispo e as promocións dos
mesmos, feitos ambos sempre
moi significativos. Oxalá atine.
Xoán Antonio Guerrero é outro nome de importancia. Xesuíta español, vén de ser nomeado
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polo Papa Prefecto da Secretaría para a Economía da Santa
Sede, en substitución do cardeal
George Pell, o australiano en
prisión aínda provisional por supostos delitos de pederastia, que
el segue negando. Importante a
aposta, porque a economía do
Vaticano segue a dar desacougantes mostras de escuridade,
e importante tamén o xeito de
facelo, porque o novo Prefecto
non será creado arcebispo, como
era o costume, senón que exercerá o seu cargo como simple
xesuíta, e, cando acabe o tempo
do seu servizo, seguirá sendo o
que sempre foi. Oxalá se xeneralizase este sistema, polo que
apostou Arturo Sosa, o superior
xeral da Compañía de Xesús, de
acordo co propio interesado.
O filipino Luís Antonio Tagle,
62 anos, foi nomeado polo Papa
Prefecto da Congregación para a
Evanxelización dos Pobos substituíndo ao cardeal Filoni. Un
nomeamento importante porque
na tan agardada reorganización
da curia romana este «ministerio» parece que terá unha moi
ampla función. Os rumores do
entorno vaticano sitúano como
unha peza clave no novo funcionamento da Curia e, quen sabe,
nun sinalado cardeal papable.

Atentos á próxima publicación
da Constitución Praedicate
Evangelium, que nos ofrecerá
o novo estatuto da curia vaticana. Como tamén debemos estar
atentos, iso parece, á publicación entre nós do libro –Quen
é o home?, que por suxestión do
mesmo Papa editou a Comisión
Bíblica, e no que se fai unha
relectura das Escrituras sobre
das relacións homosexuais, do
divorcio, do adulterio, do celibato. Axudará a apagar lumes, a
reavivalos? A ver.
Sen saír do Vaticano, hai que
celebrar que o Papa co escrito
Vos estis lux mundi (vós sodes a
luz do mundo) acordase levantar o segredo pontificio sobre
as denuncias, os procesos e as
sentencias que fan referencia
aos delitos de abusos sexuais
a menores e a adultos vulnerables. Esa información deberá
ser demandada á Santa Sede
cando os procedementos estean
vinculados á curia vaticana, e a
cada bispo concreto, cando os
procedementos dependan da
curia diocesana. Tamén é importante outro cambio relativo
á pornografía infantil. Ata agora
entraban entre os delitos máis
graves a adquisición, posesión e
espallamento, con fins libidinoEncrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020
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sos, de imaxes pornográficas de
menores de 14 anos; de agora
en diante será de menores de
18 anos.
O pasado 27 de decembro
tivo lugar en Santiago o segundo encontro pola galeguización
da Igrexa galega, promovido
por SEPT (Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos),
sociedade laica, que tanto ten
feito por ir normalizando o uso
do galego en todas as nosas manifestacións relixiosas. Falouse
longo de posibles tarefas a levar
a cabo e nomeouse un equipo
motor que vaia organizando encontros e traballos. Parece que
pinta ben. Falta fai. Moita.
Tamén para o 18 de xaneiro
os responsables galegos da Pastoral Penitenciaria organizan en
Santiago unha Xornada interdiocesana de Pastoral Penitenciaria baixo o título «Ferramentas do Voluntariado de Pastoral
Penitenciaria antes, durante e
despois da prisión». Cóntase
como poñente con María Yela
García, psicóloga, delegada da
Pastoral Penitenciaria de Madrid. Oxalá traia moito proveito
aos homes e mulleres presas ás
que de verdade vai dirixida esta
Xornada.
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E máis nada, amigas e amigos. Se vos queredes divertir
algo, podedes ir ver Los dos Papas do brasileiro Fernando Meirelles. Aínda que igual a mesma
risa nos dea que pensar. Sobre
todo despois de recibir a noticia, cando xa esta crónica estaba rematada, de que Bieito XVI
acaba de publicar en Francia
xuntamente co cardeal Sarah
un libro –o seu título en galego sería «Desde o máis fondo
dos nosos corazóns»– cunha
visión moi negativa da marcha
da Igrexa e especialmente centrado na inconveniencia de ordenar como sacerdotes os «viri
probati», coa idea, iso parece,
de influír no papa Francisco
cando supostamente está rematando a Exhortación Apostólica
sobre o sínodo da Amazonía, na
que todo o mundo espera que
dea luz verde a ese tipo de ordenacións sacerdotais. O cardeal
Sarah é un eclesiástico de fondas raíces espirituais, intelixente, pero moi conservador, que
encabeza con outros soados
cardeais, algún tamén español,
unha maneira de ver e de construír a Igrexa moi distinta da do
papa actual; é tamén escritor de
libros que se venden coma rosquillas en medios eclesiásticos
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conservadores. Sobre o proceso
de edición do libro en cuestión
están saíndo informacións contraditorias; parece que Sarah
compartiu con J. Ratzinger as
súas ideas e inquedanzas e empurrou ao nonaxenario papa
emérito, xa con graves dificultades vitais en todas as ordes
da súa vida, a saltarse unha vez
máis a súa promesa de manterse
en silencio para respectar e favorecer unha misión para a que

el se atopaba sen forzas. E iso
aínda que Sarah mostre agora
probas do acordo de J. Ratzinger
para a edición do libro. Por detrás, unha vez máis, iso parece,
un movemento de oposición ao
papa Francisco, no que Sarah
acaba sendo a un tempo causa
e medio. Todo isto dará moito
que falar. De todo isto falaremos. Apertas.
Manuel Regal Ledo
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Recensión

Santa Inés
Lorena Conde, Ed Urutau, 2019

A pedra que desbotaron os
canteiros é agora o esquinal.
(Mt 21, 42)

O pasado mes de decembro
vinme inmersa no Programa
Hildegarda: as mulleres na tradición cristiá. Xornadas para un
diálogo feminista, programa cultural auspiciado polo Concello
de Santiago de Compostela, da
man de Lorena Conde e o grupo
de teatro A Feroz. O cartel do
programa, que é a imaxe da tapa
do libro, xa avisa: a Susana de
Reni Guido (Cadro: Susana e os
vellos, 1620, National Galery de
Londres) leva máscara antigás,
o seu peito convertido no dunha
activista Femen no que campa
a frase latina Noli me tangere,
«non me toques», a frase que a
Vulgata pon en boca de Xesús
resucitado no seu diálogo con
María de Magdala, segundo
relata o evanxeo de Xoán.
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Santa Inés é un reto que
segundo a súa autora, busca
«propiciar un contexto que
dea conta da complexidade do
fenómeno feminista dentro da
cultura cristiá e da convivencia entre laicas e crentes», pero
vai moito máis aló. A posta en
escena do texto converteu o cruceiro da igrexa da Universidade
da USC na ara onde son sacrificadas as Santas Inés de onte e
hoxe, nun brinco escénico entre
o teatro e a espiritualidade,
entre o feminismo e a mística.
O Programa Hildegarda xira
arredor deste texto escénico que
a Feroz propón como o primeiro
chanzo dunha particular escaleira que nos propón ascender
do feminismo á Trascendencia.
O primeiro chanzo foi a
representación teatral de Santa
Inés, un texto de profundidade próxima á mística. Parte
da acta do martirio de Inés de

Santa Inés

Roma, moza cristiá á que obrigan deixar a comunidade para
casar cun fillo do prefecto.
Ela négase, o mozo denúnciaa
por cristiá e condénana a vivir
espida nun prostíbulo ata a súa
decapitación. Disque antes de
decapitala exclama: «Inxuria
sería para o meu Esposo que
eu pretendera agradar a outro.
Entregareime só a aquel que
primeiro me elixiu. Pereza este
corpo que pode ser amado por
ollos que detesto».
A historia entrecrúzase coa
experiencia crente da actriz,
Inés Salvado, Inés de Fontiñas,
que de nena visitaba o mosteiro
das Clarisas de Compostela
da man da súa avoa, e fainos
reflexionar sobre a relación
entre a corporeidade e a espiritualidade. A obra trae a nós
as experiencias fondas de vida
doutras mulleres santas, crentes e ateas, que poñen o seu
corpo e a súa palabra en orde
a unha Causa Maior. En Inés
resucitan todas as esfoladas
da historia para achegarnos as
súas verdades.
O segundo chanzo veu da
man de Faia Díaz, que nos levou
percorrer as rúas de Santiago
buscando as pegadas das mulle-

res que, dende a súa experiencia
do Transcendente, transformaron a cidade e a vida doutras
mulleres. Mágoa que o tempo
non acompañou: o temporal de
choiva e vento fixo imposible o
roteiro que se houbo de adaptar
ao claustro de San Domingos de
Bonaval onde nos foi regalado
o silencio mediador das voces
fondas.
O terceiro chanzo púxeno eu
mesma, nun faladoiro no que
acheguei a hermenéutica da
teoloxía feminista, debullando
unha santa compaña de mulleres que foron abrindo camiño
para todas na espiritualidade
cristiá. Rescateinas así dos pregues da Historia nos que estaban
agochadas, dende as cartas de
Paulo ata os conventos e casas
particulares da Compostela no
século XX. O coloquio posterior
resultou moi enriquecedor.
O cuarto chanzo foi a presentación do texto teatral, o
domingo, no pub Modus Vivendi.
Editado por Urutau, este é o
segundo traballo impreso de
Lorena Conde, gañadora do
Premio González Garcés de
Poesía 2016 co libro de poemas
Entullo. Na presentación arrouparon á autora do texto Gena
Encrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020
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Baamonde, gañadora do Premio
María Casares 2018 á mellor
dirección por Elisa e Marcela,
Goretti Sanmartín, concelleira no Concello de Santiago
e membro correspondente da
Real Academia Galega, e Inés
Salvado, a actriz que encarna a
Santa Inés.
Persoalmente e como membro
da asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria, na que nos
unimos mulleres que temos
como causa común a fe cristiá
e o feminismo, é toda unha alegría ver como a espiritualidade
feminista se abre paso no mundo
da cultura compostelá e galega.
Ás mulleres de Exeria vennos
no sangue este estar na beira do
camiño, o lugar no que empeza
a medrar a herba, o espazo no
que se xunta o paso trillado polo
andar de moita xente e o monte
aberto.
Nas beiras dos camiños da
fe non hai valados, dilúese a
fronteira entre o sagrado e o
profano, entre o humano e o
divino. Do mesmo xeito que
racha o pano do Templo de
Xerusalén cando Xesús exhala
o seu último alento na cruz,
así temos que ir sacralizando
a vida e desacralizando a litur114
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xia, ata atopar esa vía intermedia, ribada de fe, que converte
a vida en sacramento.
A. Malraux, novelista francés, afirmou que «o século XXI
ou será místico ou non será».
O teólogo alemán K. Rahner
retomou aquela frase e dixo: «a
persoa cristiá de mañá será mística ou non será cristiá». Algo
disto nos mostra Santa Inés,
unha obra na que a mística
gabea polas pólas desta sociedade descrida. Esta é unha mística encarnada, enganchada no
corpo e suxeita a experiencias
vitais das mulleres. O camiño
que as teoloxía feministas van
abrindo na espiritualidade cristiá está permeando o mundo
secular, borrando as fronteiras, abrindo para todas as persoas un ceo novo e unha terra
nova. O mundo vello pasou, as
concepcións dualistas perden
terreo irremisiblemente: as persoas buscamos e precisamos
conexión e integridade.
…E non podo remediar que
me veña ao maxín aquela afirmación de Xesús cando falaba
cos fariseos: «quitarásevos a vós
o Reino de Deus, e daráselle a
un pobo que produza bos froitos» (Mt 21, 43). Isto foi o que

Santa Inés

presenciamos en Compostela as
persoas que asistimos ao programa Hildegarda: quen ten os
oídos abertos e o corazón pronto
poderá achegarse ao Misterio.
Así, da man de mulleres que
non se confesan crentes, pero
que se conmoven coa palabra
e a espiritualidade teresiana,
todos podemos gozar dos froi-

tos dunha linguaxe que lonxe
de quedar desfasada no tempo,
renóvase e re-expresase, interpelando e cuestionando este
mundo de présas e ruídos, un
mundo no que se bota en falta
o silencio e a meditación, a fondura e o Misterio.
Marisa Vidal Collazo
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Recensión

Budismo y cristianismo en diálogo
José Luis Meza Rueda, compilador, Facultad de Teología Pontificia
Universidad Javeriana / Editorial San Pablo, Bogotá, 2018, 100 pp.

Hai xa dez anos da publicación de Without Buddha I
Could Not Be a Christian, obra
do especialista norteamericano
en teoloxía das relixións Paul
Knitter. Non é doado quedar
indiferente ante un libro que
enfronta o diálogo interrelixioso nunha perspectiva tan
provocadoramente autobiográfica desde o mesmo título. A
raíz da súa aparición en lingua
castelá1, a Facultade de Teoloxía
da Pontificia Universidade Javeriana de Bogotá organizou un
panel, cuxo contido reproduce,
en parte, e reelabora o libro
aquí recensionado. Como di o
compilador, este volume colectivo propón un «diálogo dialogal, non dialéctico» consonte
co indicado en documentos do
1 Sin Buda no podría ser cristiano, Fragmenta Editorial, Barcelona, 2016. Recensión de Victorino Pérez Prieto en Encrucillada, n.º 203 (maio-xuño 2017), pp. 104-107.
116

Encrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020

Concilio Vaticano II (Nostra
aetate, Gaudium et spes). Tras a
introdución, conforman o libro
seis capítulos, a cargo doutros
tantos especialistas, teólogos
católicos agás no primeiro caso.
Complementan á obra un breve
glosario de termos da tradición budista e unha recensión
curricular dos autores. Vaiamos
agora ao contido de cada unha
das contribucións.
1.- «Misticismo cristiano y
budismo zen». Densho Quintero, mestre da Escola Zen
Soto, bosquexa un panorama
comparativo das tradicións
cristiá e budista na busca dos
aspectos mutuamente enriquecedores. Tras un repaso histórico dos contactos do budismo
co Occidente, desde os séculos
XVI-XVII, conclúe que, pese
a malentendidos e diferenzas
reais, o achegamento doutrinal
e práctico entre ambas as tra-
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dicións é posible e desexable.
Advirte as semellanzas entre
as vidas de Xesús e Gautama e
entre algúns aspectos das súas
doutrinas e sinala a vía negativa
dos místicos como o punto de
maior proximidade entre cristianismo e budismo. Botando man
de místicos cristiáns e mestres
budistas, subliña os puntos de
contacto entre ambas as tradicións: a acción sen mérito,
oposta á espiritualidade como
enriquecemento do eu; a liberación do odio, a arrogancia,
o medo, a cobiza; a revelación
da esencial identidade co outro;
o descubrimento da impermanencia e do eterno presente; a
compaixón, nacida da conciencia de que todos compartimos
o mesmo sufrimento; en fin,
a acción para alivialo nunha
entrega total. Finalmente, máis
alá das diferenzas teóricas e
prácticas entre ambas as tradicións, algunhas quizais insalvables, o autor conclúe convidando a verificar a validez do
proposto nas accións e relacións
cotiás, pois «a mente ordinaria
é Buda e o camiño continúa».
2.- «El silencio de Dios,
el silencio del Buddha». José
Luis Meza Rueda parte das
consideracións de R. Panikkar

sobre a sigefobia –o medo ao
silencio– como enfermidade
típica do home moderno. Todo
o artigo, con abundantes citas
do mestre indocatalán, case
é unha pequena introdución
ao seu complexo pensamento.
A exposición baséase en dous
presupostos. Primeiro: a vida
na súa profundidade escapa,
se non somos quen de saborear a Realidade e o Misterio,
se non temos aberto o terceiro
ollo, o ollo da contemplación,
do espírito, da fe. Para iso, é
preciso silenciar o ollo empírico, sensual, e o ollo mental,
racional. Segundo: non hai
silencio sen conciencia de que
nada é autosuficiente e de que
todas as cousas están relacionadas nunha relatividade radical.
Deus mesmo é unha realidade
relacional, peculiaridade do
misterio divino que nos conduce ao silencio, superando a
tentación de verbalizalo todo.
O silencio lévanos a vivir a
experiencia espiritual como
experiencia da Vida, como vida
humana na súa plenitude. Espiritualidade que non se esgota
na relación Home-Deus senón
que, abríndose á Realidade en
canto tal, inclúe ao Mundo. Por
outra banda, este enfoque perEncrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020
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mite descubrir a complementariedade do silencio e da palabra. Así, habería que entender o
calar de Buda como un intento
de facer falar ao mesmo silencio e de deixar que as palabras
retornen ao silencio orixinario.
3.- «La estructura retributiva de la acción humana: una
lectura cristiano-budista».
Nelson Mafla Terán parte
da tendencia a ver a acción
humana como un puro medio
para obter un resultado práctico. As relixións, coas promesas
de premios e castigos, contribuíron a configurar esta lóxica
retributiva; pero budismo e cristianismo superaron tal lóxica
utilitaria con outra de liberdade
e gratuidade. A proposta de
Buda –sen referencia a Deus– é
un camiño cara a interioridade
humana que desemboca na
compaixón e no amor a todas as
criaturas. O coñecemento dun
mesmo, a diagnose das causas
xeradoras do sufrimento, a
meditación silenciosa, o seguimento dunha vida recta: todo iso
son aspectos desta senda púdica
de autodoazón e benaventuranza. Xesús, pola súa banda,
traza un camiño de realización
persoal a través da apertura aos
outros, sobre todo a aqueles dos
118
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que ninguén se ocupa. E faino
vivindo a súa existencia desde
un Deus Pai que nos converte
en irmáns e irmás e que quere
para os seus fillos e fillas unha
vida digna e ditosa. O acceso a
Deus queda así mediado pola
entrega a prol do outro; e a salvación, xa no aquí e no agora,
consiste na autodoazón de balde
aos demais. Ambas as vías, cada
unha ao seu xeito, levan a un
estilo de vida absolutamente
necesario nestes tempos de utilitarismo rampante. Subliñar a
complementariedade das dúas,
poñéndoas en diálogo, é una
tarefa ineludible.
4.- «Una praxis liberadora budista-cristiana». Paul
F. Knitter explica que as propostas liberadoras de Xesús e
Buda parten da consciencia da
universalidade do sufrimento:
Buda atende a cuestións existenciais da condición humana;
Xesús, sen esquecelas, responde
ao contexto histórico político
da opresión de Israel por Roma.
Cristiáns e budistas teñen que
aprender os uns dos outros se
queren acadar o prometido
polo Dharma e polo Evanxeo.
A interpelación do cristianismo
ao budismo consiste en mostrar
as derivacións sociais da cobiza
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egocéntrica, da ignorancia da
nosa condición de anatta («non
un mesmo»), da nosa natureza
de seres interrelacionados. Todo
isto transcende o plan individual e consolídase en estruturas
sociais e políticas pecaminosas.
Non chega, pois, a compaixón,
cómpre a xustiza. Tampouco, a
atención plena, se non inclúe
unha dimensión social, que leve
á «opción preferencial polos
pobres» ou polo menos á consideración do «privilexio hermenéutico dos pobres». Pola súa
banda, o desafío budista á praxe
cristiá sinala a imposibilidade
de transformación social sen a
persoal, e aínda unha certa prioridade ontolóxica (como conditio sine qua non) desta sobre
aquela. É xusto a consciencia da
nosa unidade co Abba en Cristo
e da interconexión de toda a
realidade, o que fai posible o
noso compromiso liberador con
todos os que sofren. Máis que
unha «opción preferencial polos
pobres» cómpre unha «opción
non preferencial pola compaixón»: «Deus non ten favoritos», e tanto o opresor como
o oprimido deben ser acollidos
baixo da mesma compaixón,
aínda que nalgún caso esta
poda ser «feroz». Liberemos da

súa impotencia e indefensión ao
oprimido; enfrontemos ao opresor coas súas actitudes xeradoras de sufrimento e retémolo ao
cambio. O obxectivo é sempre
acadar una humanidade máis
plena.
5.- «Un diálogo con Paul
Knitter y Sin Buda no podría
ser cristiano». Victorino Pérez
Prieto presenta á persoa e a obra
de P. F. Knitter, destacando a
ligazón das súas traxectorias
existencial e intelectual, a súa
sensibilidade para os problemas
da América Latina, e a súa proposta dun «matrimonio entre
teoloxía da liberación e teoloxía
do pluralismo relixioso». Trata
tamén a súa relación epistolar
con Knitter, na que aparecen
os puntos de converxencia do
pensamento dos dous (dupla
pertenza relixiosa, aprecio pola
mística, non dualidade, concepto de creación), e algún
aspecto diverxente (cristoloxía).
Ao comentar Sin Buda no podría
ser cristiano, sinala a énfase do
autor na dupla pertenza relixiosa, (sen promiscuidade nin
hibrideza, como Panikkar e
Schluter), non só posible senón
necesaria no seu caso persoal.
Knitter recoñece a Xesús e a
Buda como igualmente imporEncrucillada 216, xaneiro-febreiro 2020
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tantes, e confía en que algún
budista escriba pronto un Sen
Cristo no podería ser budista.
Desde a simpatía pola arriscada
e anovadora proposta de Knitter, Pérez Prieto critica o tratamento algo superficial dalgúns
dos moitos temas abordados: así
a distinción entre Deus como
persoa e Deus como persoal, ou
a reelaboración da fe trinitaria e
da divindade de Cristo. Por iso
–pensa– os expertos de ambas
as tradicións poden atopar discutibles algunhas formulacións.
Por último, sitúa o empeño de
Knitter en análoga liña innovadora que os de Panikkar ou
Teilhard de Chardin.
O libro ofrécenos un achegamento plural a este imprescindible diálogo, desde cinco
miradas diferentes, pero unificadas por varios elementos.
O primeiro é o motivo desencadeante do volume: a versión
castelá da obra de Knitter,
reexaminada agora no capítulo 5 e prolongada no 4 cunha
nova contribución do autor. O
segundo, a presenza de Raimon
Panikkar, que alenta todo o
conxunto e a quen se dedica o
libro. Non en van, o compilador
e outro dos coautores traballan
no estudo e difusión do legado
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panikkariano2. E, por último, a
atmosfera que o unifica todo é
a actitude dialogal coa que os
participantes se achegan ao
asunto tratado. Aínda que un
poida botalo de menos, non
sería xusto pedir a unha obra
destas características un desenvolvemento máis polo miúdo
dalgunhas cuestións. Benvida
sexa, pois, esta nova invitación a un diálogo interrelixioso
reflexivo e sereno.
Ramón Cao Martínez

2 Da abundante e estimable dedicación
a Panikkar de Pérez Prieto, baste mencionar a obra en colaboración co editor do
libro que estamos a comentar: Victorino
Pérez Prieto y José Luis Meza Rubio, Diccionario Panikkariano, Herder, Barcelona,
2016 (Recensión de Xosé Antón Miguélez
Díaz en Encrucillada, n.º 203, maio-xuño
2017, pp.110-112).
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