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Guieiro
Desde que cumpriu os dez anos dunha vida que agora xa vai camiño
dos vinte, esta revista promoveu un encontro anual entre as xentes que se
moven no seu contorno, desde os que participan directamente na súa
xestión cotiá ata os subscritores e os lectores máis ou menos esporádicos.
Así, celebráronse nove asembleas, das que, en xeral, podemos presumi-lo
éxito. Con todo, a propia denominación de Asemblea de subscritores e
amigos de Encrucillada parecía afasta-lo ámbito máis universal ó que se
quería chegar, anque esa limitación non se incluíse, nin de lonxe, na
vocación das xuntanzas. Por eso, con ánimo de amosar máis ás claras unha
decidida vontade de apertura –sempre existente, en realidade– optouse
agora por nomea-las reunións anuais como Foro Relixión e Cultura en
Galicia, indicando o seu carácter ben disposto a servir de marco que
canalice e incite o achegamento de persoas e mentalidades de diversa
procedencia.
Respondendo as estas pautas bautismais, celebrouse no pasado mes de
novembro o X Foro, baixo o lema de Crer ou non crer: Do enfrontamento
ó diálogo. Razóns de imposibilidade material por parte dalgún dos relatores
de atende-la demanda de presentación escrita da súa aportación, obrigounos
a atrasar ata estas datas a publicación dos materiais daquela xuntanza, tal
como facemos habitualmente, no dobre intento de facilitárlle-lo acceso a
eles ós que non teñen oportunidade de asistir e de permitirlles ós que si
acoden un coñecemento máis preciso e detallado de tan interesantes
comunicacións.
Ignacio Sotelo, o prestixioso profesor da Universidade Libre berlinesa,
ben coñecido ademais polas súas análises políticas en numerosos libros e
medios de prensa, abriu o Foro para sinalar As razóns da increnza ante as
razóns da fe. Anque parte da negación da validez de establecer unha
simetría entre crenza e increnza, alegando que esta non precisa dar conta
de si mesma nin de xustificación ningunha, non resiste a tentación do
diálogo mutuamente enriquecedor, amosando un espírito merecente de
agradecemento por parte de quen rexe a súa vida pola fe.
Para expoñer As razóns da fe ante a increnza recorremos ó brillante
teólogo e profesor de Filosofía da Relixión da Universidade de Granada
Juan Antonio Estrada. Quen non asistise ó Foro poderá comprobar agora
o atinado da decisión de confiarlle a misión de racionaliza-la fe relixiosa.
Cun talante claramente científico e en prosa ben doada, o profesor Estrada
analiza as implicacións da necesidade de dar conta dunha fe razoable e, ó
mesmo tempo, do seu asentamento nas necesidades existenciais do ser
humano.
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Por último, o noso director, Andrés Torres Queiruga, propúxose dar
conta do espírito de diálogo que cabe entre as dúas opcións vitais, anque sen
condicionalo pola pretensión de lograr un acordo final. O propio título da
súa aportación sinala sen confusión posible o ánimo que informou a reunión
toda, así coma os propios resultados que dela deitaron: Crentes e non
crentes, xuntos na construcción do humano.
Noutra orde de cousas, a actualidade do extraordinario achado da
Biblia persoal de Lutero levounos a solicitar ó feliz descubridor, o noso
paisano Manuel Santos-Noya, recoñecido investigador en Alemaña, unhas
breves páxinas dando conta das razóns que o levan a soster que este é o
exemplar –unha edición da Vulgata– seguido polo Reformador coma guía
da súa versión das Escrituras en lingua vernácula. Témo-la honra, gracias
á xenerosidade do autor, de poder ofrecer este comentario de primeira man
sobre este transcendental achado da Biblia de Lutero.
Este primeiro exemplar do ano que nos ha levar ó número 100 da nosa
revista complétase coas noticias de actualidade e coas referencias a libros
que nos parecen de interese. Canto ás Crónicas, ademais da elaborada por
Agustín Díaz sobre o acontecer político e da de Xesús Portas Ferro acerca
do mundo da cultura, cabe destaca-la incorporación de Victorino Pérez
Prieto, veterano xa nestas páxinas noutros mesteres, á Rolda de Igrexa. A
súa capacidade e o esforzo e a ilusión con que de certo traballará fan case
innecesario o noso desexo de que a fortuna o acompañe.
Xavier R. MADRIÑÁN

Novo ano e nova subida ó calvario dos cobros... Resulta a tarefa más antipática
da revista. Podedes crelo. Para enfocala en positivo, dámo-las gracias a tódolos que
xa pagaron coa súa domiciliación bancaria. Esperamos que as poucas devoltas teñan
boa resposta, somos conscientes de que moita culpa é dos bancos pero hai que
censuralos só cando non cumpren.
Xiros. A ver se neste mes o facedes os máis posibles (recibiréde-lo impreso
gratuíto), para seguir diminuíndo os
Reembolsos. Aínda estamos en douscentos... e hai que seguir baixando. Sairán
a partir do primeiro de abril.
En canto ós que teñen atrasos, unha vez máis recordárlle-las súas obrigas, ou
a comunicación de baixa ou a imposi-bilidade de pagar. Coas dúas mil pesetas de
cada subscritor ou subscritores facémo-la revista.
Estamos chegando ó numero cen e queremos chegar ós dous mil subscritores.
¡Mans á obra!
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X FORO
RELIXIÓN E CULTURA EN GALICIA
Crer ou non crer:
Do enfrontamento ó diálogo
24 - 25 novembro 1995. Colexio La Salle, Santiago
As razóns da increnza ante as razóns da fe
Ignacio Sotelo
As razóns da fe ante as razóns da increnza
Juan Antonio Estrada
Dialogar ante unha tarefa común
Andrés Torres Queiruga
Celebración ecuménica:
A palabra humana na busca de Deus

CONTAS FORO 1995
Gastos:
Imprenta ....................................................................
171.100 pta
Viaxes, hotel e gratificación dos relatores .............
372.335 pta
Pensións en La Salle ................................................
437.350 pta
Aluguer do salón La Salle .......................................
45.000 pta
Total ........................................................................ 1.025.785 pta
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Ingresos:
Recollido na caixa común .......................................

443.000 pta

Déficit que cobre Encrucillada .............................

582.785 pta

X Foro Relixión e Cultura en Galicia

Presentación
Fe e increnza: un diálogo
necesario e posible
Por Xesús PORTAS FERRO
Permitídeme abrir esta presentación do tema do Foro recitándovos
uns versos do poema Eu, de Antón Tovar. Coido que conseguen expresar
moi ben o núcleo do tema que estes dous días nos ocupará. Son unha
expresión poética do que plasticamente quere expresa-lo gravado que figura
no díptico de convocatoria deste Foro. Velaquí os versos:
Eu son un home triste
que ando a pensar en min
i a cavilar en Ti
unha man a buscar
a Túa man infinita.
Entón, Señor, Ti foxes
i estas mans que son terra
somentes terra apreixan.
(A. Tovar, “Eu”, Arredores,
en Poesía galega completa, Madrid 1974, p. 26)
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A necesidade do diálogo
Ser un instrumento para o diálogo entre a fe e a cultura foi, desde as
mesmas orixes, un dos grandes obxectivos de Encrucillada. Os cristiáns
identificados con esta xa vella empresa afirmamos tamén hoxe a necesidade
e posibilidade dun diálogo sereno entre a nosa fe e a increnza daqueles
homes e mulleres con quen coidamos compartir modelos interpretativos e
profundas opcións fundamentais que definen o noso xeito de nos situar ante
o mundo e o home.
Nós, crentes cristiáns inmersos con tódalas consecuencias nas correntes
da modernidade crítica e do galeguismo cultural e/ou político, sentímo-la
necesidade deste diálogo por diversos motivos. Un deles consiste en que esa
simple pero profunda diferencia pode constituír –e de feito constitúe ás
veces– unha dificultade para o bo entendemento nas relacións interpersoais
entre crentes e non crentes. Pero isto sería o de menos se non estivese en
xogo a nosa colaboración na promoción dos valores polos que uns e outros
optamos para a construcción do mundo e a liberación do home. De por parte,
tamén nos doe que á nosa boa disposición se opoña, como algunhas veces
ocorre, o receo do non crente baseado en preconceptos polos cales se nos
atribúen crenzas e posicionamentos dos que se cadra estamos moi lonxe,
poida que máis lonxe cós mesmos non crentes.
A nosa fe persiste, coido eu, porque e despois de que foi expurgada
dunha chea de adherencias espurias –filosóficas, ideolóxicas, etc.– e dunha
cantidade considerable de deformacións históricas do Evanxeo. Referíndose
a estas deformacións, escribía en 1977 o noso director Andrés Torres
Queiruga:
Esas dimensións e eses aspectos (deformados) son de ordinario os
lugares onde, por unha banda, a consciencia relixiosa comprende que
debe autocriticarse en busca dunha superación, e onde, por outra, a crítica
arrelixiosa concentra as súas obxeccións e os seus ataques. Acaban, pois,
coincidindo, anque o normal é que eso non se note a simple vista: na
superficie aparece unicamente o choque, a crítica, o enfrontamento.
(Recupera-la salvación, Vigo 1977, p. 9)

Se ata na crítica relixiosa coincidimos, ¿a que se debe, cando se dá, o
enfrontamento? Xa sei que estou simplificando: as razóns da increnza son
múltiples e serias. Sobre elas ha ilustrarnos axiña o profesor Sotelo. Outro
tanto sucede coas da fe, das que nos falará mañá o profesor Estrada. Ben sei
tamén, sabémolo todos, que na relación dialéctica entre crenza e increnza
non sempre é posible unha síntese superadora. Pero, alomenos, o diálogo é
sempre necesario polos motivos devanditos, dos cales me interesa agora
8
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subliña-lo derradeiro. Quero dicir, para sabermos exactamente cal é a nosa
posición e cal a do outro, e deixarmos de lle atribuír ó outro posicionamentos
que á hora da verdade tamén el rexeita.
A posibilidade do diálogo
No meu nome e no de Encrucillada, e polo tanto tamén de tódolos
crentes aquí presentes, afirmo decididamente a posibilidade do diálogo e da
superación do enfrontamento.
Percibimos que o enfrontamento vén cedendo, afrouxando dun tempo
para acá. O afrouxamento de que falo débese a moitas causas operando á
xunta. Unha delas é, coido eu, que tanto a crenza coma a increnza xa hai
tempo que se están liberando das súas servidumes ideolóxicas. Outra, que
corre paralela á primeira, é que unha e outra soltaron boa parte dos seus
lastres dogmáticos. O cacarexado relativismo posmoderno, non sempre
inocuo, pode estar contribuíndo ó desarmamento. Unha actitude máis
tolerante, mesmo débil ás veces, dos representantes da relixión fai diminuí-los resentimentos, antiteístas máis do que ateos, dos que rexeitaron unha fe
que os fixo sufrir e, no canto de salvalos, condenábaos de vez. Como
consecuencia de todos estes movementos, fe relixiosa e increnza atopan o
seu posto natural: o de opcións fundamentais humanas que, aínda que
motivadas, se saben relativas e pasadías por seren non posuidoras da
verdade, senón camiños en busca da verdade. Por todo isto, o diálogo entre
fe e increnza é hoxe posible como quizais non o foi nunca.
Antes de rematar esta presentación, quero razoa-la posibilidade do
diálogo –e mesmo da síntese superadora de fe e increnza– acudindo á
experiencia de moitos crentes cristiáns nos que quizais se poida dicir que a
fe e a increnza conviven. Teño a ousadía de afirmar que moitos dos aquí
presentes non senten a necesidade de Deus nin para explica-la realidade nin
para que lles resolva necesidades humanas; nin tan sequera para lles
resolve-las necesidades relacionadas coas chamadas situacións límite coma
a morte, a angustia ou a culpa. Por outra banda, parece innegable que a
experiencia humana inmediata, coas súas venturas e desventuras, ten
consistencia en si mesma en tódalas ordes da vida e, polo tanto, non fai
referencia inmediata a ningunha outra instancia, superior ou ulterior. Nisto
coinciden os crentes cos increntes. A diferencia está en que os crentes
coidan que esta inmediatez pode ser transcendida e de feito transcéndese no
acto de fe, polo cal lles encontran á realidade e á vida humana un
fundamento e un sentido absolutos. Mais ese salto non os leva nunca, nun
9
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segundo momento, a contradici-la autonomía da realidade intramundana.
Deus crido e afirmado séguelles sendo innecesario. Innecesario, pero non
superfluo.
Finalmente, estes crentes, coma os non crentes, saben que a Deus
ninguén o viu nunca (Xn 1,18). Non lles pasa pola idea rogarlle a Xesús:
“Señor, móstranos a Deus”, como fixera Felipe (Xn 14,9), e, dándolle unha
volta máis á rosca, saben que se serve a Xesús, e polo tanto a Deus, servindo
ós homes, principalmente ós máis necesitados (Mt 25, 34-40). Velaquí o
máis radical dos xiros antropolóxicos, anterior e inspirador do que había
levar a cabo Feuerbach.
Falando de Feuerbach, ben vale a pena rematar lembrando o seu
pensamento de que o verdadeiro ateo non é o que nega a Deus (o suxeito),
senón aquel para quen os atributos da divindade, coma o amor, a sabedoría,
a xustiza, non teñen significación, pois que nega-lo suxeito non implica en
absoluto nega-los atributos. Tal pensamento debería facer reflexionar a
crentes e non crentes para veren que é en realidade o que afirman ou negan.
De por parte, a non afirmación de valores coma eses sería contradicir algo
esencial na fe cristiá, niso cómpre estar acorde con Feuerbach. Polo que
tamén non é verdadeiro crente quen afirma a Deus (o suxeito) se, nas súas
actitudes fundamentais e na praxe, valores coma o amor e a xustiza non
teñen para el sentido incondicional.
Quero dicir con isto que o diálogo entre fe e increnza é maiormente
posible e fructífero cando se dá a condición de o crente e o non crente
compartiren a opción fundamental do humanismo. E por aquí chegamos á
conclusión de que o empeño pola realización do home non era só a principal
razón da necesidade do diálogo, senón quizais tamén a principal das súas
condicións de posibilidade.
Dixen.
Xesús PORTAS FERRO
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As razóns da increnza
ante as razóns da fe
Por Ignacio SOTELO

1. Algunhas aclaracións previas
Sempre é bo comenzar con algunhas aclaracións que eviten posibles
malentendidos. O título desta conferencia –a súa formulación é
responsabilidade dos organizadores– soa un pouco, polo menos a min, como
se anunciase unha daquelas contendas medievais –Disputa da Alma e do
Corpo ou de don Carnal e dona Coresma– nas que o público gozaba cos
argumentos de ámbalas partes, seguro de quen terminaría vencedor. O que
caracteriza á disputa medieval –de aí que fose o xénero preferido no ensino
universitario– é que se coñecía de antemán ó gañador. O fin da disputa non
era abrir interrogantes ou formular vacilacións, senón todo o contrario,
cerra-las dúbidas e remacha-las certezas. O saber medieval aspira á verdade,
é dicir, á seguridade inmutable sobre o que se ten por tal.
1.2. Non apoloxética senón diálogo
Os organizadores despexaron desde o principio calquera intención
directamente apoloxética, ó deixar ben claro que non se trata de enfronta-la fe á crenza, de modo que ó final, como se se tratase dun auto sacramental,
celebrémo-lo triunfo da fe, senón que esta primeira conferencia se inclúe
nun seminario que leva por título Crer ou non crer: do enfrontamento ó
11
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diálogo. Nada de disputa medieval, con vencedores e vencidos, senón que
se pretende algo moi distinto, propio xa do espírito da Ilustración: un
diálogo aberto coa finalidade de contribuír a unha mellor comprensión entre
o crente e o non crente.
Sería moi tentador compara-lo espírito apoloxético medieval –en
España sufrímolo en tódalas súas ramificacións e consecuencias ata onte
mesmo– co ilustrado diálogo que non pretende xa ter razón, senón tan só
ofrecer razóns á libre discusión dos humanos. No século XVIII, Gotthold
Ephraim Lessing (1729-1781) foi o abandeirado, non xa só do diálogo entre
as grandes relixións, senón incluso da tese, para o seu tempo revolucionaria,
de que a verdadeira relixión, sexa cal for a forma que tomase, cristiá, xudía
ou musulmana, amosaríase polos froitos de humanidade que dese.
Como Lessing tivese dificultades coa censura para publicar unha obra
crítica da relixión, escrita por Samuel Reimarus, que contiña teses deste
teor, decidiu utiliza-lo escenario para dar a coñece-la súa mensaxe: de aí
xurdiu Natán o Sabio (1779), a súa derradeira obra teatral e, sen dúbida, a
máis característica, onde consegue o prodixio de levar ás táboas cuestións
teolóxicas, metendo toda a tensión dramática, habilidade que aprendera no
teatro español, sobre todo en Calderón.
No punto culminante da obra, o sultán Saladino, conversando co xudeu
Natán, faille a pregunta insidiosa de ¿cal das tres relixións, xa que só unha
podería selo, hai que ter por verdadeira? Natán responde, á maneira oriental,
cunha parábola: “Hai moitos anos vivía un home que posuía un anel que tiña
a virtude de facelo amable ós ollos de Deus e dos homes a quen o levase con
esta confianza. De xeración en xeración, o anel foi pasando ó fillo preferido,
ata que caeu en mans dun pai con tres fillos, iguais en obediencia, cariño e
bondade. Ó non poder decidirse por ningún, o pai encarga dúas copias,
exactamente iguais ó orixinal. Así que dá un anel a cada un dos tres fillos,
e morre en paz. Cada un esixe que se recoñeza o seu anel coma verdadeiro,
xa que llo entregara directamente o pai antes de morrer, pero ¿como
poderían distingui-lo auténtico das imitacións, se o pai os fixera de forma
que non se diferenciasen o máis mínimo? Para soluciona-lo preito acoden
ó xuíz, quen sentenciou: ¿non dicides que o anel auténtico é aquel que ten
a virtude de facervos amables ós ollos de Deus e dos homes?; aplicade este
criterio para distinguilo”.
A parábola serve para dirimi-lo litixio entre as tres grandes relixións do
libro, pero non estou tan seguro de que se poida aplicar para encarreira-lo
diálogo entre crentes e non crentes: anque quizais valla tamén a regra de
coñecerédelos polos seus froitos.
12
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Consideramos verdadeira aquela relixión na que nacemos e na que
fomos criados. A casualidade do nacemento revélase o factor que, en última
instancia, determina a crenza que temos por verdadeira. E éo certamente, se
os froitos que dela derivan favorecen a humanitas nas relacións entre os
humanos. Lessing coloca no mesmo plano as tres relixións do libro, idea
entón revolucionaria que hoxe goza dun consenso case xeral, convertida
incluso en doutrina oficial das igrexas. A paso lento e tatexando, as distintas
relixións cristiás e as outras dúas do libro, obrigadas a renunciar a boa parte
do seu exclusivismo, van aprendendo a dialogar. Dirase, con razón, que as
relixións, canto máis minoritarias socialmente, máis fácil e case
imprescindible que se comprendan entre elas. Pero, ¿existe acaso a mesma
necesidade de comprensión e diálogo coa increnza?
Jonh Locke, na súa famosa Epístola sobre a tolerancia (1689), aporta
argumentos, que hoxe nos parecen obvios, en favor da liberdade de que
cadaquén crea o que lle dicte a súa conciencia, argumentación que ha de
plasmarse na liberdade cívica de poder exercer libremente a relixión que
elixa cada un, pero, dentro desa liberdade, non menciona a da increnza que,
a finais do século XVII, aínda parecía inverosímil. Hoxe en día, non só o
espírito ecuménico fixo grandes progresos no diálogo das relixións cristiás
e estas coa xudía e a musulmana, senón que as igrexas cristiás se abriron ó
diálogo coa increnza. Se mantemos na memoria os panfletos con intención
apoloxética que ó longo dos séculos XVIII e XIX se escribiron contra os
ateos, libertinos, escépticos, incrédulos e outras xentes de mal vivir, hanos
abraia-la nova actitude. Con estes antecedentes, compréndese que o diálogo
entre o crente e o non crente se resinta, por dicilo da forma máis suave,
dunha desconfianza recíproca. Ninguén quere volver a unha guerra, oxalá
que xa definitivamente superada, de insultos e reproches mutuos, pero a
nada bo conduce esquece-la historia. As posibilidades, pero tamén limitacións
e obstáculos, dificilmente salvables, no diálogo entre a fe e a increnza
configuran o tema que articulan as reflexións que seguen.
1.2. A quebra do racionalismo relixioso
Unha segunda observación. Fomos invitados esta tarde a ocuparnos das
razóns da increnza ante as razóns da fe. Esta formulación trae consigo outro
posible malentendido que podería ser fatal, a saber, dar por suposto que
bastaría poñe-las razóns da fe nun pratiño da balanza e as da increnza no
outro, para dictaminar logo cales son as de maior peso. Parece como se se
nos suxerise que cada parte expoña as súas razóns perante o tribunal da
razón para que este xulgue a forza e a validez dos argumentos empregados.
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E, en efecto, tendo en conta que ata o século XVIII ninguén poñería en
dúbida semellante proceder, hai que convir que se trata dun erro, que eu
chamaría racionalista, non tan desatinado nin inverosímil. Ata a crítica
ilustrada da razón non se puxera en dúbida o fundamento racional da fe. A
existencia de Deus viña plenamente confirmada pola razón. Incluso a René
Descartes, o filósofo que coa dúbida sistemática inaugura a filosofía
moderna, a existencia de Deus amósaselle coa evidencia que esixe ó
coñecemento claro e distinto.
A ninguén se lle oculta hoxe, e menos ós organizadores deste seminario,
que despois da rebaixa da razón que Kant levou a cabo coa súa crítica –e
desde entón tódalas ulteriores revisións, ata chegar á razón comunicativa
dos nosos días, foron á baixa– os temas tradicionais da metafísica, Deus, a
alma, o mundo, están fóra do alcance da razón. Perdida a anterior seguridade
na razón todopoderosa, a fe atópase hoxe nun horizonte intelectual no que
a que subsiste, despois de sufrir unha cura radical de adelgazamento, quedou
tan mirriada que se sabe por completo incapaz, xa non de resolver, pero nin
sequera de formula-lo problema de Deus. Non cabe fundamentar
racionalmente a existencia de Deus, como tampouco a súa non existencia.
Na modernidade ilustrada Kant salvou a crenza ó prezo de colocala fóra do
alcance da razón.
Cabería discutir –é un tema xa marxinal da filosofía– se se pode
argumentar racionalmente a favor e en contra da existencia de Deus, que, a
fin de contas, este é o tema que se debate co da crenza e da increnza. De
metérmonos nestas leas, o resultado sería deixar constancia de que a
meirande parte das nocións de razón hoxe operativas se oporían a formular
esta cuestión. Desde os anos 60 non se repetiu na Universidade Libre de
Berlín aquela curiosa lección maxistral na que o teólogo Helmut Gollwitzer
e o filósofo Wilhem Weischedel se alternaban unha sesión cada un para
argumentar a favor e en contra da existencia de Deus. A teoloxía filosófica,
como parte da filosofía, quedou de feito fóra do ámbito académico,
unicamente cultivada por algúns filósofos marxinais, como Richard
Swinburne,1 que argumenta a favor da racionalidade que leva consigo a
crenza na existencia de Deus, ou John Leslie Mackie,2 que se confesa ateo,
empeñado como corresponde en amosa-la debilidade dos argumentos
teístas.
1

Richard Swinburne, The Existence of God, Oxford 1979.

John Leslie Mackie, The Miracle of Theism, Arguments for and against the Existence of God,
Oxford 1982.
2
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A intención deste seminario non é restablece-la vella apoloxética
medieval nin tampouco, como se nos advertiu con toda claridade, debería
converterse nun exercicio de teoloxía filosófica, tal como no noso tempo
cultivaron Weischedel3 e os filósofos oxonienses citados. Non se trata de
aportar argumentos a favor ou en contra da crenza e a increnza,
repectivamente, senón –díseme– de da-las razóns persoais sobre as que se
sostén a actitude de crente ou non crente que se adoptase.
1.3. A disimetría entre a fe e a razón
Pero nesta intención do seminario agáchase un terceiro malentendido
que convén sacar rapidamente á luz e que provén de construír unha falsa
simetría entre a crenza e a increnza. Así coma o crente se ve impelido a dar
razón da súa fe, o non crente tería que dar razón da súa falta de fe. O
obxectivo do seminario sería que cadaquén, o crente e o non crente, expoñan
as súas razóns, de modo que, anque non se aspire a convence-la outra parte,
non se renuncie tampouco a unha mellor comprensión das razóns de cada
unha destas posicións. O diálogo, deste xeito, non trataría de convencer, que
sería tanto como elimina-lo contrario, senón que aspira simplemente a
coñecerse un pouco mellor, ó comprender as razóns do outro.
Pois ben, nesta intención, que creo entender é a do seminario, escóndese
tamén, como dicía, un malentendido que é preciso poñer de manifesto.
Cómpre partir dunha constatación do mesmo filósofo cristián, santo Anselmo
de Canterbury (1033-1109), a quen debémo-lo argumento máis fascinante
da existencia de Deus, o ontolóxico. A frase que me parece capital recordar
neste contexto é fides quaerens intellectum, unha fe que busca o seu
fundamento racional. En efecto, desde as súas orixes, a fe cristiá, ó fundirse
coa filosofía do helenismo, buscou un fundamento racional para a fe que
confesa. O fideísmo irracional de Tertuliano foi en tódalas épocas a
excepción. Desde unha fe que busca o seu fundamento racional, nada máis
natural que falar das razóns da fe. O crente necesita facer da súa fe algo
racionalmente verosímil. A crenza non elimina a necesidade de razoar; antes
ó contrario, desacouga á razón e pona en marcha. Desde a crenza non se
pecha a porta á razón, senón que a encamiña, segura de que ha de avanzar
en harmonía coa fe.
Pero téñase en conta que se parte da fe, á busca da intelixencia racional;
e non á inversa, como moi ben di santo Anselmo: neque enim quaero
Whilhelm Weischedel, Der Gott der Philosophen, Grundlegung einer philosophischen Theologie
im Zeitalter des Nihilismus, 2 volumes, Darmstadt 1971, 1972.
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intelligere ut credam, sed credo ut intelligam.4 Se as razóns da fe constitúen
un concepto cunha longa tradición e cun significado bastante claro dentro
desta tradición, en cambio, as razóns da increnza non só non contan cunha
tradición na que incluírse, senón que tampouco está demasiado claro o que
con esto quere dicirse. Ó opoñe-las razóns da fe ás razóns da increnza
constitúese unha falsa simetría, como se a fe e a increnza pedisen por igual
razóns para xustificarse. Porque se é certo que a fe busca o seu fundamento
racional, á inversa, a razón non aspira a desembocar na fe, senón que se
conforma con ela mesma. Hai unha vía que vai da fe á razón, pero non a
contraria, da razón á fe. A fe esixe un complemento na razón; a razón non
busca complementarse na fe, senón que abonda con ela mesma –ratio non
quaerens fidem–, máis aínda, a razón intúe a fe coma unha forma de nega-la razón e, en vez de busca-la fe, máis ben a evita coma unha tentación
claudicante.
Se a fe precisa o amparo e o apoio da razón, a increnza non necesita
xustificarse racionalmente, xa que non ten entidade de seu. Se a tivese, sería
outra forma de crenza: o ateísmo coma afirmación tamén é unha fe. Nos
réximes comunistas había cátedras de Ateísmo, co encargo de demostrar
cientificamente a non existencia de Deus. A increnza non supón un contido
positivo que esixiría fundamentación, senón que se define só en relación coa
crenza: porque esta fracasa, hai increntes, e estes hai que denominalos así,
porque continúa habendo crentes. O incrente só existe desde a perspectiva
do crente; desde a propia, non é un fenómeno que levante o menor problema
e, en consecuencia, precise de explicación ou xustificación ningunha. Non
me preocupa o máis mínimo o feito de que non crea que existen as fadas ou
os trasnos e non teño a menor necesidade de dar razóns para xustifica-la
miña increnza ó respecto. O que crea nas fadas ou nos trasnos é o único que
está obrigado a conciliar esta crenza coa razón e dar conta racionalmente da
súa crenza. Non é a increnza a que necesita explicación e fundamento
racional, senón tan só a crenza.
Temo que este malentendido –a falsa simetría entre crenza e increnza,
como se ámbalas dúas necesitasen dar razón da súa posición– non só está
na base deste seminario, senón que, máis grave aínda, pertence á forma de
formula-lo problema desde a crenza. O crente accede á razón desde a súa
instalación previa na crenza: convencido de que Deus creou o mundo e logo
o home á súa imaxe e semellanza, nada máis obvio que descubrir no mundo
as pegadas do creador e, sobre todo, no fondo dun mesmo a imaxe de Deus.
4

A cita de santo Anselmo en Étienne Gilson, La Philosophie au Moyen Âge, París, 1952, p. 241.
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A crenza aliméntase dela mesma; busca na razón os sinais que previamente
depositou. Para o que cre en Deus, resulta fácil percibi-la súa presencia onde
queira, no mundo e nos homes. A fe móvese así en círculo: porque cre en
Deus, descóbreo no mundo e nela mesma. Porque o descobre no mundo e
nela mesma, interprétao coma afirmación da fe.
Descartes, no prólogo das súas Meditacións, constata con retranca este
círculo: “hai que crer que existe Deus porque así no lo aprenden as Santas
Escrituras, e por outra banda, hai que crer nas Santas Escrituras porque
proveñen de Deus”.5 A fe é un don de Deus que nos remite a Deus. Para o
que cre, pero só para o que cre, resulta doado descubri-las súas pegadas.
Descartes, ó expoñe-la súa evidencia da existencia de Deus, non se vai
liberar desta argumentación circular: “polo nome de Deus entendo unha
substancia infinita, eterna, inmutable, independente, omnisciente,
todopoderosa e pola que eu e tódalas demais cousas foron creadas”. Deus
ten necesariamente que existir, porque ¿de onde proviría se non a idea dunha
substancia infinita, sendo como son unha finita? Se unha substancia infinita
non me introducise a idea dunha substancia infinita, ¿como podería chegar
polas miñas propias forzas a unha idea semellante? Se a idea de Deus reúne
tódalas perfeccións, ha de incluí-la de existir por el mesmo. “Teño que
recoñecer que non sería posible que a miña natureza sexa tal como é, é dicir,
que teña en min a idea dun Deus, se Deus non existise”.6 Porque Deus me
creou á súa imaxe e semellanza, descúbroo no fondo de min mesmo. Porque
creo en Deus (e creo, por tanto, que me creou á súa imaxe e semellanza),
descubro en min mesmo a idea que teño de Deus.
A crenza proporciona evidencia só no círculo no que se atopa inmerso
o crente. Desde a experiencia de Deus que lle dá a crenza deduce tódolos
argumentos a favor da súa existencia; agora ben, unicamente conservan
plausibilidade mentres no horizonte colectivo se manteña viva a crenza. O
crente vese confrontado co feito de que a vía da razón para xustifica-la
crenza só serve ó que previamente a posúe. Ó que cre bástalle a fe, para
volver desde ela a tratar de harmonizala coa razón. Neste senso, desde que
houbo que abandona-la fundamentación racional da crenza, varias foron as
construccións que se intentaron: teño a impresión de que a que hoxe
prevalece entre os crentes que non están dispostos a renunciar á modernidade
ilustrada é colocar fe e razón en planos distintos, sen comunicación entre si,

5

Descartes, Oeuvres et Lettres, París, Gallimard 1953, p. 257

6

Id., p. 300
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de xeito que non poidan interferirse. Mentres a fe permanece viva,
autoconfírmase e alimentase a si mesma; cando se perde, con ela esvaecen
as anteriores evidencias. Respecto á fe, só cabe estar dentro ou fóra, e
segundo sexa a nosa posición, moi distinta paisaxe é a que se divisa. O
diálogo entre a fe e a increnza unicamente pode consistir en relatarse visións
que ó outro lle parecerán inverosímiles.
En efecto, para o que se mantén na fe resulta moi arduo facerse cargo
da increnza. Pódese asumir –e terminou por aceptarse– que Deus se
experimente en distintas relixións, productos, á fin e ó cabo, da historia,
pero desde o mundo da crenza custa facerse cargo da increnza. Durante
séculos o crente non tiña outra explicación para dar conta de semellante
obnubilación que acudir á dexeneración moral do ateo, non en van chamado
libertino, na súa dobre significación de pervertido e de librepensador. E
aínda hoxe, cando comproba que un mesmo comportamento –sexa positivo
ou negativo– o poden compartir tanto o crente coma o incrédulo, no fondo
segue convencido de que o incrente, cando se comporta como é debido, non
é máis ca un crente que se ignora a si mesmo.
Desde a crenza, consciente de que toda a creación non fai senón dar
sinais do seu Creador, resulta inconcebible a increnza, así coma desde a
increnza tampouco é doado asumi-la crenza: cómo se pode vivir á altura do
noso tempo sen liberarse de nocións coma a de Deus ou a da alma inmortal,
que terían cabida noutro contexto social –a sociedade rural– e sobre todo
nun horizonte intelectual precientífico. O crente que se debate pola súa fe,
acubillando a dúbida no fondo da crenza, supón que algo parecido debe de
ocorrerlle ó incrédulo que, dalgunha maneira, asediado pola dúbida, ha de
estar tentado de abrirse á fe. Outra vez volve a falla-la falsa simetría: pois
se da fe se nos di que só se vive na dúbida, en cambio, a increnza repousa
nunha seguridade bastante compracente da que dificilmente se fai cargo o
crente. E esto porque se o crente precisa acredita-la súa fe racionalmente,
o incrente non necesita desta mesma operación para xustifica-la súa crenza:
nin busca nin esgrime argumentos para confirma-la increnza; bástalle con
saber que non serven os que aduce a fe.
O afán de fundamentar racionalmente a fe leva consigo que o crente
siga con verdadeiro interese, e ata a ansiedade, tódolos argumentos que
desde a Ilustración o incrente foi aportando contra a crenza. O crente ten
unha verdadeira obsesión co incrente e continuamente trata de rebate-los
seus argumentos. O incrente, en cambio, tende máis ben a aparta-lo crente
do seu campo de visión. O crente necesita o diálogo co incrente, ó vivir
fascinado pola súa mesma existencia; o incrente, en cambio, non só adoita
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considerar pouco atractivo ó crente, senón que chega a aburrilo. Nas nosas
sociedades contemporáneas, a crenza queda socialmente marxinada en
nichos ou reservados moi particulares e abandónase a fe á intimidade máis
privada. Pensamos e, sobre todo, comportámonos socialmente como se
Deus morrese; o crente, con poucas excepcións, adáptase bastante ben a este
suposto. Non quero con esta afirmación dar unha porcentaxe maior ou
menor de crentes/increntes, non estou facendo socioloxía relixiosa, senón
simplemente describindo o ambiente intelectual e moral no que nos movemos,
e este está máis alá ou mais acó, segundo se mire, da crenza. Neste contexto,
hai que preguntarse polas posibilidades, pero tamén polas limitacións e
atrancos do diálogo.

2. A nova situación do diálogo
2.1. O ‘humanum’ coma fundamento común
Á hora de establece-lo diálogo, sinalemos, en primeiro lugar, unha
diferencia bastante rechamante entre o crente e o non crente. O crente vive,
por así dicilo, da súa crenza, que constitúe para el a cuestión central que dá
sentido á súa vida; en cambio, desde a increnza, a cuestión de Deus pode ter
un maior interese histórico, antropolóxico ou filosófico, pero constitúe
sempre unha cuestión secundaria, da que pode perfectamente prescindirse.
Nunha sociedade na que os incrédulos non sexan unha minoría insignificante
e ademais perseguida, a increnza deixa de ser unha característica definitoria
da persoa. Unha valoración tan diferente da transcendencia da cuestión que
discutimos non facilita certamente un diálogo fluído; ó contrario, máis ben
habería que mencionala coma un obstáculo serio a unha comprensión
mutua.
Ademais, como a nosa cultura humanística provén de séculos de
cristianismo, crentes e non crentes a miúdo atopámonos unidos nas mesmas
leas pola liberdade e a xustiza, con formas de comportamento público e
privado bastante semellantes. Esta experiencia relativiza a importancia de
contrapoñe-la crenza á increnza, á vez que coloca no primeiro plano a
cuestión da fundamentación dunha idea do humano que propugne a súa
dignidade. Pero ¿cabe acaso fundamentar unha idea do humano que saliente
a súa liberdade e dignidade sen recorrer á idea de Deus? ¿Acaso coa idea de
Deus non estamos tirando pola borda unha idea do home, precisamente
aquela que desenvolvemos na cultura europea e que nos é tan cara? O
ateísmo é un humanismo ou o humanismo necesita do teísmo: velaquí a
cuestión herdada da Ilustración, e na que me parece ten que culmina-lo
diálogo entre a crenza e a increnza.
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Diciamos que o diálogo entre a crenza e a increnza non habería que
cinguilo, nun racionalismo xa desfasado, a amosa-las razóns da fe fronte ás
razóns da increnza, senón que, máis ben, superando unha boa dose de
comprensible pudor, habería que centralo en expoñer cómo os crentes
asumen a súa crenza e os increntes a súa falta. Coñecemos por unha ampla
literatura e experiencia históricas cómo o crente, arroupado na súa fe, vive
e morre; en cambio, é tema moito menos tratado publicamente cómo na nosa
cultura xa plenamente secularizada se vive e se morre sen o apoio dunha
crenza relixiosa. Téñase en conta que, nesta ocasión, non se nos pide unha
análise filosófica nin unha sociolóxica sobre a increnza no mundo actual,
senón a confesión dunha experiencia persoal: ¿Como, sen a fe nun Deus
persoal, víve-la túa vida e como, sen esperanza na inmortalidade, podes
esperar tranquilo a túa morte? ¿En que te sostés para vivir, se non te apoias
nun Deus que os crentes experimentamos coma Amor Infinito?
Antes de contestar coa brevidade pero tamén a sinceridade debidas,
dúas advertencias. En primeiro lugar, importa fixarse en que a interpelación
a formula o crente, desde o seu horizonte e enfoque, e non o incrente desde
os seus postulados. Pero se non se asume a súa pregunta e a súa maneira de
preguntar, senón que se empeza por cuestionalas, que é o que probablemente
farían non poucos incrédulos, corrémo-lo risco de que o diálogo se interrompa
neste punto. Dialogar supón poñerse no lugar do outro e tratar de responde-los interrogantes que nos faga, inevitablemente sempre formulados desde
supostos do que formula a pregunta. Por moito que logo tratemos de
reconducilo, o punto de partida vénnos imposto polo que nos interroga: se
non nos colocamos nel, impedímo-lo diálogo antes de que empece.
Segundo aviso. O que segue pretende contestar de maneira persoal a
cuestión formulada, consciente de que o que diga, por moi intimamente
vivido que fose, insírese nunha longa tradición europea –desde outra cultura
seguro que sería moi distinta a resposta– e que, por tanto, non chamará a
atención pola súa orixinalidade. Canto máis profundo se atope o círculo de
crenzas ó que nos referimos, máis doado é que nos topemos con bens sen
dono, patrimonio de todos. Cabe algunha orixinalidade nas ideas; pero moi
pouca nas crenzas, productos culturais que tardan séculos, e incluso milenios,
en ir configurándose.
2.2 Entre o senso e a provisionalidade
Se o crente repousa en Deus, e nel atopa senso e sobre todo calor
amorosa, cando Deus se afasta e só nos deixa o seu baleiro, esta desaparición
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leva consigo que esvaeza a cuestión do senso, ata acabar disolvéndose
nunha exclusivamente teolóxica: se preguntas polo senso da vida, xa estás
preguntando por Deus, porque Deus é o senso. A pregunta polo senso só a
pode facer e contesta-lo crente.7 Se quedas sen Deus, a pregunta polo senso
non te axuda a recuperalo, senón que perde todo senso; ou, se se quere, é
unha pregunta que se formula xa desde o convencemento previo de que non
vai encontrar contestación satisfactoria. Pérdese así definitivamente a
seguridade, a certeza do crente, para descubri-la provisionalidade precaria
de todo o que pensamos e facemos.
Pasar da crenza á incredulidade significa pasar da certeza sólida da fe
–¿acaso xa non tan sólida?– á provisionalidade precaria en que se move todo
coñecemento racional. O incrédulo vive sen certezas, só con aproximacións,
sempre cuestionables, e por tanto, disposto permanentemente a poñelas en
cuestión e deixalas caer cando sexa preciso. Ante tamaña incerteza e
provisionalidade, poderase discutir en abstracto se non era mellor dispoñer
das certezas de que gozaron os nosos antepasados, que sabían para que
vivían e cal era o senso da morte, seguridades que, sostidos na fe, ostentan
aínda algúns dos nosos contemporáneos.
Pero a discusión é inútil: perdemos definitivamente o chan seguro da
certeza que proporciona a fe e, en vez de ansiala en van, do que se trata é
de aprender a vivir nestas condicións. Téñase en conta que non nos é dado
elixi-las condicións nas que prefeririamos vivir: estamos obrigados a facelo,
facendo da necesidade virtude, nas condición sociais, culturais, tecnolóxicas
que nos tocaron en sorte. Cadaquén fará a súa vida cos elementos, culturais
e sociais, de que dispoña. Nacemos nunha familia, nunha clase social, nun
país e nun tempo determinados, dentro dun horizonte de crenzas, cun
potencial en intelixencia e vontade limitados: con tantos e tan estraños
cordeis intentamos tece-la nosa vida. A ninguén sorprenderá que, en canto
botémo-la a mirada cara atrás e contemplémo-los regos trazados con
compoñentes que nos son tan estraños, o resultado nos pareza, cando menos,
chocante. Dubido que alguén poida identificarse plenamente coa súa vida,
como se fose a realización do que pretendeu ser. Asumir este estrañamento,
sen tentar escapar, recorrendo a falsas ilusións, senón ó contrario, elabora-lo que somos coma parte dunha realidade tan allea coma hostil, define unha
primeira norma de comportamento.

Sobre o contido teolóxico da cuestión polo senso da vida, véxase Helmut Gollwitzer, Krummes
Holz-aufrechter Gang. Zur Frage nach dem sinn des Lebens, Kaiser Verlag, Munich 19713.
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Unha provisionalidade e precariedade que hai que engadir que se vive
non na calor amorosa de Deus, senón no frío cósmico. Falar destas
experiencias límites obriga a empregar unha linguaxe poética, é dicir,
metafórica. Permitídeme aclarar no que poida esta metáfora: se o crente vive
arroupado na calor amorosa que lle vén de Deus –tamén é unha metáfora–
seguro do senso, o que lle permite esperar contra toda evidencia, o non
crente sente na súa pel o frío cósmico que provén da conciencia de que a
natureza da que é parte –o home non goza dun status especial na orde
natural– manéxase por leis á marxe da súa conveniencia; para a natureza, o
xénero humano é por completo intranscendente e insignificante, por moi
importante que desde o noso punto de vista nos pareza.
O obxectivo principal consiste en demostra-lo prexuízo teolóxico, fonte
de tódolos demais prexuízos. Non preguntes para qué, a finalidade ou o
senso do que é, senón trata de pescudar unicamente o que é, tal como é.
Ningún Deus creou o mundo e, por tanto, tampouco nolo puxo á nosa
disposición. A natureza, coma conxunto, tamén é unha metáfora, non ten
preferencia por ningunha especie ou individuo e, na medida en que son
conciencia persoal, amósaseme tan allea coma hostil. Na nosa precariedade
provisional, dando tombos empuxados ó azar, o que chegamos a se-los
humanos fixémolo nun longo proceso de civilización, consistente,
xustamente, en ir dominando a natureza, a nosa e a que nos envolve –nesto
consiste o noso orgullo e tal vez a nosa grandeza–, anque non saibamos se
dalgunha maneira vén tamén determinado por leis análogas, anque sexan
diferentes, das que rexen a evolución biolóxica.
Estamos empeñados en descubri-las leis que rexen o mundo físico, a
biosfera e o ámbito humano, coma condición, ben insegura e precaria, de
sobrevivencia. Primeiro soubemos que, coma individuos, somos mortais;
despois aprendemos que tamén o son as nosas civilizacións, nous autres,
civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles, como
escribiu Paul Valéry; o que hoxe son Nínive ou Babilonia serán un día
Francia ou Rusia, sombras imperceptibles dun pasado caduco; pero tamén
sabemos que, nun planeta do que desapareceron tantas especies, tamén
concluirá a nosa, ó máis tardar cando nos millóns de anos xa calculados se
apague o Sol. Todo o existente ten unha orixe e unha fin. Entre ámbalas dúas
transcorre o tempo; temporalidade que non só é condición propia de cada
individuo vivo, senón de todo o existente.
Como facilmente se caería na conta, non fago máis que expor crenzas,
enormemente inestables, que se alimentan dun saber científico en continuo
e rápido cambio: o que parece hoxe probable pode ser falsificado calquera
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día. O desenvolvemento da ciencia moderna coincide no tempo co da
increnza e anque se pode moi ben facer ciencia e conserva-la fe –non hai
unha interdependencia necesaria entre ciencia e increnza–, o incrédulo
encontrou na ciencia o horizonte que marca o ámbito do que lle parece
verosímil. O crente propugna unha esfera de coñecemento máis alá da
ciencia; o incrente non está moi seguro de que existan outras formas de
coñecemento, pero anque, no mellor dos casos, evite caer en calquera forma
de cientifismo dogmático, á hora de organiza-las súas crenzas sente unha
predilección polo saber científico.
A partir das premisas enunciadas, o incrente ás veces cae na tentación
de volver a formular desde unha perspectiva exclusivamente humana a
cuestión do senso: o senso non nos vén de fóra, senón que nolo temos que
dar a nós mesmos, en loita perpetua coa natureza e coa orde social
establecida. E sexa cal for a resposta á pregunta de que para qué vivimos
–porque vivir é fermoso; porque vivindo se satisfai a curiosidade; porque
paga a pena levar a termo as empresas nas que cremos, por citar, anque en
orde distinta, os tres tipos de vida, apolastikós, theoretikós, pragmatikós,
que xa distinguiu Aristóteles–, ó final, a resposta é sempre provisional. E
nesta provisionalidade precaria da cuestión do senso importa facerse fortes,
porque xa coñecémo-las consecuencias dun saber que se pretende certo e
definitivo, capaz de dominar por completo a natureza ou de construír unha
sociedade perfecta. Na cuestión do senso non importa tanto o seu contido,
que non pode supera-lo plano do plausible, como que se manteña dentro da
provisionalidade precaria que caracteriza a increnza. Xustamente, de que
saibamos conservala dependen os froitos humanistas, que segundo a parábola
de Lessing distinguiría ó anel verdadeiro.
2.3. A morte asumida
Para rematar, unhas palabras aínda sobre o senso da morte. Desde a
increnza non me parecen necesarias; pero tanto máis o son desde a
perspectiva do crente que alimenta a súa fe en boa parte coa súa
animadversión á morte, co seu desexo de inmortalidade. Para algúns, Deus
existe só porque é necesario para garanti-lo seu afán de inmortalidade. Teño
que confesar abertamente que non só non comparto este afán de
inmortalidade, senón que me resulta repulsivo. Non só a morte é lei
universal de todo o que vive –e a liberdade real, como nos ensinou Spinoza,
está vinculada á aceptación da necesidade–, senón que, gracias á súa
dimensión temporal, a vida pode acada-la súa plenitude. Cada momento
vivido é único e irrepetible: sensación que só desde a conciencia da morte
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se vive plenamente. Vivir consiste, así, traducido en termos freudianos, na
lenta conversión da libido en instinto tanático: a vida leva no seu seo a
morte, e querer a unha é asumi-la outra. Unha vida sen fin non só resulta
inconcebible, senón que, se fose posible, ó eliminar no vivido a dimensión
temporal que lle é consubstancial, constituiría o peor dos castigos. A vida
é vida xustamente porque empeza e remata; unha vida indefinida, en canto
privación do seu carácter máis irrenunciable, a temporalidade, sería a
negación da vida. Desde a infinidade da vida, o suicidio presentaríase coma
a única opción. A visión dunha vida eterna non só me resulta contradictoria,
senón insufrible, aínda no gozo inacabable de Deus. Sen poder apoiarse en
ningunha experiencia mística, a miña imaxinación non dá tanto de si que
poida sacar unha noción concreta e que se sosteña do que pode significar
gozar a Deus por toda unha eternidade, pero cantas veces o intentei tiven
que comprobar que a idea máis me repele que me atrae.
A cuestión non é tanto que saibamos que temos que morrer –de feito,
unha boa cousa, para organiza-la vida e gozala en consecuencia–, senón que
a morte chegue oportunamente, é dicir, cando esteamos preparados e aínda
desexosos de recibila. Ter vivido ben, é dicir, intensa e responsablemente,
pide como culminación morrer ben, a boa morte, que é a que, ademais de
ser repentina e a ser posible sen dor, nos chega a tempo, nin demasiado
pronto, interrompendo labores que considerabamos importantes, nin
demasiado tarde, cando as forzas corporais nos abandonaron por completo
e só somos unha carga para os demais. Agora ben, como a morte nos pode
chegar en calquera momento a destempo e marca sempre unha fin definitiva,
estas consideracións sobre a boa morte, entendida coma a morte oportuna,
no fondo son unha pura retórica, xa que unha vez mortos non cabe pensar
se foi oportuna, e mentres vivimos pretendemos considerala, por moitos
anos que sexan os cumpridos, inoportuna. A morte é así unha idea que, ó dar
forma e a necesaria articulación á vida, convén ter sempre presente, pero é
unha experiencia imposible: mentres non chega, descoñecémola
–experimentamos tan só a morte dos outros, algo moi distinto–, e cando nos
chega, non podemos xa elaborar este saber. A morte só existe coma
perspectiva, que dá contido á vida, pero, nunca coma realidade, porque
significa a fin de toda a realidade. Do que se trata, en último termo, é de
supera-lo medo á morte, facéndoa parte integrante da vida.
Ignacio SOTELO
Traducción de Xabier Losada
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As razóns da fe
ante a increnza

Por Juan A. ESTRADA DÍAZ

O enunciado mesmo destas reflexións implica xa unha toma de posición
ante a fe. De feito, o ámbito relixioso dunha persoa está determinado pola
súa familia, a súa educación, o momento histórico e o contexto sociocultural
no que se desenvolve. As doutrinas e prácticas relixiosas forman parte da
aprendizaxe infantil e da socialización do individuo, de tal forma que
pertencemos a unha relixión determinada porque nacemos e medramos nela.
Desde esta perspectiva, non hai razóns, senón circunstancias que nos
levaron a crer en Deus no marco dunha relixión positiva dada. Non hai
razóns para a fe senón circunstancias que a fan posible. O problema está
precisamente en pasar dunha relixión adquirida e aprendida a outra asumida
de forma libre e autónoma.
Crítica racional e experiencia relixiosa
Quizais unha das características máis específicas da cultura occidental
estea precisamente en que esa fe aprendida e vivida resultou insuficiente. Xa
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na época presocrática, co paso do mito á filosofía, desenvolveuse a razón
crítica e reflexiva que non só se inspirou no mito, do que os símbolos nos
dan que pensar, segundo a coñecida expresión de Paul Ricoeur, senón que,
ademais, procedeu a unha crítica das crenzas relixiosas, analizando as súas
orixes e significados. No mesmo nacemento da filosofía occidental, que
podemos datar ó redor do século VI antes de Cristo, dáse a confrontación
entre a razón crítica e a relixión, e formulouse o porqué das crenzas
relixiosas, a súa función social, a súa plausibilidade e credibilidade á luz da
razón filosófica e científica. Os sofistas foron a primeira corrente ilustrada
da filosofía occidental, os pioneiros en formula-la validez racional das
crenzas relixiosas. A crítica filosófica á relixión popular e política, así coma
a teo-loxía natural que despregaron os presocráticos e que culminaron os
grandes sistemáticos gregos, expresa o convencemento de que a razón é
competente para profundar no fenómeno relixioso e que a experiencia
relixiosa debía ser examinada crítica e racionalmente.1
A interacción, e frecuentemente tamén o conflicto, entre a fe e a razón
foi determinante na nosa cultura e un factor constante e permanente nas
distintas épocas históricas. Non se trata, tan só, de que o mito dese que
pensar á filosofía, que o secularizou, máis que rexeitalo, senón que a
hermenéutica relixiosa foi inspiradora de grandes cosmovisións e sistemas
filosóficos ó longo da historia. Ambas, filosofía e relixión, afrontaron as
grandes preguntas do home, interaccionándose e competindo nas súas
respostas.
A competencia e conflictualidade entre ambas agudizouse a causa das
relixións positivas que máis influíron en Occidente, o xudaísmo, o
cristianismo e, en menor medida, o islam. As tres recorren á Biblia coma
libro sagrado da humanidade e establecen unha interacción entre a
racionalidade humana e a presunta revelación relixiosa. Rechazan unha
incompatibilidade última entre a fe e a razón, entre o que coñecemos por
comunicación divina e o que podemos alcanzar pola razón. Unha cousa é
que non todo se poida explicar a base da razón, xa que persiste o misterio
de Deus e a nosa forma inadecuada de representalo, que é o equivalente
relixioso ó enigma científico, e outra que se poida defender algo irracional,
é dicir, loxicamente inconsistente e contradictorio.
Historicamente, o esforzo por racionaliza-la fe relixiosa xerou a teoloxía
natural e a teoloxía filosófica que parte das estructuras da subxectividade
1
Desenvolvín esta perspectiva en Juan A. Estrada, Dios en las tradiciones filosóficas I. Aporías y
problemas de la teología natural, Madrid, Trotta 1994, pp. 29-76.
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humana. Ambas pretenden acadar a Deus racionalmente, a partir da análise
do cosmos e do home. Estas teoloxías serviron, ás veces, de prolegómenos
á teoloxía positiva da revelación relixiosa, da mesma forma que o Deus dos
filósofos introduciu ó Deus da revelación, co que acabou por identificarse.
Outras veces, superpúxose a teoloxía natural, á que chegamos polo uso da
razón, ás relixións positivas, vendo nestas últimas a fonte de conflictos
humanos. A primeira permitiría alcanzar un consenso mínimo que faría
posible a convivencia pacífica, máis alá dos conflictos desencadeados polas
distintas confesións relixiosas.
É o que ocorreu co deísmo tralo período da Reforma protestante e a
Contrarreforma católica. As loitas internas do cristianismo, non só
desautorizaron á fe relixiosa e propiciaron o escepticismo ilustrado, senón
que abriron o camiño á preponderancia dunha vía racional para encontrar a
Deus, desde a cal se podía analiza-las relixións positivas. Desta forma
púxose o marco a unha “relixión dentro dos límites da razón”, na que os
mandamentos divinos da tradición relixiosa non eran máis que confirmación,
desde unha revelación positiva, dos imperativos da razón, como ocorría no
caso de Kant. Había que somete-la relixión a unha crítica racional, sexa
coma formulación moral (Kant) ou coma corpo doutrinal (Hegel). A crítica
á relixión como ideoloxía respondía a esta convicción tipicamente occidental
de que a cosmovisión relixiosa tiña que ser criticada racionalmente.
Esta correspondencia entre a razón e a fe tivo límites. A teoloxía
negativa sempre acentuou a transcendencia e incomprensibilidade de Deus,
poñendo límites ó coñecemento racional. “Se o coñeces é que non é Deus”,
dicía santo Agostiño. Ese eslogan mantívose inalterable ó longo da tradición
filosófica para nega-la validez última de todo canto dicimos sobre Deus. A
concepción xudeucristiá dun Deus transcendente, que simultaneamente se
fai presente na inmanencia humana e creatural, pon límites moi estrictos ó
discurso. Deus non pode identificarse con ningunha representación humana,
nin con ningunha criatura, suxeito ou cousa, da orde creada. A crítica
profética, antiidolátrica, ós intentos de definir a Deus, a manipulalo ou
utilizalo, levou, incluso, a negar que o nome de Deus sexa seu en sentido
estricto.
Deus está máis alá do horizonte do humano, só indirectamente se fai
presente na orde da creación e non é identificable con ningunha entidade da
experiencia. Por tanto, a fe en Deus non pode fundamentarse racionalmente,
e moito menos é susceptible dunha fundamentación científica. A crítica de
Heidegger á onto-teoloxía e o seu rexeitamento de Deus coma ente Supremo
integrable nun sistema filosófico é a última expresión desta actitude
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filosófica e relixiosa. Neste senso, o misterio e a transcendencia limitan o
saber da mesma relixión.
O principio de compatibilidade entre a razón e a relixión rechaza que
a fe poida ser irracional, no senso de loxicamente inconsistente ou
antirracional. A teoloxía negativa non implica a irracionalidade da fe, xa
que a teoloxía cristiá sempre defendeu correspondencia entre Deus e o
home, “imaxe e semellanza de Deus”, e mantivo o principio de analoxía que
permite falar de Deus á luz das pegadas que deixou na creación e no mesmo
home. A nosa maneira de falar de Deus é inadecuada e necesariamente falsa,
pero chegamos a El indirectamente a partir das nosas experiencias e da
contemplación da creación. A mesma mística cristiá medrou nun camiño
experencial para albisca-lo misterio de Deus e evitou o irracionalismo. Os
sistemas místicos serviron de inspiración á filosofía, por exemplo, o mestre
Eckhardt, san Xoán da Cruz ou a mesma Tareixa de Xesús. A experiencia
de Deus non se esgota na racionalidade pero non pode prescindir dela.
O intento máis importante de cuestionar esta premisa foi o do
nominalismo, o cal, no nome da absolutez e transcendencia divina, impugnaba
que Deus procedese racionalmente, sistematizando así o vello principio de
Tertuliano “credo quia absurdum”. O voluntarismo divino, así coma a súa
condición de Deus escondido, abrían a porta a unha experiencia relixiosa
non susceptible de ser analizada racionalmente. Modernamente, esta
tendencia deuse nos postulados fideístas que asumen a validez da experiencia
relixiosa pero negan as súas pretensións cognitivas, e en Heidegger que
propugna un Deus divino que se revela no horizonte do ser, para o que non
é competente a razón.2
Un Deus que non se comunicase racionalmente e que se desligase da
orde natural na que se encontra inmerso o home, sería incomunicable,
incomprensible e inalcanzable. O home só pode coñecer a partir da súa
fragmentariedade e continxencia, que está determinada pola racionalidade,
anque esta non teña o monopolio do saber nin da experiencia cognitiva, que
pertence tamén á intuición, ó sentimento, á empatía, á imaxinación e
fantasía, etc. Se Deus non fose racional tería que comunicarse racionalmente
ou renunciar a darnos normas e valores que determinen a nosa vida e un
sistema de crenzas que nos permitan orientarnos no mundo. Se o home é un
Algunhas correntes da filosofía de cuño wittgensteiniano son as que máis defenderon o carácter
irracional e non cognoscitivo da relixión. Na mesma liña foron algunhas teoloxías da morte de Deus,
que reducían á relixión a unha actitude, a simple expresividade emotiva ou a intuición non
susceptible de ser criticada racionalmente. Cfr., Dios en las tradiciones filosóficas I, pp. 169-190.
2
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ser racional que se comporta coma tal, a relixión ten que incorpora-la razón
á súa visión da totalidade.
Se Deus existe e quere comunicarse ó home ten que facelo de forma
compatible coa razón, se non, exponse a recibir lexitimamente a negación
do home. É o que expresou lucidamente Kant cando negaba que Abrahán
debera segui-lo dictado da presunta voz de Deus e sacrificar ó seu fillo, xa
que Abrahán non sabía se o que falaba era Deus, mentres que si podía
confiar no que lle dicía a voz da súa conciencia, que prohibía o asasinato do
seu fillo.3 A racionalidade humana interrógase acerca das hipotéticas
revelacións da divindade. Para discernir non ten máis remedio que recorrer
ás súas propias conviccións, crenzas e presupostos. En última instancia,
somos sempre nós os que cremos ou non. Decidímonos a asumir algo coma
verdadeiro a partir dos propios estándares que establecemos para determina-lo que é plausible e crible. Son, por tanto, de crenzas subxectivas, anque
poidamos razoalas. En cambio, non podemos asumir coma divino o que
aparece coma implausible e contradictorio para a nosa racionalidade moral,
científica ou lóxica.
A evolución de Occidente estivo marcada por unha progresiva
racionalización da experiencia relixiosa, ás veces a custa dela mesma. Se
nun primeiro estadio se podían admitir sacrificios irracionais á divindade,
en función do poder do ente divino e do sometemento humano, logo foise
acentuando cada vez máis a importancia e dignidade do suxeito humano,
que se revelou coma un “fin en si”, coma alguén cunha dignidade absoluta
e sagrada, mentres que paralelamente se cuestionaba o poder, a verdade e
a mesma existencia do ente divino e, sobre todo, a súa capacidade para
impoñerse arbitrariamente á conciencia do suxeito humano. Nun primeiro
estadio, a obediencia apareceu coma a virtude cardinal da relixión respecto
de Deus e a través dos seus representantes.
Nun segundo momento foise abrindo paso á idea do discernimento, á
avaliación crítica da conciencia que discirne se a crenza ou o presunto
mandato pode ser divino. A espiritualidade da sospeita foi un correlato
progresivo da experiencia mística e encontrou un momento de cristalización
e de sistematización nos albores da modernidade con santo Ignacio de
Loiola, que foi o primeiro en establecer un camiño racional, sistemático e
de constante avaliación e impugnación para acada-la vontade de Deus. Unha
das desgracias maiores da tradición cristiá consistiu en que este camiño
I. Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón, Alianza, Madrid 1981, p. 89 (Kants
Werke Akademie-Ausgabe).
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quedara en boa parte abortado, anque rexorde con forza hoxe, mentres que
a filosofía, con Descartes, iniciou unha nova etapa coa racionalidade coma
plataforma e a dúbida como método.4
Asumir que Deus pode pedir algo absurdo, inxustificable para a
racionalidade moral, como propoñen san Tomás de Aquino e Kierkegaard,5
supón abrir espacio ó fanatismo relixioso, nega-la capacidade do home
coma interlocutor de Deus e, sobre todo, cuestiona-la dignidade do home
desde a conciencia autónoma coma instancia última. Non é a presunta
palabra de Deus a que se converte en referente último determinante da
conducta humana, senón a decisión do home que discirne e opta desde unha
liberdade avalada pola súa capacidade racional. O contrario sería postular
un Deus maligno, que esixiría o sacrificium intellectus para impoñer despoticamente a súa vontade. Esa concepción de Deus é inadmisible tanto para
a teoloxía coma para as tradicións filosóficas de Occidente.
Descartes, coa súa hipótese do “xenio maligno”, sistematicamente
impugnou a presunta absolutez da crenza ou representación relixiosa. A
Ilustración desenvolveuse coma unha progresiva indagación e
cuestionamento dos principios relixiosos, en particular os cristiáns.6 Hume
foi decisivo na crítica racional do cristianismo, as súas pretensións
epistemolóxicas foron sometidas a unha dura revisión. O proceso culminou
con Kant, que estableceu o principio ilustrado do “atrévete a saber”, puxo
as bases dunha racionalidade argumentativa e crítica, afirmando que a razón
nunca é privada, senón que esixe o foro público, e impugnou de forma
radical o acceso racional a Deus a partir da natureza. O mesmo Hegel, que
A formulación de Ignacio de Loiola é renovadora tanto na súa metodoloxía coma nos seus
presupostos, anque tivo un límite fundamental: para-lo discernimento cando había un choque coa
autoridade xerárquica, á que había que someterse. A obediencia triunfaba neste caso sobre o
discernimento, como proban as súas “regras para sentir coa Igrexa militante”, que son unha
contestación á formulación de Erasmo. Sen embargo, a súa praxe é moito máis complexa e máis fiel
á súa inspiración inicial que á súa doutrina sobre a obediencia. Os xesuítas aferráronse posteriormente
á doutrina da obediencia, esquecendo, polo menos marxinando, a inspiración da súa formulación
e o seu método inicial de discernimento. Neste senso, Ignacio de Loiola é un mestre da sospeita na
espiritualidade católica e os seus postulados modernos son comparables ós de Calvino no
protestantismo. Analicei as diferencias e puntos comúns entre o método ignaciano e o cartesiano en
Dios en las tradiciones filosóficas II. De la muerte de Dios a la crisis del sujeto, Trotta, Madrid
1996 (de próxima aparición).
4

Cfr., F. Torralba Rosello, “Santo Tomás y Kierkegaard ante el dilema abrahámico”, Pensamiento
50 (1994) 75-94.

5

6
Unha boa síntese histórica é a que ofrece A. Torres Queiruga, La constitución moderna de la razón
religiosa, Verbo Divino, Estella 1992.
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buscaba salva-la relixión da impugnación ilustrada, someteuna a unha
racionalización total, rebaixando a verdade da relixión a un saber
representativo que tiña que deixar paso ó coñecemento superior da filosofía
e do concepto. O ateísmo humanista posterior (Feuerbach, Marx, Freud), así
coma a negación atea do humanismo (Nietzsche), culminaron a crítica
racional que colocou a relixión á defensiva. Definitivamente, e ó menos para
Occidente, a fe ten que dar razón para apoia-las súas pretensións e crenzas.
Non é posible unha dobre verdade teolóxica e filosófica, como recorda
Leibniz no seu discurso sobre a conformidade de fe e razón, xa que a razón
é un don divino.
A razón pertence ó mínimo irrenunciable do home. A fe última na razón
é parte do noso patrimonio cultural,7 anque non sexa en última instancia
demostrable (porque nunca chegamos ó último que nos permitiría actuar
carentes de presupostos). De feito, a racionalidade está inserta na linguaxe
e a afirmámola coma instancia última irrebordable sempre que nos comunicamos con pretensións de verdade, sentido e validez.8 Trátase sempre
dunha razón fragmentaria, circunstancial, condicionada e inserta nunha
tradición cultural particular, na que hai inevitablemente presupostos últimos
que asumimos coa cultura e que non son plenamente tematizables e
concientizables, pola opacidade do mundo vital no que vivimos.
Pero esta razón pobre e limitada é o único que posuímos para aborda-los problemas da vida e son por tanto inevitables á hora de aborda-la
relixión. Nunha palabra, podemos e debemos preguntarnos persoalmente e
ante os demais por que cremos. É necesario dar razóns da nosa fe, debemos
comprometernos cunha fe ó menos razoable, plausible e convincente, xa que
non demostrable, porque toda pretensión global de sentido para a vida
humana sobrepasa o marco do comprobable empiricamente e do
racionalmente fundamentable.9 Pero esto lévanos a outro apartado da nosa
reflexión, o da fe coma unha actitude razoable.
7
K. Popper, La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid 1967, p. 259; La sociedad
abierta y sus enemigos, Paidós, Barcelona 1981, p. 398.

Esta é a xustificación pragmática da razón que ofrece Apel coma alternativa á fe na razón que
propón Popper. Cfr., K.O. Apel, “La reflexión trascendental como paradigma de la fundamentación
última filosófica”, en Estudios éticos, Alfa, Barcelona 1986, pp. 139-158.
8

Este é un dos sentidos válidos da formulación de Wittgenstein acerca do místico, que estriba en
que o mundo é, que non é susceptible de convalidación empírica. En cambio, é inaceptable que ante
o místico debamos calar, xa que hai que dar razóns de por que nos adherimos ó místico e por que
nos serve de fonte de inspiración, de motivación e de normatividade na vida. Cfr., L. Wittgenstein,
Tractatus logico-philosophicus. Alianza, Madrid 1973, pp. 6.44-45; 6.522; 6.53.
9
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Os límites da razón ante a crenza relixiosa
É verdade, sen embargo, que a razón non o é todo para o home e que
a nosa capacidade racional é limitada. Non esquezamos que a relixión é
tamén filla do desexo e está impregnada de afectividade. Cremos non só
porque racionalmente teñamos razóns, senón porque nos sentimos motivados
polo comportamento doutras persoas relixiosas. O dobre mecanismo de
identificación afectiva, positiva ou negativa, e de imitación mimética, que
marca a dinámica do desenvolvemento da personalidade humana, bota
tamén as súas sombras sobre a base racional das crenzas relixiosas. É a
educación familiar e escolar, así coma a socialización cultural a que sementa
en nós a fe. Esta non é só unha resposta racional que damos, senón tamén
afectiva, intuitiva e voluntaria.10
Ninguén cre só por razoamentos filosóficos e posiblemente case
ninguén deixa de crer por unha simple aporía ou contradicción racional,
anque esta poda servir coma elemento erosionador da fe e das crenzas. A
racionalidade non só é insuficiente para funda-la relixión desde un punto de
vista xenético. Desde a razón o home pode chegar, ó máximo, ó Deus dos
filósofos, ó que nos serve de fundamentación e de resposta para os nosos
problemas e enigmas. Pero ante este Deus non podemos caer de xeonllos e
rezar, lémbranos Heidegger.11 Non é o referente, o Deus divino, que busca
o home, xa que ese Deus non é pensable nin se pode integrar nun sistema
racional. A relixión ten moito que ver coas preguntas de sentido,
especialmente aquelas que concirnen á orixe, significado e remate da vida
humana. Estas preguntas están na base da relixión e da filosofía, pero a
primeira distínguese da segunda en que non só as analiza, cuestionando a
validez racional das distintas respostas, senón que ofrece consolo, esperanza
e sentido alí onde xorde a pregunta pola felicidade humana e polo significado
da finitude e continxencia, así coma o comportamento moral.
A relixión en xeral e as bíblicas en particular son soterioloxías, é dicir,
mensaxes de salvación. Responden á inseguridade e angustia humana ante
o infundamentado e precario da nosa existencia, ante o medo á finitude e
ante os imperativos do instinto de supervivencia que se transforman no
home en ansias de pervivencia e inmortalidade. Son necesidades constitutivas
da vida humana que suscitan o problema de Deus, que, neste sentido, en
canto problemática global, é universal, anque haxa unha infindade de
10

Dobre mecanismo de imitación/identificación. Cfr., Piaget, Erikson, etc.

11

M. Heidegger, Identidad e diferencia, Barcelona 1988, p. 153.
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respostas particulares e circunstanciais. Estas expectativas humanas
encontran resposta na relixión e ó seu servicio póñense as razóns e as
crenzas. As chamadas probas da existencia de Deus non o son en sentido
estricto, pero marcan as vías desde as que o home se cuestiona o problema
de Deus e se abre á relixión.
Esta dinámica afectiva, vivencial e emocional é inherente á relixión e
serviu de inspiración á mesma filosofía. A relixión responde ó ¿que podo
esperar?, que para Kant é unha das preguntas fundamentais de todo home.
Esa resposta dáa a relixión, xa que onde hai esperanza hai relixión, anque
non sempre haxa esperanza na relixión.12 A esperanza non pode ser
irracional pero non é só simple razón, senón que se abre paso ó sentido, á
intuición, á expectativa de futuro, ó ánimo e a coraxe ante os conflictos...
que son dimensións fundamentais do home. Por eso, a relixión pode
definirse coma unha ilusión, froito do desexo,13 e tamén coma unha instancia
consoladora que se abre razoablemente á utopía. É dicir, mantén aberto o
futuro do home e convértese en canalización, válida ou non, dunha
racionalidade que se abre ó posible, desexable e non demostrable.14
Occidente viviu sempre da aspiración á converxencia entre ben e ser.
Na medida en que se toma conciencia de que diverxen na facticidade
histórica e na experiencia humana xorden tanto a traxedia (que é o que
salienta a tradición grega) coma a utopía (que é o que máis realza a
concepción xudeucristiá). Non hai correspondencia entre o sentido, o ben e
a realidade. De aí a dicotomía entre deber e ser, como indica a “falacia
naturalista”, que se nega a sacar normas de conducta da natureza, e a
necesidade de colma-lo dualismo para facer viable o sentido, a partir da
praxe humanista e a expectativa relixiosa. Esta dinámica afectiva,
desiderativa e dadora de sentido caracteriza as relixións, anque de forma e
grao distinto, e é unha das explicacións da pervivencia da relixión a pesar
da dura crítica á que foi sometida en Occidente.
O cristianismo preséntase coma unha resposta de sentido, que ofrece
valores normativos para a conducta, e que se abre á esperanza e ó
compromiso transformador. De aí o seu enorme influxo na tradición
occidental e a súa relación de interacción e de conflicto coa concepción

12

E. Bloch, El ateísmo en el cristianismo, Taurus, Madrid 1983, pp. 16; 250.

13

S. Freud, “El porvenir de una ilusión” e “Más allá del principio del placer”.

14

E. Bloch, El principio esperanza.
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tráxica.15 Esto non é irracional, pero vai moito más alá da razón. O home non
é só racionalidade, e os motivos para crer non son só racionais. Cando se
pregunta o porqué dunha adhesión a unha relixión determinada,
frecuentemente se alude a esas motivacións e valores que responde á nosa
continxencia e finitude: axuda a vivir, ofrece sentido e motiva para
comportamentos que van máis alá dos intereses propios e das dinámicas
egocentristas do home. A fe non só se basea en razóns, senón tamén en
necesidades existenciais do home. Ninguén cre só por un cuestionamento
racional, senón que a crenza en Deus está en función da totalidade da vida
do crente, está enraizada na súa biografía, non é algo puntual e illable, senón
que responde a unha busca, conviccións e experiencias desde as que se cre
ou non en Deus e nunha determinada tradición relixiosa.
O problema estriba en que, anque a relixión sexa tamén filla do desexo
e da afectividade, non pode reducirse a ela, baixo pena de ser rexeitada coma
irracionalidade que non é capaz de xustificación ningunha. A necesidade de
sentido fai comprensible a busca relixiosa pero non a lexitima, nin moito
menos revalida a súa verdade e as súas pretensións de alcanzar a un Deus
que é o último referente de sentido e a instancia que permite a esperanza.
Por eso, a relixión é compatible coa dúbida, máis aínda, a dúbida debe ser
un elemento humanizador da relixión, xa que a propia perplexidade impide
as mil formas de fundamentalismo e integrismo, abre ás interpelacións
doutras relixións e dos non crentes nunha relixión, e permite o autocuestionamento e a autorrevisión.
Habería que facer un eloxio da dúbida en relación coas crenzas, non só
das relixiosas. Só cando hai capacidade de crítica e de autocuestionamento
cobra valor a adhesión ó relixioso, mentres que a loanza e a identificación
cunha relixión determinada carece de validez última cando non é posible
expresa-la disidencia ou indagar criticamente o valor das crenzas asumidas.
En boa parte, esta coerción da dúbida e a impugnación da crítica, é dicir,
esta negación da capacidade de discernimento e avaliación persoal, é a que
limitou o valor do cristianismo para a modernidade e a que posibilitou a
crítica e a negación do mesmo cristianismo.
Xa indicamos que a relixión motiva ó home desde as vivencias máis
íntimas da vida, que son as que teñen que ver co sufrimento e a felicidade,
co nacemento e a morte, co pracer e a dor, coa sexualidade e a busca de

15
Quizais foi Miguel de Unamuno o que mellor cristalizou esta tensión no seu Del sentimiento
trágico de la vida, Espasa-Calpe, Madrid 19393, pp. 92-131.
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poder e de recoñecemento social. Este enraizamento da relixión nas dinámicas
máis determinantes do comportamento humano é o que fai á relixión capaz
do mellor e do peor no home, como ben amosa a historia da humanidade.
A loita pola tolerancia desenvolveuse en Occidente contra as intolerancias confesionais, sobre todo a partir das guerras de relixión do século XVI,
defendendo a prioridade da conciencia contra a imposición da relixión de
Estado. A verdade da conciencia opúxose á imposición ideolóxica
confesional, que se lexitimaba desde a afirmación de que “o erro non ten
dereito de existir”. Confundíase así unha ideoloxía ou representación
relixiosa coa verdade, que é Deus, como se este fose dominado e integrado
nunha comprensión humana. Esquecíase a finitude do coñecemento humano
e a fragmentariedade histórica das nosas verdades, así coma o carácter
mistérico da transcendencia divina e a dinámica escatolóxica do cristianismo
sempre en camiño teórico e práctico á identidade definitiva do reinado de
Deus.
É verdade que a dúbida pode erosionar progresivamente a adhesión
relixiosa, por eso as autoridades relixiosas tenden a negativizala e a postular
coma ideal a “fe do carboeiro”, que cre sen preguntarse e sen inquietarse
pola fundamentación da fe. Sen embargo, a dúbida é a outra cara da fe
auténtica e madura que non teme o cuestionamento e a pregunta. En
realidade, para abrirse libremente ás críticas hai que ter unha confianza
última nas conviccións relixiosas que se profesan. Ademais, a dúbida non
só pode bloquear e erosionar unha fe viva, senón que pode servir de
purificación, abrir á busca e posibilita-lo desenvolvemento dunha tradición
relixiosa xenuína, na que a experiencia é a nai das conveccións e despraza
a rutina de verdades aprendidas, impostas ou simplemente ofrecidas pola
institución xerárquica. A dúbida, por tanto, é inherente á crenza e é
compatible coa fe. As razóns da fe non son incompatibles coas dúbidas das
crenzas. A partir de aquí podemos analizar agora as razóns da fe ante a
increnza na nosa sociedade actual.
Da fundamentación á razoabilidade da fe
O itinerario normal da fe na nosa sociedade, inevitablemente impregnada
pola tradición cristiá, é o dunha fe vivida existencialmente, na maioría dos
casos dunha forma inicialmente aproblemática, e alimentada por un contexto
familiar, social, educativo, etc. Para moita xente este é o substrato
fundamental sobre o que se apoia a fe relixiosa, que pasou a formar parte
da identidade persoal e da cosmovisión orientativa. Desde aí aprendeuse a
35
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ve-la vida, a orientar moralmente o comportamento e a aborda-los problemas
existenciais. Esta foi a gran dadora de sentido na nosa sociedade tradicional,
mentres que o ateísmo e o agnosticismo foron tradicionalmente minoritarios, fundamentalmente desenvolvidos en círculos académicos e cultivados.
A ruptura coa fe relixiosa da maioría do pobo en España veu por outro
camiño. Por unha parte, o gran obstáculo foi a Igrexa, identificada cunha
parte da sociedade e lexitimadora da dictadura despois da guerra civil. Por
outra, a progresiva secularización da sociedade levou a unha perda de poder
e influencia das institucións eclesiásticas, sobre todo no seu poder simbólico
de defini-la realidade e de dar un sentido á vida humana. Os medios de
comunicación social, a sociedade de consumo co seu materialismo práctico
e pragmático, e a crise de valores xerada polo pluralismo e mobilidade
social potenciaron e facilitaron esta crise relixiosa.
A maioría da xente viviu a súa crise de fe na forma dun desapego e
distanciamento crecente das tradicións relixiosas e da Igrexa, máis que
coma resultado dun cuestionamento ideolóxico. A incapacidade de boa
parte da Igrexa para conxugar identidade cristiá e mentalidade moderna, que
reflicte, sobre todo, no que concirne á moral e á eclesioloxía, contribuíu
decisivamente á crise xeral da relixión e á perda de fe de amplos sectores
da poboación. O resultado deste proceso, que é moi complexo, foi o baleiro
e inseguridade éticos, unha vez que se abandonou o ethos oficial católico,
e unha carencia de experiencias lexitimadoras e configuradoras de sentido.
Diversas formas de sobrenaturalidade intramundana, de irracionalidade
pseudorrelixiosa e de emotividade e afectividade sectaria apareceron coma
substitutos para enche-lo oco da relixión.
A pesar desto, a relixión mantén a súa pervivencia. É verdade que hai
unha privatización da relixión, que se produce un acentuamento da conciencia
respecto ás doutrinas que se propoñen e que hai distanciamento da autoridade
relixiosa e das doutrinas eclesiais oficiais. Pero non é verdade que esteamos
pasando a unha sociedade posrelixiosa e que a fe relixiosa sexa algo arcaico
e primitivo, condenado a ser substituído pola ética racional ou a mentalidade
científica. Esta foi a opinión maioritaria na segunda metade do século XX
e comenzou a entrar en crise desde finais dos oitenta. A pervivencia e
vitalidade das tradicións relixiosas, con toda a ambigüidade do fenómeno,
maniféstanse en que xogan un crecente papel público coma plataforma de
contestación, reivindicación e impugnación ós valores sociais.16
16
Remito ó importante estudio de J. Casanova, Public Religions in the Modern World, The
University of Chicago Press, Chicago-Londres 1994. Casanova rexeita que a privatización da
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A relixión pervive coma resposta ás preguntas existenciais, coma
dadora de sentido, como motivadora para o comportamento moral, como
consoladora e dinamizadora ante as experiencias do mal e do sufrimento
humano. Estas funcións sociais caracterizan as relixións porque hai unha
imposibilidade da razón e a ciencia para substituílas. Incluso, algúns autores
afirman que a actual crise existencial e ética das nosas sociedades
desenvolvidas fai cada vez máis necesaria a relixión. Hai por tanto razóns
que explican o porqué da pervivencia da relixión, as súas crenzas e funcións
e as carencias humanas das que xorden.17 Neste sentido, pódese seguir
defendendo a hipótese do home sempre relixioso, anque as carencias e
preguntas humanas das que xorde a relixión non sirvan para lexitima-la
verdade das respostas relixiosas, moito menos das relixións positivas.
Pero a función social da relixión non equivale á súa verdade. As
ilusións e proxeccións poden ser eficaces e incluso, nun momento dado,
beneficiosas e necesarias coma factor de estabilidade, de aglutinamento
social e de dinamicidade e potencial de inspiración, pero eso non as
xustifica ultimamente. Hoxe, as razóns para crer pasan tamén pola volta
crítica ós contidos relixiosos das relixións positivas, concretamente o
cristianismo, e polo exame das formulacións racionais desde as que o home
se pregunta por Deus. Os argumentos tradicionais da existencia de Deus
perderon o seu valor demostrativo, deixaron de ser probas, e perderon tamén
gran parte da súa capacidade orientativa e da súa plausibilidade social a
partir da crítica global que desenvolveron diversas tradicións filosóficas.
Sen embargo, a partir da década dos oitenta, asistimos a un renovado
interese polas implicacións relixiosas dos problemas filosóficos. Deste xeito
é como rexorde a vella teoloxía natural e filosófica, a pesar dos seus
problemas, aporías e insuficiencias. O mesmo crecemento da ciencia levou
a reformula-lo vello problema metafísico do ¿por que algo e non nada?
relixión sexa unha consecuencia inevitable da secularización e progresiva diferenciación da
sociedade e analiza o papel público que seguen desempeñando as relixións nas sociedades
modernas.
Quizais o autor que máis estudiou as necesidades humanas das que xorde a relixión e desde as que
se explica a súa persistencia é H. Lübbe, Religion nach der Aufklärung, Styria Verlag, Graz 1986;
Säkularisierung, Karl Albert, Friburgo 19752.

17

Tamén cfr., F.X. Kaufmann, Religion und Modernität, J.C.B. Mohr, Tubinga 1989; G. Rohrmoser,
Religion und Politik in der Krise der Moderne, Styria Verlag, Innsbruck 1989; H. Döring-F.X.
Kaufmann, “Experiencia de la contingencia y pregunta por el sentido”, en Fe cristiana y sociedade
moderna IX., SM, Madrid 1986, pp. 11-81; A. Müller, “¿La religión como práctica para superar la
contingencia?”, Concilium 231 (1990) 213-25.
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Tanto á luz da orixe e expansión do universo, que aparece cada vez máis
coma algo incomprensible e enigmático, dificilmente respondible aludindo
ó puro azar, coma no que concirne á orixe e evolución da vida no noso
planeta, rexorde a pregunta por Deus. Vellas probas da teoloxía natural se
reformulan, non en canto tales pero si en canto hipóteses globais que
responden a problemas vixentes. Xa non hai probas pero si interrogantes e
respostas orientadoras que poden ser defendidas argumentativamente con
razoable plausiblidade e consistencia.
Algo parecido ocorre no campo da teoloxía filosófica tradicional, que
analizaba a hipótese teísta en relación coa fundamentación e normatividade
da moral, coa idea de Deus presente na cultura e coa busca de felicidade e
de plenitude por parte do home. Non se trata de que a hipótese teísta poida
ser demostrada. A esto renunciouse, globalmente, a pesar dos intentos
illados que seguen intentándoo. Pódese defender, sen embargo, a persistencia,
plausibilidade e credibilidade da hipótese teísta, xa que non hai inconsistencia
lóxica no mantemento da fe relixiosa polo científico ou o filósofo que
procede racionalmente.
É razoable crer en Deus, sempre que se dean razóns e explicacións para
xustifica-la propia fe. Tamén pode selo a resposta agnóstica e atea, sempre
que cumpra as mesmas condicións. A pregunta aparece coma universal, as
respostas son todas extrapolacións desde a fragmentariedade, xa que aluden
a interpretacións totais da existencia humana e do universo. A súa maior ou
menor verosimilitude pode ser avaliada e indirectamente falseada, en canto
resposta convincente e coherente cos nosos presupostos e conviccións
racionais e culturais.18 Esa avaliación sempre será persoal e global, anque
estea culturalmente condicionada. Por eso, pódese defende-la razoabilidade
do teísmo e pódese argumentar contra os que predicían a súa desaparición
e acusábano de inconsistencia lóxica. Neste senso, hoxe o teísmo ten maior
posibilidade racional que hai decenios, cando parecía inevitablemente
superado polo progreso científico e filosófico.
O Deus dos filósofos non se opón ó dos cristiáns, pero tampouco se
poden equiparar. A razoabilidade da fe hoxe é, para a maioría dos nosos
concidadáns e de nós mesmos, a das relixións positivas, en concreto a do
cristianismo. Aquí é onde se xogan hoxe fundamentalmente as razóns para
crer. Unha tradición relixiosa positiva non se revalida só en función dos seus

Intento amosar como é posible a falsación, indirecta e fragmentaria, das hipóteses relixiosas en
Dios en las tradiciones religiosas II, Trotta, Madrid (de próxima aparición).

18

38

As razóns da fe ante a increnza

fundamentos racionais, senón da capacidade de arrastre, de persuasión e de
motivación que pode ter. A pregunta está en se o cristianismo pode seguir
sendo hoxe una tradición dadora de sentido, motivadora para a praxe, crible
ó responder ás preguntas e carencias humanas e xustificable argumentativamente ante as críticas e o foro público da razón. Aquí é onde as respostas
son máis diferentes.
A maduración do mesmo cristianismo levou a un coñecemento maior
da súa historia, do proceso de constitución das súas escrituras fundacionais
e dos factores que determinaron os seus dogmas e a súa praxe sacramental.
Hoxe o cristianismo aparece en grande medida coma preso dunha tradición
que debe servir de pauta de identidade pero que esixe ser transformada,
relida e reformulada. Boa parte dese crecemento dásenos no contexto dunha
tradición dogmática con contidos míticos, nos que os símbolos se interpretaron de forma literal e realista.
Esto afecta tanto ás escrituras fundacionais coma á tradición dogmática
posterior. A desmitificación da Biblia coma programa impúxose na
conciencia dos cristiáns, polo menos nos círculos cultivados, pero os
contidos dogmáticos están moi afastados de transformarse. Sobre todo no
que respecta á concepción de Deus, á valoración de Xesús, ó significado do
concepto trinitario de Deus e a súa derivación dun monoteísmo estricto, e
ós dogmas fundamentais que definen en que consiste o Deus cristián e en
que sentido se pode falar da divindade coma algo inherente a Xesús. A
desmitificación do cristianismo pasa tamén polas súas imaxes de Deus e de
Xesús.
A crise de plausibilidade e de credibilidade do cristianismo é hoxe un
obstáculo para a fe. Non resulta tan fácil ser parte da modernidade actual e
asumir postulados, credos, dogmas e principios cristiáns que se expresan
cunha linguaxe e contidos desfasados, ás veces inconsistentes coas
adquisicións científicas e filosóficas sobre o home e o mundo. A Ilustración,
a modernidade e a mesma post-Ilustración seguen sendo retos, impugnacións
e preguntas que afectan ó cristianismo actual, que erosionan as súas crenzas
e que limitan a plausibilidade e credibilidade da súa fe.
Por outra parte, seguen sendo moitos os que pensan que é razoable ser
cristián e defender unha comprensión da vida en función da imaxe e
concepto de Deus que se nos ofrece nas súas escrituras. A vida e
personalidade de Xesús, tal e como a coñecemos a partir delas, ten
capacidade suficiente para inspirar e potenciar a moitos dos nosos
concidadáns, anque esa identificación non alcance literalmente a símbolos,
credos e praxes do pasado cristián. Encontrámonos nunha situación de
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encrucillada e de transición, ante a oportunidade de recobrar plausiblidade
ou perdela aínda máis, a finais do século XX.
A nova orde internacional por crear no século XXI pasa tamén pola
colaboración das grandes relixións. A situación é moi distinta de finais do
século pasado e as razóns epocais para crer poden crecer e consolidarse.
Anque sempre terán que convivir coas formulacións de agnósticos e ateos,
que inevitablemente serán sempre os compañeiros de camiño do teísmo
xudeu-cristián. Non en balde, definiuse ó cristianismo coma a relixión que
posibilita a maioría de idade do home e que axuda tamén a crea-las
condicións para a saída da relixión.19 Deus non pode ser demostrado, sería
unha forma humana de apropiarse del e de integralo nun sistema racional.
Pódese, sen embargo, optar por Deus e fiarse da oferta de sentido cristiá.
A conxunción entre fe ilustrada e crítica racional permite soste-la
viabilidade da opción cristiá e do postulado de Deus. Non se pode demostrar
a Deus, xa que a demostración se dá só no ámbito do mundano, mentres que
ó afirmar a Deus aludimos a un ser transcendente que nunca se integra no
intramundano. Pero si podemos soste-la fe en Deus e argumentar que o
universo nos propón a Deus coma pregunta. Tamén a dinámica da razón
moral, cando aborda ¿por que ser moral? e busca fundamentar universalmente
o bo e malo de cada cultura, acaba aterrando no problema de Deus. A busca
de sentido aterra na teoloxía e fai que a fe apareza coma correlativa a un
referente e significante, ó que chamamos Deus. Pódese soster de forma
argumentativa e coherente que esa referencia teísta non é alienante nin
empobrecedora da existencia humana, que é plausible e que responde
suficientemente ás preguntas do home sobre que facer e que podo esperar,
que se resumen na cuestión fundamental de ¿que é o home?
Juan A. ESTRADA DÍAZ
Traducción de Xabier Losada

19

Remito ó suxerente estudio de M. Gauchet, Le désenchantement du monde, Gallimard, París 1985.
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Crentes e non crentes,
xuntos na construcción do humano
Por Andrés TORRES QUEIRUGA

“...porque somos un diálogo”, dixera admirablemente Hölderlin,
retratando acaso o mellor de nós mesmos. Pero porque o somos, o diálogo
representa unha tarefa inacabable. E cando remite ás últimas e extremas
fonduras do humano, cando aborda as derradeiras preguntas, aquelas que
falan da fe e da increnza, o noso espírito queda aberto sobre un camiño
literalmente infinito. Non cabe, logo, esperar sempre o acordo.
A pretensión primordial, o que de verdade se espera de nós, só pode ser
entón a de vivirmos ben o diálogo, de o facermos productivo para unha máis
limpa convivencia e unha máis fonda comuñón. De aí que sexa tan
importante clarifica-la situación, poñer ó descuberto aquelas liñas –o máis
claras e simples posible– que faciliten a comprensión do que sucede e por
que sucede. Será, sen dúbida, a mellor axuda para exercer con froito e
dignidade esa alta posibilidade humana.

1. Un cambio epocal
1.1. O choque inevitable
Que hoxe, no noso mundo, se viva unha diferenciación tan forte entre
fe e increnza non constitúe unha casualidade obxectiva nin obedece a un
capricho subxectivo. Trátase, antes ben, dunha fonda necesidade histórica,
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que, por iso, ten lugar e data de nacemento moi precisos: o Occidente
moderno. Remite por tanto a ese cambio que coñecemos co nome de
modernidade e que, botando as raíces no Renacemento –obsérvese a
palabra–, se declara abertamene na Ilustración –sígase observando a palabra–
e prosegue o seu avance ata os nosos días, determinando a situación
presente (mesmo para aqueles que, dando importancia decisiva á
posmodernidade, pensan que esta significa a fin daquela; algo diremos máis
tarde ó respecto).
No pensamento actual é convicción unánime que tal cambio representa
un deses cortes que marcan a historia universal. Karl Jaspers, nunha visión
de conxunto da enteira historia da humanidade, sinálao nada menos ca coma
un dos “catro profundos cortes” que dividen o seu decurso: 1) hominización,
2) entrada nas grandes culturas do Neolítico, 3) tempo axial entre o 800 e
o 200 a. C. (cando se fundan a filosofía e as grandes relixións universais:
Buda, Confucio, Laot-Zu, Zaratrustra, presocráticos, grandes profetas
bíblicos), 4) modernidade.1
O significado salta á vista. Non se trata de que cambie unha institución
política ou apareza un novo sistema filosófico, nin de que xurda un gran
invento ou se produza un forte cambio político. Anúnciase unha
remodelación da vida humana no seu conxunto: nas súas referencias
intelectuais o mesmo ca nas pautas morais, na actividades materiais o
mesmo ca nas relacións sociais. A humanidade sente que “se conmoven os
alicerces” (Paul Tillich) e que, como proclamou o manifesto comunista,
dalgún modo “todo o sólido se esvae no aire”.
E o certo é que nunca o home puxera, de maneira tan consciente,
todo o seu pasado en cuestión: a astronomía, a física, a bioloxía, o mundo
social, económico e político, as profundidades do psiquismo e a nova visión
da moral... Os novos descubrimentos, que se sucederon de maneira
vertixinosa, produciron a sensación de que ata entón se vivira nun colosal
engano e que era preciso empezalo todo de novo. A “dúbida universal” de
Descartes e a conseguinte busca dun “método” para encontrar por fin a
verdade representan a cifra filosófica dunha inquietude global e dunha
impaciencia envolvente.
Obviamente, o cristianismo quedaba afectado de cheo. Con máis de
milenio e medio de historia e profundamente inculturado, aparecía mesturado
La filosofía, México 1953, pp. 80-82 (na lección 9ª); de maneira máis ampla ocúpase en Origen
y meta de la historia, Madrid 1950.
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ata a identificación co mundo que caía. E que caía xusto porque era sentido,
de modo irreversible, coma definitivamente pasado na súa verdade cultural
e coma intolerablemente opresivo na súa estructuración social. Máis aínda,
o cristianismo non só aparecía como identificado con ese mundo, senón
ocupando dentro del unha posición moi dominante. As guerras de relixión
representaban acaso a expresión máis brutal dunha situación que moitos,
sobre todo os representantes das forzas máis inquedas e renovadoras,
empezaron a sentir coma insoportable, coma unha vella e teimuda carcasa
que impedía o movemento e o progreso.
Abonda un estudio elemental dese tempo para percibi-lo choque
continuo e doloroso entre o entusiasmo optimista e esperanzado que
espertaban os novos avances, por unha parte, e a desconfianza e resistencia
oficial das igrexas, pola outra. Oposición ó avance científico, á renovación
social, á tolerancia relixiosa. É unha vella e triste ladaíña, que culmina
dalgún modo con aquela declaración de Pío IX, condenando no Syllabus
–¡aínda en 1864!– a cantos afirmaban que “o Papa debe reconciliarse e
entenderse co liberalismo, o progreso e a civilización moderna”.2
1.2. A complexidade e ambigüidade da crise
Subliñei no parágrafo anterior a palabra “oficial”, porque marca unha
característica moi especial que de ordinario se pasa por alto, pero sen a cal
a situación resulta radicalmente falseada e imposible de comprender. Na
súa inmensa maioría –ó comezo, practicamente todos–, os promotores do
cambio eran crentes que mergullados na nova situación percibiron a
necesidade de renova-la comprensión do cristianismo e da súa presencia no
mundo e na cultura.
De entrada, non se trataba, pois, dun conflicto entre fe e increnza, nin
sequera propiamente entre fe e cultura; senón entre dous modos de entende-la fe: un, establecido e ben perfilado, pero que se experimentaba coma
obsoleto; e outro, emerxente e aínda sen contornos fixos, pero que se vía
necesario.
A oposición entre fe e increnza veu despois, para moitos, coma
resultado do proceso. Resultado no que influíron desde logo as tensións
intrínsecas creadas pola nova situación, é dicir, a tensión real e permanente
entre a razón e a fe, entre a evidencia do sagrado e a súa escuridade; pero
no que influíu tamén, e de modo moi determinante, a postura da institución
eclesiástica, que respondeu dogmaticamente e á defensiva.
2

Syllabus, 80: DS 2980.
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En realidade, hoxe aparece con toda claridade que, polo menos ó
principio, a resistencia da institución ás novas propostas estaba cargada
dunha fonda ambigüidade. As máis das veces, tal resistencia non respondía
ó feito de que en si as propostas fosen dirixidas intencionadamente contra
a fe (pois chegaban tamén dos propios crentes: pénsese en Galileo).
Rechazábanse porque eran novas. E, ó seren novas, chocaban co modo
oficial de entende-la fe, facendo case que inevitable o reflexo autoritario
coa súa típica ambivalencia: defendendo a propia interpretación, a autoridade
cría defende-la fe en si mesma; pero, en realidade, ó impoñela pola forza,
sen atende-las novas razóns ou sen as comprender, estaba defendendo o
propio poder, que sentía ameazado. Dese xeito, o novo convertíase en
contrario; e os intentos de renovación eran rechazados coma rebeldía.
O dilema que tal situación supuxo para moitos exprésao ben un
historiador tan sereno coma J. Lecler ante a proclamación do Syllabus:
moitos crentes viron nela “a confirmación solemne e decisiva da
incompatibilidade entre a Igrexa católica e os modos de pensar e vivir do
século XIX, e numerosos católicos, sobre todo en Francia e en Bélxica,
preguntáronse angustiados se non se verían obrigados a romper coa Igrexa
para non deixaren de ser homes do seu tempo”.3 Para o comprender
intuitivamente, pénsese no caso ficticio –ficticio hoxe, pero que foi moi real
para Galileo– dun crente a quen o papa obrigase a escoller entre a fe no
carácter revelado da Biblia ou a afirmación de que é o Sol o que xira en torno
á Terra. Ou, se somos sinceros, pénsese no drama íntimo dunha muller
crente actual que se sentise obrigada a tomar coma infalibles as últimas
declaracións acerca do sacerdocio da muller.4
Non fai falla ser un coñecedor extraordinario da historia para intuír que
ese foi o dilema de fondo que, ó longo do proceso da modernidade, esguizou
dolorosamente a intimidade de moitas conciencias. E, desde logo, sen
alcanzar sempre ese grao de dramatismo, constituíu con certeza a tensión
que estivo a determinar dun xeito decisivo o destino das relacións entre a fe
e a cultura. As saídas foron múltiples:
1) Moitos sometéronse ou continuaron sen máis a mentalidade anterior,
como o amosan a teoloxía dos manuais e a mentalidade tradicional.
J. Lecler, “La libertad religiosa, de la Encíclica ‘Mirari vos’ al Syllabus”, Concilium 7 (1965) 100117, na p. 111.

3

O tema é tan actual e delicado, que cómpre remitir ós artigos, fondos de pensamento e dignos de
ton, recollidos de forma condensada na revista Selecciones de Teología 137/35 (1996): W. Beinert,
“El sacerdocio de la mujer. ¿Telón cerrado, cuestión abierta?” (pp. 3-15); D.M. Ferrara, “La
ordenación de las mujeres: tradición y significado” (pp. 16-22).
4
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2) Outros lograron mante-la tensión, loitando pola renovación sen
chegaren á ruptura, tal moitos teólogos ilustrados do século XVIII, a Escola
de Tubinga e o cardeal Newman no XIX, ou Blondel, Amor Ruibal, a
Nouvelle Théologie, Teilhard de Chardin e K. Rahner no XX (postura que
debeu manterse non poucas veces a custa de fondos dramas vitais e mesmo
de condenas e marxinacións).
3) Outros romperon coa institución eclesiástica, pero mantendo a fe en
Deus, ben situándose á marxe, coma “cristiáns sen igrexa”,5 ben atacándoa
duramente, coma os deístas e ilustrados, que buscaban destruíla a favor
dunha relixión racional (recórdese o “écrassez l’infame” de Voltaire, para
quen, sen embargo, Deus era o máis evidente).6
4) Outros, finalmente, derivaron á increnza e ó ateísmo.
A situación actual está traballada por todos eses factores. Constitúe,
polo mesmo, un simplismo enorme, aínda que sexa bastante corrente,
reducila a unha oposición in-mediata entre fe e ateísmo. A oposición frontal
existe, desde logo. Pero os seus representantes supoñen tan só os dous
extremos dun campo moi complexo, no que actúan numerosas mediacións
e se dan importantes posturas intermedias.

2. O cambio en perspectiva histórica
Desde Gadamer sabemos da eficacia hermenéutica da “distancia
temporal”: moitas veces, o que non se ve cando se vive envolto na
inmediatez do problema pode clarificarse cando o paso do tempo
redimensiona as proporcións e axusta as perspectivas. No noso caso parece
evidente. Hoxe estamos en condicións de comprender mellor o que entón
sucedeu: qué foi o inevitable, onde estaba a aposta real, cales eran as
verdadeiras posibilidades.
2.1 A necesidade da “morte de Deus”
Desde a perspectiva actual resúltanos posible percibir que ese tremendo
A expresión é de L. Kolakowski, Cristianos sin iglesia. La conciencia religiosa y el vínculo
confesional en el siglo XVII, Madrid 1983.

5

No Tratado de metafísica, por exemplo, afirma: “despois de andar así pasando de dúbida en dúbida,
de conclusión en conclusión [...] podemos considerar esta proposición: Deus existe, coma a cousa
máis verosímil que os homes poden pensar [...] e a proposición contraria coma unha das máis
absurdas” (tomo a cita de G. Reale-D. Antiseri, Il pensiero occidental dalle origine ad oggi, 2,
Brescia 1987, pp. 549-550; cf. a excelente exposición do autor, pp. 546-558, e en xeral, de toda a
época, pp. 521-644; hai trad. cast.).
6
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fenómeno que Hegel bautizou coa “dura palabra da morte de Deus”7 e que
Nietzsche proclamou ós catro ventos, non representaba un simple accidente
cultural, senón que expresaba, aínda que fose dunha maneira un tanto brutal,
unha necesidade do tempo. Como queda analizado, co paso da historia a
presencia da relixión cristiá fora sendo experimentada por moitos coma un
peso opresivo e coma un freo intolerable no proceso cultural e social. Se se
quería avanzar, as cousas non podían seguir así: era preciso librarse desa
opresión e levanta-la súa hipoteca. Nunha palabra, había que acabar coa
situación.
Expresado no simbolismo ó que nos ten afeitos Sigmund Freud, o
cristianismo convertérase nun pai opresivo, a quen era preciso matar para
poder medrar e facerse adultos. Pero o cristianismo, no seu afán por
defende-la relixión e sobre todo na súa pretensión de se-lo único
representante de Deus, foi cravando na conciencia cultural a impresión de
que se identificaba con El. De xeito que a descalificación do cristianismo
acabou significando para moitos pura e simplemente a descalificación de
Deus, e a morte cultural da cristiandade foi interpretada coma “morte de
Deus”.
O simbolismo freudiano revela así non só a profunda raíz da crise
relixiosa e o amplo armazón cultural no que se move, senón tamén –e sobre
todo– a súa ubicación no ámbito da sospeita. Ese simbolismo non se
presentou coma unha cuestión inocente, entregada á reflexión serena e
obxectiva, á busca dialogante das razóns. Naceu máis ben cargada pola
paixón, lastrada polos intereses e ferida pola desconfianza.
Iso debe alertarnos hoxe. Latet anguis in herba (“hai serpe agachada
nesa herba”), dicían sabiamente os latinos: na mesma claridade do diagnóstico
da crise coma unha “morte do pai” axexa o risco da ambigüidade. O mesmo
Freud é unha boa mostra. Cando en obras coma O porvir dunha ilusión
(1927) e O malestar na cultura (1930) o aplica ó problema de Deus, dá xa
por resolto o seu significado nunha soa dirección: Deus sería un “fantasma
infantil”, ó xeito do gran pai que a imaxinación desamparada do neno
proxecta para crearse a “ilusión” dunha seguridade envolvente e protectora.
Coa diferencia de que o neno, ó que medra e vai sendo educado polo
“principio de realidade”, elimina o fantasma, para poder facerse adulto. En
troques, a relixión –segundo Freud– agarraríase ó fantasma, impedindo a
Cf. principalmente E. Jüngel, Dios como misterio del mundo, Salamanca 1984, pp. 82-142; X.
Tilliette, La christologie idéaliste, París 1986, pp. 98. 114-131; nun senso máis amplo, J.J.
Nebreda, “Para una historia de las ‘muertes de dios’: De Newton a Wittgenstein”, Pensamiento
50 (1994) 471-488.
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maduración: por iso, en definitiva, non é máis ca unha “neurose infantil da
humanidade”.8
Non se trata agora de quitarlle sen máis a razón, senón unicamente de
facer patente a unilateralidade da súa solución. Unha certa “morte do pai”
dáse, efectivamente, en toda persoa que medra e quere ser adulta. A gran
cuestión é qué significa exactamente esa morte simbólica: ¿anulación total,
como Freud dá por suposto para a relixión, ou reformulación a un novo
nivel?, ¿morte real ou só iso: morte simbólica? A simple pregunta amosa
ben que nesta alternativa está a aposta verdadeira. E amosa igualmente que,
desde a perspectiva actual –na que tamén os “mestres da sospeita” deben ser
sometidos á mesma sospeita que eles promoveron–, a resposta xa non pode
ser simplista, apriorística ou dogmática. Pídeo por si mesma a nova altura
histórica na que hoxe se sitúa o diálogo.
2.2. A gran aposta
Resulta, logo, que a “morte de Deus” na cultura occidental alude a un
fenómeno inevitable. Pero, ó mesmo tempo, aparece claro que esa
constatación non predefine o resultado, pois abre por si mesma a pregunta
decisiva: ¿morte coma liquidación ou coma posibilidade de renovación? En
termos máis axustados: ¿morre Deus ou morre un ídolo?
O simbolismo mesmo empregado por Freud apunta a esa dobre
posibilidade. A crise de crecemento, na que o fantasma infantil do pai debe
morrer, ten ante si dúas saídas. O choque coa realidade pode levar á ruptura
definitiva co pai, á súa desaparición da vida do adulto ou –o que sería o
mesmo– a unha infantilización perpetua que impedise o madurecemento.
Pero pode tamén –supón, mesmamente, o caso máis ordinario– propiciar
unha nova relación verdadeiramente adulta e por tanto máis verdadeira e
máis profunda. Paul Ricoeur expresouno moi ben desde o mesmo título dun
traballo famoso: “A paternidade: do fantasma ó símbolo”:9 o fantasma pode
afogar e debe ser por tanto anulado, pero pode tamén, a través da crítica,
converterse en símbolo vivificador e fecundo.

Simplificando moito, pois o tema da “morte do pai” ten tamén outros costados: sobre todo, o do
“asasinato primordial” de Totem e tabú (1913) e de Moisés e a relixión monoteísta (1938). Pero a
simplificación non é falsa, pois os aspectos non se anulan senón que se complementan. Da inmensa
bibliografía, cf. C. Domínguez Morano, El psicoanálisis freudiano de la religión, Madrid 1991, e
C. Gómez Sánchez, “La crítica freudiana de la religión”, en M. Fraijó (ed.), Filosofía de la Religión.
Estudios y textos, Madrid 1994, pp. 369-402
8

9

“La paternité: du phantasme au symbole”, en Le conflit des interprétations, París 1969, pp. 458-486.
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Esta clarificación resulta sumamente importante: xusto porque amosa
a dobre posibilidade, evita o dogmatismo e abre o espacio para o verdadeiro
diálogo. Ó mesmo tempo, deixando ó descuberto a enorme densidade
histórica e cultural das alternativas en xogo, alerta contra toda tentación de
simplismo. Un mínimo realismo fai ver que non cabe esperar aquí unha
dilucidación teórica contundente, na que unha das partes demostre a verdade
propia e a conseguinte falsidade da outra. Trátase de opcións globais, nas
que todo está implicado: razón e liberdade, percepcións históricas e
tendencias culturais, argumentos filosóficos e motivacións psicolóxicas,
condicionamentos educativos e presións ambientais...
Nesas circunstancias, hai que contar con que a verdade non resulta
totalizable por ninguén. Ou, o que é o mesmo, existe verdade en ámbolos
lados da alternativa. Insinúao o simple pensamento de que un movemento
e contraposición histórica de tal calibre non sucede sen fundamento: na base
das posturas novas están experiencias reais que emerxen á historia, abrindo
novos “continentes” (Althusser) para a cultura; pola súa banda, o pasado,
que alimentou a vida de xeracións, non pode ser todo mentira.
O cambio de estilo que isto supón é de tal calibre, que non podemos
pretender coñecelo xa en tódalas consecuencias. Máis ben debemos estar
dispostos a aprendelo coma o modo da verdade que corresponde á nosa
situación concreta. En calquera caso, implica o final dunha concepción
acaparadora da verdade coma posesión exclusiva da propia postura, para
abrirse á necesidade dunha busca colectiva na que todos teñen algo que
aportar. É dicir, a verdade amósase pluralizada pola natureza mesma da
situación e dese modo queda constitutivamente entregada ó diálogo. O paso
do anatema ó diálogo, lonxe de quedar en moda pasaxeira, constitúe o
índice dunha nova evidencia cultural.
2.3. Un novo estilo de diálogo
Pero as características indicadas, así coma a súa centralidade mesma,
están indicando que deberá tratarse dun diálogo de novo estilo, consonte ás
características da situación que o fai nacer. Desde logo, non pode xa asumir
coma condición do seu senso a pretensión de lograr un acordo. Se este chega
nalgúns casos, benvido sexa. Pero o decisivo ha ser ante todo a apertura cara
ó novo: esa longa paciencia histórica que non pretende forza-la realidade,
senón que sabe agarda-lo agromar do futuro, e agardalo coma futuro común.
Nin sequera abonda a tolerancia, que foi un gran paso e que debe ser
preservada con todo coidado contra posibles recaídas. Agora comprendemos
mellor que cómpre ir máis alá, recoñecendo o valor positivo do pluralismo:
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a diferencia resulta sempre incómoda pero, en lugar de ver nela unha
ameaza, xa estamos en condicións de a percibir coma aportación posible ó
resultado común, que nos convoca a todos.
De aquí nace unha consecuencia importante e sutil. O verdadeiro
diálogo ten que realizarse nun difícil espacio intermedio entre a intransixencia
cerrada e a indiferenciación que esvaece as fronteiras: o seu lugar é a
diferencia recoñecida e –por iso mesmo– aberta. Enténdase ben: son
precisos os dous polos. A nova sensibilidade xa descubriu a trampa da
intolerancia; ese é un dato adquirido, ó menos en principio. Pero a reacción
pode inducir unha tentación insidiosa, xusto porque nace da boa vontade:
ignora-la diferencia, introducindo a pregunta pola verdade nunha noite de
pareceres subxectivos onde tódalas vacas dan o mesmo leite, é dicir, onde
todo vale e nada se distingue de nada.
Estou seguro de que na dinámica psicolóxica e na dialéctica cultural
esta reacción supón un avance apreciable; pero, mantida dun xeito acrítico,
pode empobrece-lo ambiente. Precisamente porque a verdade se nos presenta
no pluralismo das posturas, necesitamos que cada unha elabore con detalle
e faga presente con claridade a súa perspectiva: é a única maneira de poder
ofrecérllela ós demais. O verdadeiro perigo non está en partir abertamente
dunha postura diferenciada, senón en mantela cerrada a todo cuestionamento
e a todo influxo. Posto que a verdade está diante de nós, debemos construíla
entre todos, desde as diferencias que a integran e que por iso tratan
dinamicamente de aproximarse entre si; por tanto, nunha actitude humilde
e xenerosa, que nin renuncia á unidade nin pretende forzala dunha maneira
dogmática.
Xa se ve que isto pide de todos unha nova disposición psicolóxica e
unha nova ascética intelectual. Non se trata de nega-la diferencia, senón de
abrila á colaboración. Non ten senso excluír ó outro, senón aprender del.
Non importa ter razón contra, senón acertar cos demais a prol de todos.
Por fin, empezamos a comprender que, mentres o outro apareza coma
rival, o que se busca non é a verdade, senón a victoria sobre el e a
satisfacción do propio narcisismo. Moitas veces, a rivalidade mesmo se
converte na gran coartada para non afronta-lo problema real: satisfeito con
rebate-las razóns do outro e amosa-la súa falsidade, ocúltome a min mesmo
a pregunta decisiva pola razón e pola verdade. ¡Cantas veces o acentua-las
culpas e os defectos dos demais funxe de chibo expiatorio que permite
evita-la confrontación coa propia responsabilidade e ir tirando nese morno
caldo de cultivo onde coce, estéril e ambigua, a mala fe! Como se acusar ó
outro me xustificase a min. Máis dunha vez a un vénlle á mente aquel dito,
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vulgar pero sabio: “Eu non como, que se amole o capitán”. E pouca dúbida
cabe de que, neste senso, vivimos con demasiada inconsciencia dentro dun
terrible malentendido: víctimas dunha longa herdanza de rivalidades
intolerantes, estamos arruinando o patrimonio común a base de ganancias
aparentes e de victorias pírricas.
Por fortuna, hai dous factores que están propiciando unha nova lucidez.
O primeiro é a magnitude dos problemas cos que a situación nos confronta:
ante a fame no mundo, a crise ecolóxica ou os horrores da reconfiguración
violenta do mapa político... as diferencias amosan a súa mesquindade, ó
menos para os que queren proceder con verdadeira honestidade.
O segundo factor radica en que, a estas alturas, estamos –todos–
escarmentados dos resultados fatais do illamento incomprensivo, intolerante
ou agresivo. O mundo da fe recoñece a qué deformacións e cegueiras ante
a propia mensaxe pode leva-lo pecharse ás chamadas do outro: pénsese nos
problemas da tolerancia e da liberdade, da democracia e da xustiza social,
dos dereitos humanos e da igualdade da muller. Se somos sinceros,
debemos recoñecer que, a pesar da súa fonda raíz evanxélica, eses valores
penetraron –e con qué lentitude– nas igrexas gracias á presión da cultura
secular. Pola súa banda, o mundo da increnza decátase con auténtico
sobresalto de a qué abismos pode levar unha confianza cega nunha razón
cortada da transcendencia: pénsese no nihilismo e na morte do home, nos
estragos da razón instrumental, nos holocaustos e nos gulags. Tamén aquí
a sinceridade obriga, cando menos, a revisa-lo postulado de que unha
cultura incrente representa sen máis unha garantía de verdadeira
humanidade: entre o “home lobo para o home” (Plauto, Hobbes) e o “home
deus para o home” (Feuerbach) non podemos estar seguros de que exista
unha distancia infranqueable, e non máis ben corredores secretos.
O senso histórico que caracteriza a nosa época, ó impoñer a todos unha
nova humildade, está tamén minando as raíces velenosas da intransixencia
intolerante e poñendo as bases para un novo diálogo.

3. Traballar xuntos ante a tarefa común
A conclusión pode parecer idealista e utópica. Seríao, se a tomamos
coma unha realidade lograda. Non o é, se vemos nela unha meta á que
aspirar e unha necesaria lección que aprender. As posibilidades están aí, e
non faltan indicios de que a súa eficacia se está deixando sentir. Non, claro
está, para descansar nela coma sobre unha almofada. Pero si coma chamada
certa e urxente, na que sen dúbida nos vai moito da nosa humanidade.
51

Andrés Torres Queiruga

3.1. A invisibilidade cultural do diálogo crítico
De feito, cando se mira máis alá da superficie, non resulta difícil
percibir que na realidade da historia existe moito máis diálogo do que certa
inercia historiográfica permite sospeitar. Sucede sempre: os extremos fan
máis barullo e tenden a acaparar toda a atención (unha árbore que cae fai
máis ruído ca todo un bosque medrando).
Lendo certas historias do pensamento occidental sácase a impresión de
que o seu curso consiste nunha dialéctica binaria entre unha razón incrente
(en constante avance) e unha ortodoxia crente (cada vez máis pechada no
seu gueto). Non hai tal. Procedendo así, non só se eliminan moitas
diferencias, senón que se reduce a unha auténtica invisibilidade cultural
todo un rico espectro de posturas que de ningún modo se recoñecen neses
dous extremos. Son as que se sitúan nos puntos segundo e terceiro da
clasificación cuadripartida que facía máis arriba (1.2): os que desde dentro
das igrexas buscan unha fe máis crítica e actualizada e os que desde fóra
delas non renuncian á vivencia ou á busca do Divino.
Os esquemas historiográficos ó uso tenden a facer invisible a súa
riqueza. Pero, para percibi-la inxustiza de tal visión, abonda con pensar nas
correntes filosóficas que se sitúan na liña platónico-agostiñana, tal como
emerxe, por exemplo, nun Pascal e nun Malebranche; ou na liña máis
romántica de Hamann a Schleiermacher e R. Otto; ou no pensamento tan
peculiar dos últimos Fichte e Schelling; ou no de Kierkegaard; ou, finalmente,
no dos múltiples intentos modernos que desde o personalismo, a
hermenéutica, a filosofía do proceso... practican ou buscan novos camiños
de acceso á Transcendencia. Por outro lado, toda a teoloxía crítica e aberta,
sobre todo aquela que, coma a fundamental, se preocupa expresamente de
elucida-las relacións entre a fe e a cultura, completa o cadro desde a outra
vertente.10
Calquera que se asome con aberta sensibilidade a ese mundo verá que
existe nel unha enorme experiencia de diálogo e mutua fecundación.
Seguramente está a nos influír nunha medida moi superior á que pensamos,
Cf. acerca desta perspectiva K. Barth, Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre
Vorgeschichte und ihre Geschichte, Zürich 19603; G. Filoramo, Religione e ragione tra ottocento
e novecento, Roma/Bari 1985; C. Ciancio-G. Ferretti, In lotta con l’angelo. La filosofia degli ultimi
due secoli di fronte al cristianesimo, Turín 1989; E. Coreth-W.M. Neidl, Filosofía cristiana en el
pensamiento católico de los siglos XIX y XX, 2 tomos, Madrid 1993-1994. Ofrezo unha síntese en
A. Torres Queiruga, La constitución moderna de la razón religiosa, Estella 1992, principalmente en
pp. 191-197, con ampla bibliografía.
10
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pero é tamén obvio que está moi lonxe de liberar toda a súa potencialidade.
Unha das tarefas importantes da historiografía actual debería ser, xustamente,
a de propiciar novas análises que superen a súa excesiva invisibilidade
cultural. Dese xeito será posible aproveitar en toda a súa riqueza un traballo
e un talante que merecen ser continuados, agora xa enriquecidos coas
aportacións e a nova lucidez propiciadas pola máis ampla perspectiva
histórica.
O froito fundamental está, evidentemente, na mostración práctica de
que o diálogo é posible. Posible, en primeiro lugar, porque esas posturas
amosan que é unha realidade para toda unha franxa do pensamento; en
segundo lugar, porque dese xeito indican que mesmo para a outra franxa,
para a que parte da negación, non todo ten por que ser inamovible e que
existen aspectos de posible encontro. O diálogo será, logo, distinto en cada
caso, pero representa unha posibilidade real para ambos.
Aquí contentareime xa con deseñar algunhas das liñas fundamentais
polas que, no meu parecer, deberá discorrer ese diálogo que buscamos. E
atenderei principalmente a amosalo para as posturas extremas, pois é nelas
onde a dificultade aparece en toda a súa forza (á parte de representa-lo
preciso tema do noso coloquio).
3.2. O específico de cada aportación
Recoñecéndose, pois, na súa diferencia e conscientes dos
condicionamentos históricos que as traballan por dentro, tanto a crenza
coma a increnza atópanse hoxe coa responsabilidade de contribuír á
construcción dun futuro común. E terán que facelo cada unha desde o
mellor de si mesma, ó tempo que atenden tamén ó mellor da outra postura.
Interesa polo tanto dexergar onde está o vector principal que anima o
dinamismo específico das dúas.
A verdade é que a estas alturas parece posible apuntar con certa
seguridade ó punto decisivo.
1) Empecemos pola increnza. A modernidade naceu, en boa medida,
coma a protesta xurdida dunha gran ilusión ameazada: a ilusión producida
polo descubrimento de novas capacidades humanas e de novos ámbitos onde
exercelas e a protesta contra unha crenza que, tal como se presentaba,
parecía coartar aquelas e pechar estes. Resulta obvio que o decisivo está na
ilusión: ela é a constante que se afirma, mentres que a protesta representa
a variable que se nega. É dicir, négase a crenza ou cuestiónase o seu modo
de presentarse porque se cre que vai contra as novas posibilidades humanas.
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Que isto é así amósano, desde logo, as posturas intermedias que, xusto
porque non queren renunciar ás novas posibilidades, buscan unha
reformulación e actualización da crenza. Pero está implicado tamén nas
posturas extremas, que no mellor do seu esforzo aparecen con claridade
coma unha loita pola afirmación do humano e pola preservación da súa
autonomía. Está implícito no mesmo dinamismo do seu esforzo e poden
confesalo abertamente, chegado o caso. Tal é o que fixo nada menos que
Feuerbach, a pesar da natural paixón dos momentos iniciais: “Eu nego a
Deus, isto quere dicir para min: eu nego a negación do home... A cuestión
do ser ou non ser de Deus é para min soamente a cuestión do ser ou non ser
do home”.11
A forza desta postura está, pois, ante todo no que aporta desde a súa
intención positiva: a afirmación do mundo e da súa exploración apaixonada
nos novos campos que se abren. A conversión da teoloxía en antropoloxía
por parte de Feuerbach e a chamada a “ser fieis á terra” por parte de
Nietzsche simbolizan ben este talante. E, a pesar dos fallos que hoxe tanto
preocupan a todos, ninguén pode dubidar do avance enorme que así se
propiciou para a humanidade, tanto no ámbito científico-técnico coma no
económico, social e político, o mesmo ca no psicolóxico.
2) Pola súa banda, a crenza vive tamén unha dialéctica paralela: parte
da defensa duns valores que coida ameazados. A introducción do novo non
se produce sen estragos e rupturas, que poden da-la impresión de facer táboa
rasa de todo o pasado. Simbolízao ben o exemplo da Revolución Francesa:
o entusiasmo inicial dos románticos e idealistas quedou despois moi
arrufiado, cando non anulado, polo imperio do terror. O positivo na reacción
das igrexas estaba no esforzo porque non se perdese todo, por mante-la
continuidade indispensable cun pasado fundante, probado por séculos de
experiencia; e mesmo, por non deixar desamparada a gran masa do pobo
fronte a innovacións, de entrada minoritarias, que o podían deixar sen senso
nin horizonte.12
Vorwort zur ersten Gesamtausgabe, SW II, 411. “Eu nego soamente para afirmar: nego o fantasma
da relixión só para afirma-lo ser real do home” (Vorlesungen über das Wesen der Religion, SW VIII,
29).
11

12
Hoxe esquecemos demasiado facilmente o tremendo elitismo dos ilustrados (que por algo se
chamaban así). As igrexas do Antigo Réxime non eran modelo de democracia, certamente; pero
dentro delas o pobo vivía nun longo horizonte de sentido: renovalo facíase cada vez máis
indispensable, pero o tránsito non podía facerse nun día. (Neste senso, o malo non foi a cautela
inicial, senón a teimuda resistencia posterior, cando, coma no cambio social, a renovación ía
claramente a favor do pobo).

54

Crentes e non crentes

Tratábase, logo, de que o novo entusiasmo pola terra non se convertese
nunha trampa mortal que, negando a Transcendencia, clausurase o home
nun pragmatismo estreito, que o privase da súa profundidade e recortase o
voo da súa humanidade. Foi o perigo que en seguida sentiron os románticos
e Hegel diagnosticou lucidamente na súa análise da “dialéctica da
Ilustración”.13
Obviamente estas polaridades–fidelidade á terra e defensa do profundo–
marcan acentos, que non teñen que ser necesariamente exclusivos. Sucede
máis ben o contrario, pois, en principio, nin a relixión quere ser infiel á terra
nin a irrelixión pretende lamina-la profundidade do humano. Por iso existe
a posibilidade real do diálogo, con dúas funcións principais. A primeira,
aprender do outro naquilo que constitúe a súa aportación específica, pois
resulta natural que avance máis e vexa mellor na dimensión que o caracteriza:
sen o entusiasmo do esforzo secularizado non se avanzaría como se
avanzou, e sen a presencia das igrexas moitos valores quedarían cegados. A
segunda, recoñece-las propias cegueiras desde a crítica que vén de fóra: sen
a crítica atea, non controlable disciplinarmente, a relixión dificilmente se
movería un paso; e sen a presencia permanente da crítica relixiosa o
nihilismo e a morte do home poderían parecer un destino fatal da nosa
cultura.
3) De todos modos, o mesmo carácter vacilante destes enunciados está
a indicar que aquí as fronteiras–afortunadamente– non son tan nidias. Cando
se trata de apostas profundas, as adscricións a unha postura ou a outra poden
quedar reducidas a simples etiquetas que oculten as opcións reais. De feito,
un claro e repetido dato da experiencia ensina que moitas veces na defensa
de determinados valores reais un crente pode atoparse moito máis preto dun
ateo ca doutro crente, igual que un ateo se pode sentir máis lonxe dun
correlixionario ca dun crente. É dicir, que nas opcións reais traspásanse
decote as fronteiras confesionais, rompendo o simplismo dunha humanidade
dividida en dous bandos –crentes e non crentes–, amosándoa máis ben coma
un complexo entrelazamento de buscas, nas que as coincidencias e as
discrepancias non se distribúen simetricamente nin dunha maneira uniforme.
Iso pode complica-la teoría, pero favorece a realidade do diálogo e
patentiza a súa necesidade. A razón está en que, ó facer ver que os valores
Principalmente no cap. VI da Phänomenologie des Geistes (trad. cast. de W. Roces: Fenomenología del Espíritu, México 1966, pp. 317-392) e Glauben und Wissen, Werke in 20 Bde., Suhrkamp,
Bd. 2, pp. 287-433. Cf., entre outros moitos, E. Jüngel, Dios como misterio del mundo, Salamanca
1984, pp. 93-107; A. Léonard, La foi chez Hegel, París 1970, pp. 43-67; R. Mate, La crítica
hegeliana de la Ilustración, en R. Mate.- F. Niewöhner, o.cit., pp. 47-68.
13
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se amosan máis densos e complexos cás teorías que intentan definilos, estas
quedan relativizadas. O que pasa a primeiro plano é entón a tarefa común
dunha humanidade en construcción, nun proxecto que ninguén ten aínda
claramente deseñado e no que, polo mesmo, estamos chamados a traballar
xuntos.
3.3. Xuntos ante a tarefa común
Cando se toma en serio esta nova situación compréndese un pouco do
profundo cambio que está a esixir. Empezando, claro está, polo suposto
fundamental: só cabe un diálogo verdadeiro desde unha radical disposición
á autenticidade. Esta disposición estivo sempre dada por suposta en todo o
noso discurso previo, pero agora importa traela á luz de maneira explícita.
No fondo, coma en todo diálogo auténtico, trátase do intento –que, ben
mirado, é unha esixencia– de, unha vez recoñecida a diferencia, poñer en
contacto o mellor de cada participante co mellor do outro ou dos outros. Do
contrario, nada do que digamos terá verdadeiro sentido e acabará soando a
idealismo inxenuo ou a simple discurso edificante.
Iso é tan serio, que, en realidade, induce unha especie de desfondamento
que opera nunha dobre dirección: cara atrás, por así dicir, modifica
profundamente as actitudes subxectivas; e, cara adiante, incide decisivamente
no afrontamento das prioridades obxectivas.
1) En canto ás actitudes subxectivas, esixe abandona-lo terreo cómodo
das ideas claras e das posturas prefixadas, para retraerse á decisión primeira
e radical, a aquela autenticidade orixinaria que leva a optar polo humano
onde queira e como queira que se atope. Impón, polo mesmo, a renuncia a
calquera tipo de fundamentalismo (tan propio, como estamos vendo, dos
tempos de crise, aínda que, paradoxalmente, represente o peor medio para
resolvelas). E iso supón estar abertos ás leccións da historia, aproveitando
a perspectiva gañada, para non repeti-los tópicos que puideron ter unha
xustificación na calor apaixonada dos primeiros momentos, pero que non
responden á situación actual; sobre todo, non responden ás posturas críticas
que, madurecidas pola experiencia, buscan o diálogo.
Supón, igualmente, evitar unha trampa moi común, por cómoda e ás
veces inadvertida. Consiste na descualificación global ou xeneralizadora,
que, unificando violentamente o pluralismo interno da opinión contraria,
usa os fallos de certos grupos dentro dela para descualificar incluso a
aqueles que, na realidade efectiva, están traballando polos mesmos ideais cá
propia. Foi o vezo tradicional de cualificar de comunista a toda opción
aberta e progresiva, e pode ser hoxe o de dar por suposto que todo o relixioso
é necesariamente retrógrado e incapaz de diálogo.
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A nivel intelectual, isto último mesmo propende a adoptar unha figura
curiosa: definir desde fóra que o verdadeiramente relixioso son as posturas
clásicas da teoloxía ou determinadas declaracións conservadoras do
maxisterio eclesiástico... porque así resulta moito máis fácil rebatelo. Pode
pasar tamén na outra dirección, e foi así sen dúbida no pasado recente; pero,
por iso mesmo, todo parece indicar que as proporcións cambiaron: de
ordinario e dentro dos sectores críticos, o partner relixioso amosa un mellor
coñecemento das posturas alleas e máis respecto pola súa especificidade. En
todo caso, o aviso precautorio vale en ámbalas direccións.
Aviso que, ademais, leva en si unha chamada moi actual: a de non
pecharse nas fronteiras da propia adscrición explícita, senón de as cruzar
continuamente en procura daqueles que, sexan cales sexan as súas
conviccións teóricas, se amosan de verdade empeñados na busca sincera e
aberta do humano. E xa se sabe que nada desdogmatiza tanto coma un
compromiso auténtico, onde as necesidades humanas e a busca do seu
remedio pesan moito máis cás ideas abstractas.
Nese senso, non existe mellor punto de encontro para un diálogo eficaz
ca aquel que se sitúa xustamente na preocupación polo sufrimento dos
demais e pola busca da súa superación. Así o comprenderon, por exemplo,
dous homes modélicos nesta dimensión: Max Horkheimer, que confesaba na
sinceridade da morte inminente que “a compaixón pola dor dos outros” é o
fundamento da teoría crítica da sociedade,14 e monseñor Óscar Romero, que,
modificando lixeiramente a santo Ireneo, afirmaba que “a gloria de Deus é
que viva o home pobre”.15 O mesmo J. P. Sartre situou aquí o cambio de
perspectiva na súa ética coma conversión á realidade, cando nunha entrevista
acerca da súa obra primeiriza afirma: “Desde entón cambiei. Pouco a pouco
funme formando unha doutrina sobre a realidade. Vin nenos morrer de fame.
Na presencia dun que morre, ‘A náusea’ non ten ningún peso”.16
O cultivo desas novas actitudes resulta indispensable para crear un
clima de colaboración nunha tarefa que a historia demostra non só inacabable,
senón tamén moito máis difícil do que podía parecer no inicio da
modernidade. Pero paga a pena traballar por el, pois representa a única
Díxollo a H. Marcuse e cóntao J. Habermas, Perfiles político-filosóficos, Madrid; tomo a cita de
J.M. Mardones, Postmodernidad y neoconservadurismo. Reflexiones sobre la fe y la cultura, Estella
1991, p. 251.
14

15

Tomo tamén a referencia de Mardones, ib., pp. 253-255.

16

Tomo a cita de W. Schulz, Grundprobleme der Ethik, Pfullingen 1989, pp. 207-208.
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oportunidade de afrontar con certa eficacia a outra fronte: a das prioridades
obxectivas.
2) Aquí o punto de partida é recoñecer que o primordial non son os
intereses de grupo ou a preservación das propias teorías, senón a promoción
do humano.
Pero a primeira dificultade, nun mundo tan plural e diversificado, está
xustamente en indagar onde está o verdadeiramente humano, para, unha vez
recoñecido coma tarefa común, integrarse nela con lucidez e xenerosidade.
E dificilmente se descubrirá, se cada postura non se decata de que precisa
a aportación da outra, nunha iluminación mutua e nunha crítica honesta das
perspectivas específicas. Pois dese xeito o traballo inmanente de cada unha
sobre si mesma pode converterse en riqueza para a outra, e ambas estarán
en disposición de sumar a prol do ben común o peculiar da súa aportación.
Esta constatación é importante, porque así non se verá na crítica externa
–como tantas veces foi o caso– unha simple agresión que intenta introducir
algo totalmente alleo á propia postura, senón unha posible iluminación que,
desde a súa diferencia, reforza o que xa se recoñece coma común. Porque
a razón, cando se a recoñece na súa función crítica e emancipadora do
humano, constitúe un patrimonio común: ela traballa tanto dentro da crenza
coma da increnza.
Parece unha obviedade, pero non o é tanto. O aludido silenciamento
cultural das posturas críticas intermedias creou a propensión a acaparar para
a increnza o traballo da razón, atribuíndolle en exclusiva os seus éxitos pero
tamén os seus fracasos. Dese xeito, desde a crenza pode cortocircuitarse a
crítica, afirmando que a razón moderna, ó apartarse da fe, levou a crise do
mundo actual. Igual que desde a increnza se incorre no mesmo erro, cando
se afirma que a fe se opón sempre ó progreso. A consecuencia é que así
prodúcese unha cegueira para algo elemental: que non foi a razón en canto
incrente, senón un mal uso da razón en canto tal a que provocou esa crise;
nin foi a fe en si mesma, senón un mal uso da mesma a que incorreu nos
abusos. Por iso se dá en ambas un proceso inmanente, de autocrítica, polo
que buscan purificarse e corrixirse (pénsese, por exemplo, na Escola crítica
de Frankfurt, por un lado, e na teoloxía da liberación, polo outro).
Esta comunidade funda a posibilidade real do encontro sincero e da
colaboración efectiva. Crentes e non crentes teñen que potenciar desde as
súas potencialidades específicas a capacidade de crítica da razón, tratando
de a preservar das trampas que a axexan desde un e outro lado.
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A relixión pode ser usada para lexitima-la orde establecida, sexa no
modo conservador da nostalxia dun pasado premoderno, sexa no neoconservador dunha modernidade pouco sensible á xustiza e á igualdade;
pode mesmo ser utilizada nun espiritualismo descomprometido para
fortalece-los aspectos máis ambiguos da posmodernidade.17 Nese caso, a
razón crítica, acaso agudizada na súa forma incrente –máis libre de certos
tics tradicionais e non coartada pola institución eclesiástica– debe aleccionala
sobre as consecuencias políticas da súa actitude; e mesmo, como tantas
veces pasou na historia recente, recordarlle a consecuencia coas súas
propias raíces evanxélicas.
Pola súa banda, a increnza, coa súa clausura na inmanencia mundana,
pode propiciar certos demoños que mancaron duramente a modernidade: o
nihilismo e a falta de senso, tan proclives á desesperanza que se desentende
do outro (incluso en certas refinadas formas posmodernas que poden ser un
auténtico “nietzcheanismo para as masas”);18 o egoísmo, que busca o
dominio ou a explotación sen trabas; ou o totalitarismo, que o quere salvar
á forza dentro da historia, coas terribles consecuencias de millóns de
mortos e deportados. Neses casos, a crenza, coa súa tradición milenaria e as
súas experiencias fundantes, que –a pesar moitas veces da súa historia–
falan de liberación, servicio e amor e que abren un horizonte escatolóxico,
pode ofrecer cando menos perspectivas críticas.19
3) Para terminar, dado que falo desde a postura crente, quero indicar,
aínda que sexa coma pura enunciación, a aportación fundamental que o

Expresado dunha maneira moi esquemática, pois dáse aquí unha mesta rede de interaccións nada
fáciles de discernir. Remito ós excelentes estudios de J. M. Mardones, Postmodernidad y cristianismo.
el desafío del fragmento, Santander 1988, e Postmodernidad y neoconservadurismo, cit., onde o
lector encontrará abundantes referencias das demais publicacións do autor e da bibliografía
pertinente; tamén a M. Reyes Mate, Modernidad, Religión, Razón, Barcelona 1986, e Ll. Duch,
Sinfonia inacabada. La situaciò de la tradiciò cristiana, Montserrat 1994.
17

Expresión de Ll. Duch, o. cit., pp. 92. 105. I. Sotelo quéixase, con razón, de que moitos que
presumen de socialistas, ante a crise actual, “ó proclamaren con toda razón ideas novas para un
mundo novo, ata o de agora foran unicamente capaces de sacar do faiado dos trastes vellos as que
plasmou a intelectualidade nacente no século XVIII, precisamente aquelas ideas contra as que os
socialistas reaccionaron na segunda metade do XIX: o individualismo, agora recuberto de todo o seu
fulgor romántico, o egoísmo coma fundamento da ética e, sobre todo, e en primeiro lugar, o dogma,
non menos falso có seu contrario, de que a propiedade privada constituiría o único fundamento
sólido da liberdade” (El desplome de la izquierda, Madrid 1994, pp. 22-23).
18

É o que están facendo as teoloxías políticas e da liberación. O cal non significa que o diálogo non
sexa difícil, pero ó menos mostran novas posibilidades. Neste senso, o diálogo entre J. B. Metz e
J. Habermas parece especialmente prometedor: cf. Isegoría 10(1994) 107-116.
19
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cristianismo pode facer hoxe na perspectiva que nos ocupa. Sintetizaríaa
como a capacidade de mante-la esperanza nos límites da historia e a pesar
de todo fracaso.
Que a relixión abre o ámbito da esperanza xa o vira con lucidez Kant,
que sitúa nela a posibilidade de responder á pregunta: “¿Que me cabe
esperar?” O cristianismo engade aínda, por fundación, outro trazo decisivo:
a esperanza que non se apoia no triunfo histórico e que por tanto nin depende
del nin o pretende forzar, aínda que o busque no posible. Na cruz de Xesús
descubriu –seguramente foi para el mesmo o derradeiro descubrimento na
terra– que o fracaso non significa abandono por parte de Deus, senón
impotencia só histórica e, por tanto, non definitiva. A resurrección é
garantía de que non hai fracaso absolutamente irremediable, nin sequera o
da morte.20 Por iso non existe obra do amor que sexa en van, nin sequera “un
vaso de auga” (Mt 10,42); e non hai víctimas irremediables, pois os
“pobres” e os “perseguidos” serán rescatados máis alá de toda opresión por
parte dos poderes da terra.
Poden parecer palabras pías, pero só se non se albisca a súa fondura. De
feito, resulta significativo que non sexa unicamente a teoloxía da liberación
a que chama decote a atención sobre estas ideas, insistindo na unión
liberadora entre a cruz e a resurrección.21 Tamén a teoloxía continental máis
sensible, como é o caso de E. Schillebeeckx, insiste na necesaria e
fecundante unión entre mística e política.22 E desde a teoloxía asiática A.
Pieris, que insiste con vigor na necesidade de escoitar tanto a fonda e secular
experiencia mística da India coma a esixencia profética e occidental de loita
contra a pobreza real (feita grito no fondo máis auténtico do marxismo), ve
xustamente en Xesús a súa mellor realización: “É un Cristo que sofre, pero
loita na esperanza. Un Cristo exaltado mesmo na cruz”.23
En calquera caso, resulta claro que o diálogo auténtico debe amosarse
sempre disposto a medirse nos seus resultados de práctica humanizadora.

Esta característica coma algo específico do cristianismo salientouna moi ben H. Küng en
comparación co Islam, que é unha relixión do triunfo do poder de Deus (o Corán, por exemplo,
interpreta que Deus non deixou morrer a Xesús na cruz, porque a Mahoma lle resultaba
incomprensible): cf. H. Küng, El cristianismo y las grandes religiones, Madrid 1987, pp. 124-126.
20

Cf., por exemplo, a síntese ben informada que ofrece J. Lois, Jesús de Nazaret, el Cristo
Liberador, Madrid 1995, pp. 123-160.
21

22

Cf. Los hombres, relato de Dios, Salamanca 1994, pp. 273-275.

23

El rostro asiático de Cristo, Salamanca 1991, p. 148; cf. principalmente pp. 133-162. 175-198.
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Ter razón ou non a ter pode reducirse a xogo retórico ou a exercicio de
narcisismo intelectual, se non dá o paso definitivo: querer axudar e, para iso,
estar disposto a unirse con todo aquel que de veras camiña na mesma
dirección. Por enriba de fronteiras ideolóxicas e máis acá de toda rixidez
confesional. Desde a perspectiva filosófica, expresouno moi ben Lessing na
famosa parábola dos tres aneis (aludida por I. Sotelo na súa exposición):
demostrará te-lo verdadeiro anel –a relixión verdadeira–, non o que convenza
ó xuíz, senón o que demostre na práctica da vida realiza-la beizón e
felicidade que o anel promete. E desde o punto de vista evanxélico, o
“vinde, benditos do meu Pai” seralles dito non ós que venceron na disputa,
senón ós que traballaron polo irmán e pola irmá.
Andrés TORRES QUEIRUGA
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A Biblia de Lutero

Por Manuel SANTOS-NOYA

Xustamente ás portas da celebración deste que está sendo Ano de
Lutero, un paisano noso, Manuel Santos-Noya, recoñecido investigador
con anos de traballo en Alemaña, deu a coñecer un descubrimento de
importancia excepcional: a Biblia persoal de Lutero, a que utilizou para
a traducción das Escrituras ó alemán, un dos pasos máis significativos
do proceso da Reforma. O achado desta Vulgata, que parece obrigar a
reconsidera-la tese tradicional de que o Reformador seguira directamente
os textos orixinais, é dunha transcendencia tal, que será obxecto dun
simposio exclusivo dos máximos especialistas na cuestión. No artigo de
urxencia que Encrucillada lle solicitou, ó autor dá conta polo miúdo das
primeiras aproximacións a tan valioso material.

Cando o 20 de febreiro de 1784 o duque de Würtemberg, Carlos Uxío,
adquiría a famosa colección de Biblias de Xosías Lorck, pastor da Igrexa
alemana Friedrichskirche, en Copenhague, relataba no seu diario a ledicia
que tal adquisición lle proporcionaba coas seguintes palabras: “Hoxe
merqueille ó pastor Lorck a súa coñecida colección de libros, composta de
cinco mil Biblias e de máis de seis mil tomos, todo iso pola cantidade de
catro mil ducados dinamarqueses e cen ducados holandeses para a súa
muller, cantidade que traducida a cartos de Würtemberg ascende a 17.033
floríns, 20 coroas... Esta adquisición, que enriquece a miña colección
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pública de libros, satisfaime tanto máis canto que se converte nunha
colección única no seu xénero, se non en toda Europa, si polo menos en
Alemaña”.
Polo contrario, o seu vendedor case non tivo tempo para se arrepentir
da operación de venda da súa colección de libros, que dera feito despois de
trinta anos de esforzos. Morría pouco despois, sen nin sequera poder rematar
un catálogo da tal colección, tal e como era a súa obriga conforme cunha das
cláusulas do contrato. Pero a ledicia do adquirente e a tristura do vendedor
serían aínda maiores se sospeitasen que, entre a rica colección de Biblias,
se atopaba un tomo de valor sobranceiro tanto no eido do espírito coma no
científico.
Trátase dunha Biblia en latín (Vulgata) en oitavo, publicada no ano
1519 polo impresor de Lyon Jacques Mareschal. O encargo fixérallo Simon
Vincent, editor residente tamén el en Lyon. Ámbolos empresarios lyoneses
botaran xa ó mercado no ano 1514 unha edición da Vulgata, e o excelente
éxito das vendas animounos a acometer unha nova edición no ano 1519. Por
suposto que este éxito non era froito dunha casualidade: Mareschal tiña sona
de impresor meticuloso, que preparaba con moito agarimo mesmo as súas
edicións de libros de peto, relativamente baratas. Deste xeito, ámbalas dúas
edicións da Vulgata están enriquecidas con ilustracións e adobiadas coas
iniciais do gravador G. Leroy. A maiores, tentando estar á altura do nivel
científico do seu tempo, as súas Biblias contan cunha crítica do texto moi
aceptable para aqueles tempos, anque hoxe esa mesma crítica resultaría
loxicamente un chisco rudimentaria.
Pero tamén é certo que, en comparanza con outras pezas moito máis
luxosas da colección de Lorck, este exemplar da Vulgata pasaba inadvertido
polo seu pequeno formato. E dese xeito durmiu no esquecemento durante
séculos tanto na biblioteca principesca coma posteriormente na Biblioteca
do Land de Würtemberg, en Stuttgart. Polo demais, ocasións houbo para ter
descuberto este exemplar pequeno e único da Biblia, por exemplo cando no
século XIX se revisou o Catálogo de Biblias da Biblioteca do devandito
Land. Soamente se fai constar que a edición cadra coa anterior do ano
1514: “Convenit cum priori editione anni 1514”. Do mesmo xeito pasou
inadvertido todo o material escrito a man nesta Biblia, cando no ano 1930
se renovou o dorso da mesma e se completou a marxe dalgunhas follas. E
tampouco se decatou de que se trataba dun exemplar único o propio
Wilhelm Hoffmann, con posterioridade director da devandita Biblioteca e
investigador de Hölderlin, por máis que rotulase a man o lombo do tomo en
cuestión.
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Pero desde hai xa algúns anos a propia Biblioteca do Land de
Würtemberg, en Stuttgart, está examinando sistematicamente e catalogando
con todo o coidado a rica colección de Biblias (máis de 14.000 exemplares).
Conta para o tal traballo coa axuda financeira da Asociación Alemana de
Investigación. Neste contexto, eu mesmo tiven a oportunidade de manexa-lo devandito tomo e ó describilo decateime de seguida dos moitos indicios
que apuntaban a que se trataba dunha Biblia moi achegada ó mesmo Lutero.
Axiña me quedou ben claro que este exemplar servira de base para os
traballos de preparación para a traducción ó alemán dos Cinco Libros de
Moisés e do Novo Testamento. A sospeita, ó primeiro escasamente
imaxinable, de que podía tratarse da Vulgata manexada persoalmente por
Lutero durante a súa estancia en Wartburgo, foise abrindo camiño e gañando
en probabilidade ó longo de innumerables exploracións, ata que a sospeita
se converteu en evidencia.
Datos biográficos de Lutero e siglas de nomes: ¿Anotacións de
propia man ou feitas posteriormente por man allea?
Falta o nome de Lutero na folla que leva o título. Figuran en cambio no
seu canto os nomes de tres propietarios posteriores: Johannes Schröder,
Martinues Albinus e o xa citado Xosías Lorck. Algunhas páxinas despois
atópase a primeira alusión a Lutero, que traduzo a continuación:
“Do salterio D.M.L. (Doutor Martiño Lutero)/ Oración da Irmandade
no mundo e ...[?]/ Sede forte no combate / Agárrate ó Señor![Salmo 26 (27),
14]. Consólate, eu vencín (ó mundo). No mundo vós tedes medo [Xoán
16,33], en min, paz/ Consólate, meu fillo [Mat 9,2]. Non teñas medo [Mat
28,10; X 6,20] etc/
D(outor) M(artiño) L(utero)/Nacín no ano 1483/
No ano 1518 dispensoume o D(outor) Staupitz en Augsburgo da
obediencia á Orde/ E abandoneime nas mans de Deus/ No ano 1519
excomungoume da súa Igrexa o Papa León/ E deste xeito vinme de segundas
arredado da Orde/ No ano 1521 expulsoume o Emperador Carlos do/seu
Reino. E así expulsáronme por terceira vez/ Pero o Señor/ acolleume. Salmo
25 [=Salmo 26(27),10].
Este impresionante Facit persoal, que Lutero incluíra de primeiras no
seu Salterio hebreo, era xa un feito coñecido para os seus investigadores a
partir dunha publicación do século XVIII (na que por certo tamén se fai
mención do 1519 como ano no que ten lugar a excomuñón de Lutero). Polo
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tanto, está fóra de calquera dúbida a autenticidade desta nota. Cuestión
diferente é saber se se trata dunha nota escrita a man polo mesmo Lutero.
Hai importantes argumentos para se opoñer ó seu carácter autográfico, tales
coma o sobretítulo “Ex Psalterio Doctoris Martini Lutheri”, e a mención do
título de doutor. Pola contra, a prol da autenticidade está a mención da data
do seu nacemento en primeira persoa (“Anno 1483 Natus ego”). O manuscrito
non autoriza polo de agora unha decisión segura; é esta unha cuestión que
se deberá seguir dilucidando. Pero en cambio si que está fóra de toda dúbida
que, de se tratar dunha nota escrita por unha terceira persoa, esta tiña que
ser alguén moi próximo a Lutero, dado que tivo acceso ó Salterio hebreo
deste último.
Outras anotacións marxinais que fan alusión á proximidade de
Lutero
Hai outras notas escritas a man indicativas da proximidade de Lutero
e que, tanto polo seu contido coma polo tipo de letra, poden provir
perfectamente do Reformador. Así, dunha das devanditas anotacións
marxinais dedúcese claramente que o posuidor da tal Biblia era monxe de
Wittemberg: “Non hai ningunha cela en Wittemberg, no meu convento, na
que non habiten tres ou catro demos; alí veñen a morar e a se xuntar en
capítulo“.
Outras anotacións aluden ó descontento co celibato e cos votos
monásticos. Noutra nota á marxe pódese apreciar cómo o autor estaba
excomungado: “1. Desprezado. 2. Excluído ou excomungado. 3. Chamado
can. Fe” (“1. Contemnitur / 2. Excluditur seu excomunicatur / 3. Canis
appellatur / Fides”). Noutra nota o autor polemiza cos “papistas”, pero
tamén o fai da forma máis dura con Müntzer e con Zwinglio, ós que
considera ateos e indignos de interpretar correctamente a palabra de Deus.
(“Impii sine damno non possunt tractare verbum Dei Zwinglius, Müntzer”).
Noutra nota marxinal menciónase a Amsdorf, o amigo e colaborador de
Lutero. A proximidade do Reformador documéntase especialmente a través
da reiterada aparición das siglas “M.L.” ou “M”, así como do nome e do
apelido “Martinus” e “Lutherus”.
Polo demais, a través de innumerables glosas do texto da Biblia, está
claro que para o seu posuidor é a Fe a única xustificación e centro da
mensaxe bíblica.
De todas estas observacións emerxe un primeiro retrato do posuidor da
referida Biblia que moi ben puidese corresponder ó mesmo Lutero. Pero que
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realmente se trata do Reformador dedúcese, ó meu ver, de maneira clara e
precisa a través do abondoso material escrito a man para a traducción ó
alemán do Novo Testamento e do Pentateuco, así coma dos Salmos (Salmos
21-37).
Os traballos preparatorios para a traducción da Biblia de Lutero
Ó pasa-las follas desta Biblia, de seguida se decata un da forza e da
intensidade coa que foron tratados o texto do Novo Testamento (con
exclusión das Cartas Apostólicas e do Apocalipse de san Xoán), así como
o Pentateuco e os Salmos. O texto está corrixido, tachado, subliñado,
sobrescrito e provisto de múltiples anotacións marxinais e de glosas. O que
de primeiras se presenta coma un conglomerado caoticamente exuberante,
acaba por se manifestar coma un traballo previo minucioso e exhaustivo,
levado a cabo con rigor e sistema, para unha traducción da Biblia ó idioma
alemán. Coa axuda dos corchetes, cadrados, cruces, etc., as notas marxinais
remiten ós textos correspondentes. Cando, por mor de que as marxes son
moi estreitas, non se dá colocado á súa dereita a anotación marxinal, daquela
a unión do texto coa anotación faise mediante unha liña fina. En moitas
páxinas empréganse tamén as marxes interiores, aproveitando incluso o
mínimo espacio libre das propias notas marxinais da Biblia. Glosas máis
amplas atópanse, por cuestión de espacio, nas marxes superior e inferior.
Pero tamén nestes casos a coordinación resulta inconfundible porque
mediante un corchete ponse diante das anotacións a correspondente palabra
da Biblia.
Non hai que dubidar de que todos estes traballos previos teñen coma
único obxecto a traducción ó alemán da Biblia, e non se trata, por exemplo,
de preparar unha clase. De aí que as anotacións marxinais sexan con
frecuencia irrelevantes no aspecto teolóxico, pero resulten en cambio
importantes para unha traducción. Vexámolo nalgúns exemplos.
Especialmente instructiva resulta a anotación a Mateo 15,17: “Non intelligitis,
quia omne, quod in os intrat, in ventrem vadit et in seccessum emittitur?”,
esto é: “¿Non vos decatades de que todo o que entra na boca vai para o
ventre e se expulsa de xeito natural?”. Hai aquí unha anotación marxinal:
“per secessum saída natural”. É dicir, o texto latino “in secessum” convértese
en “per secessum” e pónselle a carón a traducción. En Timoteo 1,13 (“sed
misericordiam dei consecutus sum”) faise notar na marxe, non o concepto
teoloxicamente relevante de “misericordia”, senón o de “outorgar”, en tanto
que se suprime a palabra “dei”. Sen embargo, neste caso a anotación é
importante tanto no campo teolóxico coma no da estilística. Con eso quérese
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subliñar que, afastándose da Vulgata, a afirmación débese traducir non de
forma activa (“eu acadei misericordia”), senón de forma pasiva
(“outorgóuseme misericordia”). E así se incorporou de feito esta pasaxe na
traducción definitiva da Biblia de Lutero. En 1 Tesalonicenses 4,10
(“abundetis magis”) faise constar á marxe “noch volliger werdet” (“seredes
aínda máis perfectos”). Tamén aquí está claro que a anotación ten soamente
sentido pensando nunha traducción.
Nalgúns casos a traducción só se insinúa, por exemplo en Gálatas 2,7
(“Sed econtra cum vidissent quod creditum est mihi Evangelium preputii,
sicut et Petro circumcisionis”), enriba de “preputii” (o prepucio) e de
“circumcisionis” (circuncisión) faise constar en cada caso un “al”. Todas
estas anotación, que poderían resultarnos de primeiras enigmáticas,
enténdense, sen embargo, como advertencia do traductor coa finalidade de
lembrar que a versión alemana debe dicir “ó prepucio... á circuncisión”. E
así se mantén efectivamente na traducción entregada á imprenta. En Gálatas
3,16 “dictae” (ditas) aparece “zu” sobre da liña; é dicir, a traducción debe
de ser “zugesagt” (prometidas).
O estudio comparativo das anotacións marxinais e interlineais, no
exemplar latino da Biblia, coa traducción dada por Lutero á imprenta, dá
como resultado unha coincidencia abraiante co denominado Testamento de
Setembro; é dicir, coa primeira edición do Novo Testamento en alemán de
1522. Pola contra, obsérvanse discrepancias importantes en edicións
posteriores.
As correccións do texto latino
A coincidencia das anotacións feitas a man co texto da Biblia en alemán
non constitúe aínda por si soa unha proba definitiva de que aquelas son un
banzo previo para a traducción da Biblia. En realidade, poderíase pensar
tamén nun camiño ó revés; é dicir, a asunción das anotacións da Biblia
alemana de Lutero no exemplar latino pertencente a un estudiante aplicado
da Biblia.
Pero a confirmación definitiva de que se trata de anotacións auténticas
de Lutero queda avalada polas múltiples correccións do texto latino impreso
da Biblia.
Vexamos tamén aquí só un par de exemplos: En Xénese 1,20
completouse o texto coa palabra “volitet”, o que se corresponde coa
traducción (“e os paxaros voan”) de Lutero. En Xénese 2,5 corrixiuse a
palabra “non” engadíndolle un “d” para convertela en “nondum” (aínda
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non), e de feito Lutero traduce: “Porque Deus o Señor aínda non fixera
chover”.
En Xénese 2,18 substitúese “faciamus” (fagamos) por “faciam”, de
xeito que na Biblia en alemán está “farei”. En Xénese 3,17 “obaudisti”
cámbiase por “oboedisti”, correspondéndose tamén co texto da Biblia en
alemán (“obedeciches”).
A puntuación do texto latino sufriu frecuentes modificacións. Por
exemplo, en Gálatas 3,15 (“hominis confirmatum testamentum nemo
spernit“), a palabra “confirmatum” está colocada entre parénteses. O senso
desta insignificante corrección apréciase ó comparalo coa Biblia en alemán.
Nesta dise taxativamente: “ninguén despreza o testamento dunha persoa (se
está confirmado)”.
Mentres que os vocábulos alemáns aínda se poden interpretar coma
transcrición da Biblia en alemán, as correccións en cambio do texto latino
hai que entendelas unicamente coma preparación para unha traducción.
Porque ¿quen caería na tentación de corrixir posteriormente o texto latino
da Biblia empregando a traducción de Lutero? De calquera xeito, sendo así,
teríase pensado na revisión da Vulgata de Wittburgo do ano 1529, pero
daquela non se explicarían as innumerables anotacións alemanas.
O abundante material escrito a man (anotacións, glosas, correccións,
engadidos, subliñados, sobrescrituras, etc.) apunta claramente a que Lutero
preparou neste exemplar da Vulgata a súa traducción ó alemán do Novo
Testamento e do Pentateuco. É dicir, a traducción daquelas partes da
Escritura que levou a cabo entre os anos 1521 e 1523. Todo fai referencia,
sen ningunha dúbida, á súa estancia en Watburgo, desde o 4-5-1521 ata o
1-3-1522, e ós anos inmediatamente posteriores. Cousa que tamén se ve
confirmada a través das múltiples frases referidas ós Salmos 21-37, pois
Lutero xa publicara o seu Comentario ós primeiros 21 Salmos no ano 1519,
e traballou desde o ano 1520 na interpretación dos Salmos seguintes. Como
data da adquisición do tomo hai que pensar como moi cedo no ano 1520,
posto que a edición apareceu en outubro do ano 1519.
A importancia do descubrimento
Realmente constitúe unha feliz casualidade que, xustamente no ano de
Lutero, 1996, saíse á luz o exemplar da Biblia manexada polo Reformador,
con esa abundancia de anotacións do seu puño. A importancia que este
descubrimento ten para a investigación sobre Lutero case non se pode
valorar polo de agora. E iso tanto se nos referimos á orixe da súa traducción
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da Biblia ó alemán coma se nos referimos ó testemuño que dá sobre a súa
evolución persoal.
Sobre o coñecemento que Lutero tiña das linguas orixinais da Biblia
dan testemuño diversas anotacións soltas en hebreo e grego, así como tamén
o feito de que el mesmo corrixe coidadosamente a traducción ó latín dos
nomes hebreos.
Por outra banda, a Biblia por el manexada amosa tamén como tanto o
hebreo coma o grego xogaron un papel substancialmente máis modesto do
que en xeral se pensaba. Está claro que a base xeral para o seu traballo de
traducción non foi o texto orixinal hebreo e grego, senón a versión latina
máis usual (Vulgata), que el mesmo corrixiu e analizou sobre o texto
orixinal e, no caso do Novo Testamento, sobre a versión latina de Erasmo
de Rotterdam.
A este respecto, imponse unha revisión do concepto habitual de Lutero
como traducindo directamente do texto orixinal. Por outra banda, resulta
significativo para a súa actitude coma traductor o feito de que moitas das
correccións que el fai do texto da Vulgata non están baseadas nin no orixinal
primitivo nin na versión de Erasmo (nestes casos ás correccións engádellela súa inicial “M” ou “M.L.”). Esta liberdade súa na traducción ilústranos
de como Lutero, máis ca un filólogo, é sobre todo un teólogo e un
reformador. E isto a pesar dos seus estudios do hebreo e do grego. A libre
interpretación teolóxica do texto era para el máis importante que a traducción
literalmente fiel.
Finalmente, a Biblia manexada por Lutero contén tamén unha serie de
noticias de tipo privado que a converten nun documento valioso sobre a súa
evolución persoal. Estas anotacións marxinais reflicten –nun tempo no que
aínda era membro da Orde Agostiña– o proceso rico en conflictos que o
levan a abandona-lo convento. Despois de ser excomungado, inicialmente
mantense aínda fiel ó sacerdocio: “Aquí está Cristo, aquí neste claustro,
neste hábito está o perdón dos pecados, e eu axudo a outras persoas, dóulle-lo meu merecemento, opero para eles a gracia”. Segue declarándose
partidario dos ideais monásticos da penitencia e do xaxún, anque os
interpreta a través do prisma das súas novas concepcións teolóxicas. Así di,
por exemplo, que a abstinencia corporal, anque non produce a xustificación
diante de Deus, fomenta a Fe. Aquí incorre, por certo, nun notable lapsus
freudiano: no canto de “fomenta” (promovet), escribe inicialmente “impide”
(impedit), cousa que remedia despois.
Moito máis numerosos son os comentarios referidos ó seu descontento
coa vida monacal. Con motivo do anuncio paulino da liberdade en Cristo (1
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Corintios 6,12): “Todo me está permitido...”), anota lapidariamente: “Eu,
miserable monxe (“ego miser monachus”). A conflictos dentro do convento
refírese a observación xa citada e que fai referencia probablemente a outros
monxes, irmáns seus en relixión, cando fala de tres ou catro demos ó redor
seu, que a miúdo confabulan en capítulo.
Desde a perspectiva da liberdade cristiá, os anos transcorridos no
convento parécenlle tempo perdido. E os votos na orde preséntanselle coma
un atranco para acada-la perfección evanxélica. Á luz da súa teoloxía vese
claro o ignorante e cego que estaba ó pronuncia-los votos: “En ignorancia
e cegueira pronunciáche-los votos” (“In ignorantia et cecitate vovisti”).
Punto crucial dos seus ataques ós votos da orde constitúeo, como era de
agardar, a crítica ó celibato. Tamén aquí xoga un papel decisivo o
descubrimento da liberdade cristiá: “¿Non temos –pregúntase el cunha cita
paulina (1 Corintios 9,5)– o dereito a tomar a unha irmá como esposa, o
mesmo cós demais apóstolos?” A suposición de que entre as acompañantes
dos apóstolos, aludidas en Feit 1,14, se atopaban tamén as súas esposas,
baséaa Lutero polo demais na consideración filolóxica de que a palabra
grega “gyné” pode significar a un tempo muller e esposa.
Deste xeito, a Biblia latina de Lutero ilumina a súa teoloxía, a súa
filoloxía, a súa persoa e o seu programa. A ciencia necesitará aínda un
tempo considerable para desvelar toda a riqueza deste tesouro.
Manuel SANTOS-NOYA
Traducción de Xosé Boado e Manuel Regal
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Xosé Rodríguez Manteiga,
in memoriam
Por Jaime VAAMONDE SOUTO

A morte de Pepe, ós corenta e tres anos de idade e dezasete de
sacerdocio, encheunos a todos de sentimento. Sentímo-la dor da súa vida
rota na plenitude. Dóeno-la pena da súa nai, irmá, irmán, sobriñas, amigos,
fregueses das parroquias da Xunqueira e Fontecarmoa, e de tantos homes e
mulleres que sufriron con esta dura experiencia.
Coñezo a Pepe desde o Seminario de Santiago. Cando a miña primeira
misa en Cutián, formou parte do grupo de xoves seminaristas que prepararon
e animaron a celebración. Lembro que leu as monicións, e do grupo sería el
o único en se ordenar sacerdote. Este antigo coñecemento e aprecio puido
ser decisivo á hora de pensar nel para me substituír nos labores parroquiais
cando fun nomeado vicario episcopal territorial.
Pero non se trata de falar de min, senón do colaborador, máis aínda, do
sacerdote exemplar e excelente persoa que acaban de perde-la Igrexa
diocesana e a sociedade. Nado en Buxán (Rois), o 7 de febreiro de 1952, fixo
os seus estudios no Seminario de Santiago e na Universidade Pontificia de
Comillas, en Madrid, unha preparación persoal e nas ciencias teolóxicas que
o axudaron a exerce-lo seu ministerio pastoral con dedicación ó plano de
evanxelización. Traballou varios anos como formador no Seminario Menor
71

Jaime Vaamonde Souto

de Belvís. Ordenouse presbítero en Buxán, no setembro do 79. Foi coadxutor
e profesor de Relixión en Ribeira ata febreiro do 85, e desde entón fíxose
cargo das parroquias arousás da Xunqueira e Fontecarmoa, impartiu clases
de Relixión no Instituto de Formación Profesional, e de Teoloxía no Centro
de Teoloxía para Segrares en Pontevedra. Desde a súa chegada a Vilagarcía
asumiu a responsabilidade e guía sacerdotal dentro do Secretariado da
Pascua Xove de Arousa.
A proximidade a todos e a sinxeleza podían resumi-la forma de ser de
Manteiga. Para poucos era “don José”; para case todos, simplemente Pepe.
Estivo para servir, para alentar e para animar.
Entrou nas parroquias de A Nosa Señora da Xunqueira e San Pedro de
Fontecarmoa dicindo: “Veño para acompañar”. Foi o que fixo. Respectou as
actividades que encontrou, promoveunas e perfeccionounas. Impulsou moito
máis do que estaba a acción cultural, a catequese en tódalas idades e a
participación dos pais. Os fregueses respondéronlle cunha gran colaboración
que, na enfermidade e na morte, se expresou en manifestacións de dor e
cariño.
Sempre se facía presente dun xeito significativo a súa fidelidade á xente
moza. Non só na Pascua Xove, no instituto, nas parroquias. Tamén en
acampadas, o Camiño de Santiago e actividades semellantes. Os seus
alumnos lembrarano sempre como o profesor de conceptos claros e
conviccións profundas.
Cómpre salienta-la fidelidade ás súas raíces. Estivo decote unido á súa
familia e á parroquia nativa de Buxán. En moi poucos anos morréronlle na
casa natal os avós, o cuñado e o pai. A falta de todos eles foi suplida por
Pepe. Buxán enteiro érguese ás 7 da mañá do 21 de xaneiro para recibilo xa
finado. Galicia enteira sabe e irá sabendo máis do seu amor á terra e á súa
lingua.
Eu quixera que do espírito de Pepe permanecese entre nós: o seu
sentido de responsabilidade e equilibrio na busca da verdade e na promoción
da xustiza e da cultura, o seu espírito crítico non conflictivo, a súa entrega
en causas difíciles, coma a loita contra a droga e en prol da xustiza e a
dignidade das persoas, algunhas veces incomprendida, pero admirable
cando se mira desde o noso ministerio.
Non está de sobra dicir que foi un gran crente. Demostrouno sempre,
nas celebracións, na homilía, tamén na súa enfermidade. Un dos seus ditos
era: “Se non me queixei a Deus cando todo me ía ben, non vou facelo
tampouco agora”.
72

In memoriam

Por Pepe dou gracias a Deus. Aproveito a ocasión para agradecer tamén
os admirables testemuños de cariño a tódolos que o acompañaron na
enfermidade e na morte. Foi unha experiencia dura, pero pode axudar ás
nosas parroquias a dar novos pasos cara a diante. E a vida de Pepe ha servir
de modelo a máis dun xove para orienta-la súa.
Se viviu e sufriu con Cristo, con El vive eternamente.
Jaime VAAMONDE SOUTO
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Remata unha época

Por Agustín DÍAZ

Nas últimas semanas –e nas inmediatas–, a interrogante sobre o
que vai pasa-lo tres de marzo está en tódalas bocas. Pero tamén
coinciden todos en que, calquera que sexa o seu resultado, estas
eleccións marcan o final dunha época: os políticos perderon a impunidade
para facer calquera cousa, sen dar contas a ninguén, e rematou a
complicidade absoluta coa que contaron os tiburóns da economía durante
máis dun decenio. Non quere iso dicir que se terminase tal clase de
homes, pero está claro que van ter moitas máis dificultades nos próximos
anos para obter semellantes resultados e en ningún caso a sociedade lles
vai perdoar todo, por máis que moitos morran de envexa perante tales
casos.

Os preparativos desta campaña electoral encheron a actualidade política
dos últimos meses (en realidade, levamos máis dun ano en precampaña;
segundo Felipe González, o PP entrou nesta campaña xa no 93, ó non dar
por bos os resultados daquelas eleccións: algo de razón non lle falta). As
últimas semanas da precampaña sinalaron a pobreza do debate: dada a
escaseza de ideas novas ou brillantes e esgotados desde hai tempo os
insultos e argumentos ad hominem, tratábase de saber se os candidatos saían
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na televisión unicamente sós ou se tamén podían contrastarse de dous en
dous (enténdase González/Aznar) ou se había que engadirlles un terceiro
(Anguita) ou tamén tiñan dereito a saír Pujol e Arzallus.
No 93 Aznar precisaba a consagración de medirse cara a cara con
González (a este interesáballe menos, pero confiaba na victoria), mentres
que agora Aznar sabe que o PP parte con vantaxe e ten medo a afrontar a
Felipe: por iso quere que saia tamén Anguita (no fondo, dálle o mesmo, pero
confía en que se esixe a presencia deste non chegue a haber tales debates).
Felipe González segue confiando nun cara a cara con Xosé María Aznar,
pero teme o fogo cruzado Aznar/Anguita. Engadir a Pujol poderíalle favorecer a González, demostrando que non se entende con Aznar, pero se iso
implica tamén a Arzallus non se sabe cómo resultaría. En todo caso, Felipe
González só quere discutir con Xosé María Aznar e este non está interesado
nos debates, como non sexan a tres bandas.
Alta tensión
O que esta precampaña perdeu en argumentos políticos de peso
gañouno en tensión. Os socialistas teñen moi presente a ameaza de teren
que abandonar un poder que chegou a ser absoluto e que, no mellor dos
casos, estarían dispostos a compartir con quen fose, mesmo con IU, por
máis que consideren imposible pactar ou mesmo negociar con Anguita.
Pola súa banda, os do PP veñen amosando unha perigosa arrogancia, o
que non lles abre precisamente as portas para unha eventual necesidade de
pactos poselectorais. A mínima conexión que manteñen con Unió Democrática, por aquilo da Democracia Cristiá, non compensa os duros ataques
antinacionalistas, por outra parte de dubidosa eficacia electoral, cando
sabemos que en Cataluña elixen 48 deputados. No 93 o PP lograra un gran
éxito, ó chegar ós 8 escanos, con 626.000 votos, o 17 % do total. No seu gran
éxito máis recente, nas autonómicas, quedou no 13 %, uns 420.000 votos
(nestas eleccións houbo un 11 % menos de participación, un 64 % fronte a
un 75 %).
Como tódalas enquisas reflectiron que o PP era o partido preferido
polos electores, está claro, por unha parte, o seu optimismo, pero tamén a
súa ambigüidade de pedir unha maioría suficiente: saben que a absoluta lles
resulta moi difícil e recordan tódalas pestes que botaron contra ela, cando
era favorable ós socialistas. Confían tamén nunha ampla bolsa de centos de
miles de votantes, que toman isto das eleccións coma unha quiniela e
pretenden apostar sempre polo gañador. ¿Quen non oíu o típico comentario
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de que menos mal que non lle fixen caso a un tal que me recomendaba votar
deste xeito, cando en realidade gañaron os outros?
Como arranque para o asalto final, o espectáculo chamado congreso.
Ningunha liorta, ningún esquecido, lixeiros cambios para darlles máis peso
a xente con futuro (Mayor Oreja, Xosé Cuíña, etc.) e documentos non se
sabe se coñecidos, pero votados ó 100 % polos delegados. A ver se durante
a campaña nos ilustran de qué vai a cousa, máis aló da fórmula máxica de
baixar impostos, mellorar servicios, baixa-lo déficit público e maila débeda.
Xa non estaría mal tampouco que lograsen explicarnos esta receita máxica,
a ver se a podemos aplicar tamén nas nosas casas.
Os candidatos do PP
Para acada-lo éxito que ambiciona, o PP puxo nas listas as súas caras
máis coñecidas. Pouco importaron os estrictos criterios de incompatibilidades fixados no seu día: aló van as coñecidas alcaldesas de Málaga e
Zaragoza (con previa voda de postín incluída). Tamén querían poñe-la de
Valencia, que se resistiu (quizais pensa que a alcaldía lle dá bastante que
facer, cousa razoable, por outra parte). Casadas, solteiras ou divorciadas, o
PP destaca nesta ocasión un bo plantel de candidatas, cando nos postos
relevantes do partido son moi escasas.
As candidaturas por Galicia son unha rara mestura de continuidade e
renovación. En Ourense seguen quedando flecos na reconciliación dos
irmáns separados e así chega por sorpresa para a cabeza da lista o profesor
Xesús de Juana, descoñecido nas liortas políticas, mentres Manuel Fraga
lles regala un candidato ó Senado co que non soñara Baltar, o xefe do PP
na provincia, presidente da Deputación e tamén candidato. Parece ser que
o ex-deputado e ex-delegado de Agricultura Manuel Prado se aburría na
alcaldía da súa montaña de Beariz.
En Lugo non hai lugar para a dúbida nin a sopresa: o xefe provincial,
presidente da Deputación e novamente candidato ó Senado, dálle unicamente
descanso a un dos de sempre. En Pontevedra hai poucas novidades, pero
interesantes: o sempiterno alcalde de Ponteareas, longos anos deputado e
senador, obtén un descanso que non pedira precisamente, igual cá ex-alcaldesa da Estrada, mentres se repesca ó ex-alcalde ucedeo de Pontevedra,
Rivas Fontán, e se conta co alcalde de Vigo para o Senado.
A Coruña é, en certo modo, capítulo especial. O presidente da
Deputación non conta tanto coma noutros sitios e a súa dedicación a outros
labores fai que Romay Beccaría promocione a Hernández Cochón. No resto
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da lista, nomes de sempre con algún reforzo do Opus Dei e dalgún resto do
naufraxio de UCD nos postos baixos.
A alternativa socialista
Hai que recoñecer, en cambio, a claridade dos socialistas. Eles si que
teñen candidatos e programa, que se resumen en catro palabras: Felipe
González e Pepe Barrionuevo. Isto vale para gobernar e estar na oposición,
para atraer votantes e para espantalos, para a España en positivo e para
pedir borrarse dela. Semella que queren un plebiscito, cando a xente está
preocupada polo paro e maila maneira de combatelo, a integración en
Europa, as pensións, a droga, o terrorismo, etc. A convención para aproba-lo programa socialista non precisou, xa que logo, de moitos debates, pero
tampouco nontivo o brillo estelar da constelación Aznar.
En canto ás listas, Felipe González puxo esta vez empeño en colocar ós
seus (fundamentalmente ministros e colaboradores próximos, ademais do
citado Barrionuevo) e en corta-lo paso ós amigos do seu íntimo Alfonso
Guerra, en previsión dun futuro difícil, no goberno ou na oposición. Galicia
quedou fóra da liorta, porque once escanos de deputados e catro de
senadores pouco dan de si. Conservar unha deputada, por Ourense, provincia
onde a organización quedou malparada polas liortas previas de Vázquez cos
renovadores e pola perda da alcaldía da capital, foi a única novidade dictada
desde Madrid, sen oposición real aquí.
Polo demais, Francisco Vázquez na Coruña e Abel Caballero en Pontevedra fixeron as listas á súa medida. Repescaron a Pérez Touriño, que non
estaba moi a gusto na Facultade de Económicas, e tenderon varias pontes
cos ex-renovadores, mentres algún outro queda abandonado á súa propia
sorte: o alcalde de Vilagarcía vai de número dous por Pontevedra, mentres
o cunero Curiel despreza o número tres e o ex-alcalde de Vigo, González
Príncipe, ten que xogarse o futuro a corpo coma candidato ó Senado. En
Lugo o renovador Xosé Blanco consegue impoñerse e déixalle ó seu rival
Varela Flores a honra de defende-la súa alternativa no Senado.
As posibilidades nacionalistas
As enquisas semellan concederlles nesta ocasión as mellores
posibilidades electorais ós nacionalistas. Se no 93 o BNG estivera ás portas
de obter deputados pola Coruña e Pontevedra, a integración de Unidade
Galega parece que a priori aumentaría o voto potencial do BNG e dimuniría
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o de EU. Nas enquisas preelectorais detéctase un movemento semellante.
De todas formas, cabe recordar que, tanto nas eleccións autonómicas coma
nas municipais, o BNG superou amplamente o 10 % que garante un
deputado na Coruña ou Pontevedra, pero quedou lonxe do 21 % preciso para
obter dous deputados nesas provincias ou un en Lugo e Ourense.
As candidaturas do BNG amosan un singular equilibrio de grupos e
correntes, que puxeron nos postos relevantes a persoas de capacidade e
experiencia política fóra de dúbida pero relegaron a outras con máis
recoñecemento popular e, quizais, a candidatos que poderían ter máis brillo
(que non quere dicir necesariamente máis forza) en Madrid. Francisco
Rodríguez (UPG) e Guillermo Vázquez (independente) son pois os candidatos
con máis posibilidades de acceder ó Congreso. Detrás deles figuran,
respectivamente, Domingo Merino e Ana Gandón (UG). Nesta ocasión
quedan fóra os máis próximos colaboradores de Xosé Manuel Beiras, nos
que destaca o lucense Rodríguez Feixoo ou hai pouco chegados coma
Camilo Nogueira ou Suso Costas.
A evolución da campaña dirá como responden os cidadáns a estas
expectativas iniciais. O programa electoral non é tampouco neste caso un
prodixio de novidade: cómpre cicais ter en conta a reformulación moi
matizada da proposta de artellamento de Galicia dentro do Estado ou tamén
a postura crítica fronte a Maastricht, máis aquilatada ca no pasado. A
defensa dun sector tan característico e específico de Galicia coma o da
pesca pode ser outro trazo distintivo desta oferta electoral.
Liortas variadas
Nas semanas previas á propia campaña, a tensión política deu pé a
falsos debates e enfrontamentos que cómpre agrupar baixo o epígrafe de
liortas variadas. Empezou o presidente da Xunta coa pretensión de implicar
ó BNG e mais á CIG en actos terroristas varios. Se os métodos de loita dos
mariñeiros do Morrazo poden ser discutibles, non se ve qué diferencia teñen
cos dos traballadores dos estaleiros de Cádiz ou da Fábrica de Armas da
Coruña, pouco sospeitosos de nacionalismo. E xa non digamos nada da
asimilación entre o nacionalismo e os mexilloeiros que atacaron en San
Caetano.
Por outra parte, a presentación de candidaturas da FPG ás eleccións
xerais, con forte presencia de sindicalistas do Morrazo, vén tamén rebate-los singulares argumentos de Manuel Fraga contra o BNG. Por outra parte,
o presidente da Xunta xa se desinteresou deste xogo, ó dar por sentado que
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non lle importa unha representación dun par de deputados do BNG en
Madrid, porque non serán significativos entre 350.
Máis curiosa é a recente polémica de Manuel Fraga co seu gran amigo
(ás veces parece admirador) Francisco Vázquez. Os dous se encheron de
falar de colaboración institucional entre partidos serios (por suposto, os
respectivos). Pero agora estamos diante dunhas eleccións nas que se xogan
moito estes dous bandos. Por iso o presidente da Xunta aproveita o caso
para atraer a un significado persoeiro socialista. Como xa fixera ó atraer a
Alfredo Conde, nos tempos en que Sánchez Presedo dirixía o PSOE, Manuel
Fraga nomea agora a Antonio Carro para un alto cargo de libre designación
(pero recoñecendo que lle adxudica tal posto coma técnico do espectro
socialista). Faltoulle tempo ó interesado para recoñece--las seiscentas mil
razóns para aceptar tal posto e, ó mesmo tempo, para acusar de sectarismo
a Francisco Vázquez por non entender tan poderosos argumentos.
A crise segue
Por máis que as grandes cifras macroeconómicas e a súa lectura polos
gobernantes nos queiran demostrar outra cousa, a xente segue inmersa na
crise, sen esperanzas claras de futuro. Curiosamente, ata a recuperación da
peseta, logo das sucesivas devaluacións e feblezas posteriores, resulta
valorada negativamente, en canto que resulta máis caro exportar. O ministro
reitera datos de diminución do déficit, de aforro público, en definitiva, pero
os axentes sociais reclaman máis. Aquí en Galicia temos ó inaccesible
Antonio Ramilo coa súa ambición anarco-reaganiana de acabar co Estado
opresor dos sufridos e benéficos empresarios.
Tódolos países da UE andan ás voltas cos famosos criterios de
converxencia para chegar a unifica-las moedas en tres anos. Agora ata
Alemaña presenta algúns problemas e cada día hai algún fiel desta nova
relixión que entra en crise ou mesmo en herexía. España deféndese ben en
sectores coma o turismo, pero segue amosando debilidade na súa industria
e presenta resultados moi irregulares na agricultura, segundo subsectores e
productos. E isto resulta moito máis evidente aínda desde Galicia.
As melloras na competitividade seguen pendentes. Os créditos bancarios
(e maila inflación) seguen sendo moi superiores á media europea. As infraestructuras seguen pendentes: se a telefonía mellorou moito, a electrificación segue sendo incompleta, a rede de gas tarda, a mellora do ferrocarril
segue sendo un proxecto no aire e as autovías seguen acumulando atrasos:
cando tiñan que estar en servicio os treitos entre Vigo e Ourense e Arteixo
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e Lugo, no momento de escribir estas liñas só dispoñemos de once
quilómetros, iso si, solemnemente inaugurados. Mentres se imprime a
revista, ó mellor hai tempo para abrir máis quilómetros, que as eleccións
están moi próximas.
A realidade galega
O mundo político ten, desde logo, tódalas expectativas centradas no
mes de marzo. Os cadros e cargos do PP teñen postas tódalas esperanzas no
acceso de Aznar ó goberno: uns esperan verse implicados directamente en
responsabilidades de goberno e todos agardan que a acción dese goberno
repercuta dalgunha maneira en melloras para os seus ámbitos de xestión.
Unha eventualidade tal traería, de rebote, amplos cambios de altos cargos na
Xunta e noutras institucións galegas. Un fracaso en tal obxectivo faría que
este persoal reconsiderase moitas cousas no propio exercicio das súas
funcións, e non forzosamente para mal.
De feito, a Administración galega está vivindo en crise. Por un lado, as
restriccións do gasto público xa implantadas polos socialistas (e que o PP,
en todo caso, mantería) fan que se vaian acumulando atrasos en investimentos
novos ou en pagar gastos xa realizados, co descontento conseguinte dos
colaboradores afectados. Por outra parte, resultan máis rechamantes gastos
suntuarios que se seguen prodigando: en edificios non estrictamente
necesarios, publicacións millonarias sen outro obxecto máis cá ostentación,
subvencións sen ton nin son ou exclusivamente reservadas ós amigos.
A austeridade administrativa prometida por Manuel Fraga pode verse
retratada nos 608 millóns destinados este ano ó Consello de Contas de
Galicia (destinado precisamente a controla-lo gasto da Administración e que
dispón de 446 millóns para soldos) ou os máis de 630 para o Consello
Galego do Consumo ou de 200 para o Consello da Cultura. E todo isto
–xunto cos hospitais, escolas, estradas e outras moitas necesidades esenciais–
obríganos a pagar este ano 55.406 millóns de pesetas de intereses e
amortización da débeda pública. ¿Aspirará o PP a gobernar en Madrid
cunha austeridade semellante?
Agustín DÍAZ

80

Rolda da cultura

A violencia na cultura

Por Xesús PORTAS FERRO

Outro Nadal
O Nadal é un tempo farturento coma poucos en manifestacións culturais
e, por iso mesmo, un bo espello para vermos nel reflectidos os cambios
operantes na trama de modos de vida que constitúe a base da cultura dun
pobo. Non é cousa agora de nin sequera desbroza-la análise a que ese feito
nos convida; mais debemos ecoar certas reflexións que outros fixeron neste
último Nadal sobre aspectos quizais parciais, e aínda superficiais, da
maneira máis común de o vivir e celebrar.
Láiase aquel de que se nos convertese no tempo privilexiado do
consumismo e a privacidade, e aqueloutro de que con el viñese Santa Claus
colonizarnos e nos deixase, coma quen di, sen Reis. Pregoa un a necesidade
de o recuperar como festa sen sobras como é propio de pobres, celebrada
de portas para fóra, publicamente e en solidariedade coa única e gran familia
de tódolos homes. Outro decreta a repatriación do ventrudo Nicolás ós seus
landes nativos e, por mor de que non sufra a nosa cobiza nin a dos
mercadores, propugna a anticipación da visita dos Magos. Velaí dúas
mostras das reflexións críticas referidas, se cadra os dous exemplos extremos.
Non é fácil saber en que medida os seus autores falan en serio, facendo á
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sociedade verdadeiras propostas para un cambio cultural autoxestionado, ou
pola contra falan por falar cando non por encher con ocorrencias os espacios
de colaboración que periodicamente teñen reservados neste ou naquel
medio de comunicación. En todo caso, o mellor destas reflexións é o seren
testemuños de certa incomodidade ante un estado de cousas dado e mesmo
da fiúza en que nos é posible oporlle resistencia mediante, por exemplo, a
creación de novos xeitos e de institucións máis consontes coa nosa tradición
e razón.
Se fosemos seguir por este camiño, un podería ver que cada Nadal
galego vén sendo ano tras ano unha ocasión perdida para recuperar e superar
unha tradición propia que de tan luída xa case se perdeu, polo que non é
estraño que os baleiros producidos se enchan con elementos culturais
foráneos. Noutras partes o Nadal trae da man unha chea de novas produccións
culturais autóctonas, desde as simples tarxetiñas de felicitación ata as
edicións fonográficas de panxoliñas, libros, pezas dramáticas, espacios
radiofónicos, etc. En Galicia a penas sucede algo disto, menos aínda do que
sucedeu hai uns vinte anos con menos autonomía económica, política e
cultural. Iniciativas coma a de “Galicia canta ó Neno” non tiveron
continuidade. Outras, coma a moito máis recente do Concurso Pelegrín de
Composición de Cantos de Nadal, do que este ano pasado se celebrou a
cuarta edición, teñen pouca repercusión no corpo social. Entrementres, a
TVG ofrécenos na Noiteboa a misa do galo romana coma se romano nacese
o Neno e non galego, segundo afirman as nosas panxoliñas do XVIII;
agasállanos con recitais de coros populares galegos interpretando “villancicos
castellanos” coma se en Galicia non houbese cantigas de Nadal vellas e
novas, e fainos come-las uvas da Noitevella ó son das badaladas da Porta do
Sol madrileña coma se non tivesemos hora nin ano de noso. E así o resto.
Polo que non temos máis remedio ca remedar a distancia o Nadal dos
demais, comer coma parvos o pavo que non nos gusta, cantar campana
sobre campana vuelve a casa por el camino que lleva a Belén, oh blanca
Navidad, botar ó correo tarxetas con zambombas e montañas nevadas, e
secuestrar en cada sala de estar unha árbore amortuxada no canto de
queimármo-lo vello cachopo que, a máis de nos dar calor, libra do raio. Pero
o peor de todo, a ocasión anualmente perdida de camiñar na recuperación
e superación das nosas tradicións culturais.
Entre a solidariedade e a violencia
Os sistemas culturais son engrenaxes de elementos múltiples e diversos,
aínda que conexos todos eles e interdependentes a través dunha rede de
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relacións mudables. Entre eses elementos, as clases constituídas polos
valores e as ideas motoras da convivencia son ben máis determinantes da
fasquía dun sistema cultural do que o poden ser outras como, poñamos por
caso, a das formas artísticas. De por parte, esas clases, concretamente as dos
valores e ideas motoras referidas, configúranse elas mesmas como
subsistemas, os elementos dos cales se interrelacionan e subordinan de tal
xeito que nos ofrecen a aparencia de escadas nas que non sempre os mesmos
elementos ocupan os mesmos banzos. Hoxe en día, por exemplo, hai razóns
abondas para pensar que están sendo expulsados dos primeiros postos os
grandes valores humanistas, pois, mesmo pregoados e loados como os máis
nobres, deixaron de ser decisivos á hora de facer diagnoses e planeamentos.
Nesa hipocrisía está a peor das trapelas. Mellor fora que a realidade estivese
máis lonxe deles con tal de que mantivese sen pausas a tensión cara ó seu
cumprimento.
Unha consecuencia de tales trapelas é o cambio de significado das
grandes palabras. ¿Que significa hoxe a palabra solidariedade? En moitos
ámbitos, non máis ca compaixón e esmola, remendos e panos quentes nunha
sociedade que se acepta e quere radicalmente insolidaria. En verdade, a súa
proclamación arromba, sen recoñecelo, os valores de xustiza, igualdade e
fraternidade.
Non hai moito estivo en Vitoria Luciano Tavazza, responsable da
Fundación Italiana para o Voluntariado, e desde a súa autorizada e non
sospeitosa posición avisounos do risco que teñen as ONG (organizacións
non gobernamentais) de seren utilizadas como amortecedores sociais ó
servicio dos máis fortes, de tecer unha rede de voluntarios pechada no
ámbito da pobreza e sen capacidade para cambia-las estructuras inxustas.
Haberá seis meses, un cooperante galego en Hispanoamérica sorprendíase
de que alá coñecera, facendo un traballo duro e precioso a prol dos máis
pobres, compañeiros de acá que, sen embargo, defendían ideas políticas
ultraliberais e confesaban seren votantes do Partido Popular. Recoñecía que
a cousa lle estrañaba e non dera aínda cunha explicación convincente. Hai
tres días, certo responsable do PP afirmaba, nunha tertulia da TVG que
Aznar vai privatizar, que el e o seu partido están a prol de que o Estado se
vaia desentendendo progresivamente de asegura-lo ben-estar social e
pasándolle ese papel á propia sociedade, quen o realizará a través das ONG.
E no onte mesmo do día en que escribo, unha notable voluntaria coruñesa
declaraba, nun programa de radio, que as organizacións non gobernamentais
se nutren maioritariamente de xoves capacitados e sen traballo que buscan
sentirse útiles e adquirir experiencia nas especialidades que estudiaron. A
todo o cal, se engadimos que as ONG lle saen á Administración moi baratas
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porque os voluntarios non cobran, ou que algunhas delas andan á busca de
subvencións máis do que a remediar necesidades, entón pode caernos ó chan
o pano da admiración parva perante a sospeitosa proliferación de institucións
supostamente solidarias nunha sociedade feramente insolidaria. O que, así
e todo, non nos autoriza a meter no mesmo saco tódalas organizacións de
voluntarios sociais, moitas das cales existían hai décadas, aínda que con
aparencias ben máis humildes, sen os arruallos de arestora. Endealí, merecen
en principio loanza os vinte mil galegos que, segundo recentes
contabilizacións, forman parte de tales organizacións ou como socios ou
como cooperantes. Mais sen que nos esqueza que non todo o que reloce é
ouro.
Educación para todos, formación permanente: eis dous eslogans correntes,
máis aínda, dous obxectivos culturais que casemente se aseguran acadados
nas sociedades occidentais. Mais á hora da verdade atopámonos con que non
é así nin moito menos. Son disto testemuñas o Consello de Europa, que
acaba de declara-lo 1996 como Ano da Formación Permanente, e maila
OCDE (Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico),
que lanzou ó rueiro o lema Facer da aprendizaxe durante toda a vida unha
realidade para todos. Mais tamén nestas propostas subxacen intereses
fundamentalmente económicos. Búscase ante todo un adestramento tal da
poboación que a faga flexible e capaz de realiza-las novas funcións que
require a actividade económica, na que os operarios son considerados
medios máis ca destinatarios. Se cadra, o que menos lles importa é a
felicidade, a concienciación, a calidade humana de individuos e grupos, por
moito que ás veces –máis outra trapela– se pregoe xustamente o contrario.
Do que, sen embargo, cómpre non se estrañar gran cousa, dada a súa
profunda coherencia cunha estratexia común nas políticas educativas das
últimas décadas, responsable, por exemplo, do retroceso dos saberes
humanistas e do eclipsamento da educación de valores, esa que agora se
pretende reintroducir con abonda artificialidade ás veces.
Para estrañamentos, ben abonda cos escándalos farisaicos dos que,
corresponsables máximos da desvalorización das actitudes humanitarias,
lles apoñen ós adversarios o defecto ou crime de estaren fomentando a
violencia na rúa. Se, caso real e recente, un bando de mozos veciños de certo
barrio-vertedeiro viñeron á vila e estragaron a cantazos a custosa iluminación
dunha ponte nova de gran mérito artístico, ¿quen, a máis deles, están detrás
de tan bárbaro comportamento? ¿É de agora, por exemplo, ou debe atribuírse
ás sucursais de Jarrai a queima de tantas papeleiras urbanas que despois non
se deron reposto? E logo están esas xuventudes futboleiras de ultrasures e
ultranortes que nos estadios e fóra deles arman camorra e teñen causado,
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acá ou alá, mortes e incapacitacións de pacíficos cidadáns. Estes e outros
casos semellantes son simples mostras, afloramentos dunha corrente que
máis ou menos agochada se alimenta no corpo social de moitas formas, entre
elas a falta dunha educación conveniente das novas xeracións. Corrente ou
enerxía de seu destructora que logo, tamén é innegable, este e aquel
aproveitados poden utilizar para os seus fins ou con malicia ou por
inconsciencia. En Euskadi, onde o problema é máis grave ou patente, o
psiquiatra Luis Rojas Marcos estivo axudando a reflexionar sobre el e
sostivo que é practicamente imposible rehabilita-las persoas que ó seu
debido tempo, concretamente entre os catro e os dez anos, non desenvolvesen
actitudes de compaixón, de aprecio da dor do outro e de valoración da vida
humana. Endealí, é esperable que os carentes deses valores, maiormente
cando se senten faltos de esperanza para a realización das súas expectativas
por vías de adaptación social, procuren a súa identidade en grupos violentos
que os acollan e protexan. Tentar de canalizar enerxías tan negativas ó
servicio de fins pretendidamente bos é unha monstruosidade da especie de
tódalas tácticas que no fondo postulan que o fin xustifica os medios. E nisto
non son inocentes os da esquerda nin os da dereita, os de outrora nin os de
arestora. Pero moito menos os valedores dunha sociedade onde de verdade
campan os antivalores da competencia feroz, do pragmatismo e do
individualismo.
Que non son, non, os valores que de verdade aprecia a maioría da
sociedade, senón os que mellor conveñen ós que tiran máis proveito da súa
implantación. Implantación que eses conseguen a base de enganos e da
difusión das pseudoevidencias ideolóxicas que os fomentan. Un exemplo
particular pode ilustrar, xa que non demostrar, a verdade destes asertos.
Acaba de se facer públicos os resultados dun estudio demoscópico sobre as
actitudes da poboación ante o uso da lingua galega na publicidade, encargo
da Comisión de Lingua do Consello da Cultura Galega. Unha das conclusións
que del se extrae é que, mentres o 75 por cen dos consumidores deixa ver
que o feito de seren anunciados en galego é beneficioso para os productos,
só o 5 por cen o considera prexudicial. Sen embargo, a meirande parte dos
anunciantes galegos fan uso exclusivo do castelán, mesmo cando se anuncian
na TVG que quere privatizar Aznar. A aparente incoherencia explícase se
hai outros medios tan eficaces coma o do idioma en que se anuncien, polos
que a maioría dos empresarios galegos acada a satisfacción cumprida dos
seus particulares intereses, e dunha forma por certo máis consonte coa
ideoloxía dominante, que é precisamente a deles. E, se non, pregúntenllelo
a Verino e a Adolfo Domínguez, que en Cataluña se anuncian en catalán
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mentres que en Galicia só o fan en castelán. Mais nesa nosa hipótese non
entra, por suposto, o meritorio informe Publicidade e lingua galega.
Entre a violencia e o cine
Da violencia das rúas é responsable, coida o conservador Bob Dole, a
violencia dos filmes. Outro que tal padecendo a doenza crónica dos
escándalos farisaicos que lle veñen coma anelo ó dedo para as súas lideiras
puritanas, encubridoras por esencia das causas de índole sociocultural máis
profundas que non interesa ter en conta. Mais, dada a interconexión dos
diversos fenómenos e elementos do sistema cultural, pouca dúbida cabe de
que a violencia do cine é máis un elo da cadea e que, se non transmite a da
vida, a media, a testemuña ou quen sabe se non a sandará por vía de catarse.
Que tamén poida ofrecer modelos de conducta non é imposible, pero só ós
predispostos por causas distintas. O que nin así autoriza a propugna-la
producción de cine violento sen máis.
É algo do que deberían tomar nota tódolos implicados na nacente
industria cinematográfica galega que se cadra seguen por de máis os modos
americanos de vida e de arte. Crear un cine galego non significa soamente
producir e difundir moitas películas feitas en Galicia por galegos e en
galego. Supón tamén que ese cine responda ós nosos modos de vida con
formas artísticas tan universais coma consontes con eses modos, é dicir,
inculturadas despois de sufriren un proceso de mestizaxe. Por outra banda,
terían de considerar sempre que tipo de sociedade e cultura queren promover
con ese cine.
Mais poida que sexa pretensioso facer estas reflexións, toda vez que
case resulta imposible neste país facer cine, calquera clase de cine.
Ultimamente, co gallo do centenario do cinematógrafo, estase a escribir
bastante do cine en Galicia, da súa historia e da situación actual. Xa temos
dito aquí que o diñeiro que a Consellería de Cultura presuposta anualmente
para axudar ó sector non abonda sequera para producir media longametraxe.
Así e todo, aínda que só sexa por non desesperarmos, temos que agardar
moito das iniciativas do Centro Galego das Artes da Imaxe, dependente da
referida consellería, e, no tocante á formación de cineastas, da Escola
Galega de Imaxe e Son. Minusvalora-la cinematografía como factor cultural,
conforme é tradicional en Galicia tanto nos medios intelectuais coma na
práctica política e económica, pode supor un erro de graves consecuencias
para a supervivencia da nosa identidade. Con este presuposto opera a
política cultural francesa e mesmo a española, que por certo viron
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compensados este ano pasado os seus esforzos cunha apreciable mellora da
calidade dos productos cinematográficos e cun considerable aumento do
número de espectadores.
Por museos, exposicións e arquivos
O Museo de Belas Artes da Coruña dotouse finalmente dunha sede
digna, inaugurada o pasado 12 de decembro con intervención do presidente
Fraga e a ministra Alborch entre outras personalidades dos mundos político
e cultural. Nesa mesma data o Centro Galego de Arte Contemporánea
inauguraba dúas mostras de autores foráneos: a do mexicano González
Torres e a de Boltanski, non sei se ruso ou ucrainiano. O que sei é que,
segundo malas linguas contan, a cea celebrada na biblioteca do CGAC co
gallo de tales inauguracións foi farturenta en mesa e sobexa en comensais.
Finalmente, cómpre dicir da apertura da Fundación Eugenio Granell na súa
sede provisional do compostelano Pazo de Bendaña, onde pode visitarse ata
o 19 de febreiro a exposición Eugenio Granell. Inventario do Planeta.
Falando de museos, tomemos nota de que a Xunta destina este ano 400
millóns de pesetas á mellora das instalacións que xestiona directamente así
como á divulgación dos seus fondos. Dos 60 museos galegos, os xestionados
directamente pola Xunta son só cinco; sen contármo-lo CGAC, que é máis
ca un museo. Entre eses cinco están o de Belas Artes da Coruña, do que
dixemos, e o Arqueolóxico Provincial de Ourense, do que fora director e
teimudo impulsor don Xesús Ferro Couselo, o intelectual a quen a Academia
fai o honor de adica-lo Día das Letras. O propio Goberno autonómico acaba
de declarar 1996 como Ano de don Xesús Ferro Couselo, e as editoriais do
país están sacando á rúa edicións que espallarán a vella noticia do seu ben
facer, por exemplo, a biografía que para as xeracións máis novas preparou
David Otero, que esperamos excelente e fermosa coma a que hai un ano lle
saíu de Rafael Dieste.
O mesmo don Xesús lévanos agora pola man a falar de arquivos, pois
el foi tamén director do Histórico Nacional de Ourense logo de ingresar por
oposición no Corpo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos.
Precisamente a Asociación de Arqueólogos, Bibliotecarios, Arquiveiros e
Documentalistas de Galicia (ANABAD-Galicia) publicaba contra primeiros
de decembro un informe no que se denuncia que case tódolos arquivos
históricos de Galicia están ateigados e imposibilitados para recibiren novas
transferencias e, ó seu ver, algúns deles carecen do persoal técnico necesario.
Por certo que ningunha destas instalacións de titularidade estatal depende da
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Xunta, a cal non dá creado os seus, apunta o referido informe. E engade que
ANABAD non ve de xeito o proxecto anunciado por Portomeñe de instalar
en Santo Estebo de Ribas de Sil, tan retirado, o Arquivo Xeral Administrativo
de Galicia.
Fonografía e música
Escribiamos na rolda anterior de guerras de gaitas e lideiras sinfónicas.
Unhas e outras, polo que se ve, amainaron. Declaraba daquela o gaiteiro
Carlos Núñez que se hai que deixar desas lides e preocuparse de vender fóra
a nosa música. No suposto de que a produzamos e editemos, claro está. Mais
desta vez temos boas e varias novas que recoller sobre o caso. Antón Reixa,
un supoñer, presentou novo disco so o título de Alivio rápido, seica coa
filosofía barata de lle dar ó público o que no momento necesita, un pouco
acid-jazz, sen pretensións de transcendencia. En rock con letras e contidos
literarios galegos, Edicións do Cumio anuncia a edición dun disco que
reunirá temas de tres grupos do país e, de por parte, Siniestro Total asumiu
a producción do segundo álbum da banda barbanzana Os Heredeiros da
Crus, que disque do primeiro venderon discos coma roscas. E en folk volve
Milladoiro cun compacto gravado en directo. A ver, logo, se desta vez a
nosa música lixeira pega un pulo que a poña a andar entre nós e alén.
No tocante á música seria, culturalmente importante ma non troppo, hai
tamén novas que recoller. Por fin vai avante, ou tal semella, a remisa OCAG
(Orquestra da Comunidade Autónoma de Galicia). Que se cadra cambia de
nome e toma o de Real Filharmonía de Galicia, ben máis decente, segundo
se suxeriu. Será de momento unha minisinfónica, cos seus trinta e cinco
profesores; pero será, e promete presentarse en público o próximo 28 de
febreiro dirixida por Helmuth Rilling. Modesta nos comezos, poida que os
seus sons non causen renxer de dentes e envexa coruñesista que sostén non
haber lugar para máis sinfónicas galegas cá deles. Outra é polo menos a
disposición coa que vén Rilling, ó declarar que a colaboración das dúas
permitirá emprender grandes proxectos en común como sucede coas sete
sinfónicas existentes na cidade de Stuttgart.
De por parte, cómpre referírmonos ós éxitos dos nosos directores.
Víctor Pablo, non galego pero director da sinfónica coruñesa, foi galardoado
co Premio Nacional (español) de Música. Xoam Trillo dirixiu na Fundación
Barrié a estrea do Oratorio ó Santísimo Sacramento, de Melchor López, un
dos grandes compositores de Galicia e mestre de capela na catedral de
Santiago entre 1784 e 1822. Do mesmo Xoam Trillo o IGAEM (Instituto
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Galego das Artes Escénicas e musicais) acaba de edita-la partitura do
oratorio Chanacea.
Finalmente, deixemos constancia de que no CGAC (Centro Galego de
Arte Contemporánea) encetouse a programación anual de música
contemporánea, que pretende ter un carácter principalmente pedagóxico. O
ciclo Retrospectiva do século XX quere se-lo eixe desa programación e
achegar a Galicia as obras dos mellores compositores dos últimos cen anos.
Con estes e outros programas non referentes ás artes plásticas, o CGAC
demostra a súa vocación de ser, máis ca un museo, un centro vivo e inserto
nas correntes artísticas vixentes na actualidade.
Perigosa e inevitable cibernética
Simon Davis, profesor de Dereito en Essex, é tamén o director xeral de
Privacy International, unha organización con sede en Washington que se
propón como obxectivo o de promover en todo o mundo a conciencia cidadá
para se opor á invasión da informática. Simon Davis advertiunos, na súa
recente visita a España, que debemos decatarnos de que a informática ten os
seus perigos, o maior dos cales é o de se converter deica pouco no Gran
Irmán profetizado por Orwell, pois que se está entremetendo na privacidade
e liberdade das persoas.
Raúl Trejo é un comunicólogo mexicano que gañou o Premio Fundesco
de Ensaio 1995 co seu traballo sobre a rede Internet titulado La nueva
alfombra mágica. Raúl Trejo non deixa de recoñece-las posibilidades que
esta rede e as autorrutas da información abren ós individuos e á sociedade,
xa que supoñen un importante recurso técnico e unha enorme liberdade no
acceso á información. Mais sinala tamén os seus grandes riscos, entre eles
o de trivializa-las ideas polo breve espacio que ofrece, e o de se converter
no vicio da sociedade contemporánea polo feitizo hipnotizador que exerce
sobre os usuarios. A análise de Tejo establece que as redes informáticas
supoñen, á parte dun recurso técnico, un fenómeno político, un problema
cultural e un gran negocio. A partir de aí debulla os usos políticos, culturais,
ideolóxicos e financeiros que se está a facer con Internet, e sinala, por
exemplo, que hai quen a está utilizando para facer proselitismo político.
¿Non se usou xa, segundo din, para prepara-lo asasinato de Rabin? É, pois,
preciso porse alerta ante a violencia simbólica e outras que poden afectarnos
a través deste medio en expansión. Desde esta perspectiva, resulta evidente
a necesidade de certa regulación dos usos das redes por moito que pateen e
braden os partidarios da absoluta liberdade, eses, por exemplo, que se
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repelaron e laiaron ó que Compuserve, movida pola Alemaña, censurou o
acceso a Internet dalgúns contidos pornográficos.
Pero a cibernética é asemade un recurso económico e cultural inevitable
hoxe en día. Mesmamente, a capacidade dos pobos para opor resistencia ós
riscos que implica pasa pola súa apropiación e dominio. E se non trata
soamente da teima por non ficarmos descolgados na carreira comunicacional,
como pregoan os promotores da primeira autorruta galega da información,
que seica entrará en funcionamento antes dun ano. Trátase tamén de evitar
que os productos informáticos dos que xa nos servimos conformen máis aló
do debido os nosos hábitos e modos culturais, como sucede, poñamos por
caso, no referente á lingua. Pero a Xunta non ve a necesidade de traduci-lo
Windows ó galego unha vez que Microsoft non o fixo; que empregar niso
40 millóns de pesetas seica é moito gastar e ademais suporía colaborar
cunha multinacional. Pretextos que a máis de catro lles deron riso e carraxe,
e desde eles retrucaron que a ver logo por que se gasta bastantes máis
millóns en subvencionar accións menos efectivas de normalización
lingüística. Recentemente, a Plataforma polo Galego na Informática fixo
público un informe denunciando a pésima situación da informática galega,
coa perda de oportunidades económicas que iso supón. Este estado de
cousas achácanllo ó desinterese da Administración en apoiar
institucionalmente as iniciativas particulares tendentes a crear un mercado
interno para mercar e elaborar programas e contribuír con eles á
normalización lingüística, cultural e educativa do país. Ademais, a devandita
Plataforma pide ás deputacións e outros organismos públicos que galeguicen
os seus sistemas informáticos. Sinalan así, coidamos, un reducto de atrancos
á normalización: xa hai anos que lle escoitamos dicir ó Pepiño de Redondela
que a xeneralización da informática nas oficinas supuxera un claro retroceso
no proceso de galeguización do persoal administrativo.
De escritores e letras
É mesmamente un tópico a afirmación de que o eido literario se ofrece
como o máis normalizado na nosa cultura. Tamén nos dous últimos meses
apareceron sinais de que así é, máis aínda, de o proceso estar en marcha e
por bo camiño. Non imos ser tan inxeles que entre tales sinais incluamos o
de que Cela obtivese por fin o seu arelado Premio Cervantes, pois nin el nin
os seus libros pertencen á literatura galega con máis dereito do que os
poemas en francés de Huidobro teñen a seren incluídos nas literaturas
chilena e castelá. Pénsese, en cambio, no feito de que se editasen un
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diccionario galego de sinónimos e o primeiro tomo dun diccionario da
literatura galega. De que, no referente á narrativa, A sombra cazadora de
Suso de Toro vendese dez mil exemplares nun ano e estean a saí-las súas
versións ó alemán, ó holandés e ó polaco. Ou no de que, no tocante ó ensaio,
Xosé Chao Rego tirase do prelo o seu monumental libro da auga e Andrés
Torres Queiruga vise editado en alemán A revelación de Deus na salvación
do home. Acontecementos coma estes reflicten a boa saúde da literatura
galega, o seu enfortecemento no interior e a súa aceptación no exterior.
A tal crecemento non son alleas as institucións que o apoian. Aquelas,
un supoñer, que convocan premios literarios ou de investigación no campo
das humanidades. Coma a editorial Sotelo Blanco e o concello de Castro
Caldelas, que hai poucos días fixeron entrega do II Premio Vicente Risco de
Antropoloxía ó psicólogo Ramón García Soto polo seu estudio Era unha vez
un neno, por fin sen o castelanismo se (ver na rolda anterior). Coma o
concello de Mondoñedo, que concedeu o seu III Premio Álvaro Cunqueiro
de Narrativa a Os moradores da nada, de Xabier Lama. Ou coma o concello
de Valga, que estes mesmos días convoca o I Premio Xesús Ferro Couselo
de Investigación nalgún dos campos laboreados polo intelectual a quen se
honra co Día das Letras, isto é, en arqueoloxía, etnografía, paleografía e
numismática.
Finalmente, cómpre sinalar que se celebraron no mes de Nadal dous
importantes acontecementos con participación dos máis e mellores dos
escritores en galego. O ciclo Os nosos escritores, organizado pola Consellería de Cultura, percorreu varias vilas e cidades do país con conferencias
e recitais que tentaban de aproximar ó público lector a obra literaria en vivo.
Na Coruña e arredores tiveron lugar as sesións do XII Encontro de
Escritores Galegos, Bascos e Cataláns (Galeuzca). Organizado pola
Asociación de Escritores en Lingua Galega, tivo como tema central A
emigración e o exilio nas literaturas galega, basca e catalana. Esta importante convención foi patrocinada pola Consellería de Cultura, a Deputación
da Coruña e o Concello de Betanzos. Ó Concello da Coruña nin sequera se
rebaixaron a pedirlle axuda, seica conscientes os organizadores da súa
insensibilidade e mesmo animadversión a canto poida supoñer un avance no
proceso de normalización cultural de Galicia.
Xesús PORTAS FERRO
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Unha nova etapa
Por Victorino PÉREZ PRIETO

O amigo Manolo Regal despedía esta sección da revista “entre olas e
adeuses”, despois de oito anos e moitas roldas. Ó longo de todo ese tempo,
fixo un traballo que moitos agradeceron, pola reflexión e o estilo que lle
imprimiu a estas páxinas, marcado polo seu compromiso, a súa reflexión e
a súa capacidade poética. Antes del, outro amigo, Xesús Acuña, deixara
correr outro feixe de anos a súa pluma lixeira e particular por esta Rolda, que
xa non puidera continuar sendo o que se pretendera algún tempo: un traballo
en equipo, desde cronistas de varias cidades galegas. Nos comezos foran
Manuel Espiña, tan só nos primeiros números, e logo Pepe Chao, polo nº 7
da revista, cunha crónica máis persoal (con el empezou a chamarse co nome
actual) pero que tampouco durou moito tempo. Agora tócame a min tomar
este traballo, que xa rexeitara hai anos, cando o collera Manolo Regal
–¡bendita decisión!–, pois chegábame co labor que daquela facía en Irimia.
Hoxe acepto a petición que me volve face-la revista, e fágoo con reparos,
pero con vontade de poder perseverar coma os meus inmediatos predecesores.
Cada un foille dando á sección o seu estilo. Todos recibiron queixas, ou
dos críticos coa revista ou dos lectores que non atopaban o que desexarían.
Non serei eu, seguramente, o que se poida librar destes riscos. Pero si teño
unha idea do que creo que debería ser esta Rolda de Igrexa, e esa idea penso
tentar leva-la a cabo. Un repaso á actualidade da Igrexa galega, española e
universal, con máis vontade de valorar que de descalificar, aínda que con
inevitable acento crítico e persoal, pois non se trata simplemente de facer
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unha revista de prensa, unha recollida de noticias tal coma saen nos medios.
Non editorializar cada noticia, senón dalas con apuntes breves, aínda que
cun espacio xerarquizado segundo a importancia que poida considerar.
Atento sobre todo á realidade local e diocesana, con trato de privilexio para
as realidades da base, sinxelas, pero valiosas. Aínda que non sexan tempos
particularmente creativos e ricos en noticias de Igrexa con gancho.
“A información é poder” é unha vella afirmación que manifesta unha
gran verdade. Pero poder é unha verba profundamente ambigua e susceptible
de interpretacións contrapostas; o poder pode ser para oprimir ou para
liberar, para comunicarse ou para pecharse en si mesmo. Tiveron poder
tódolos señores e os déspotas da historia, poder para oprimir; pero Xesús
Cristo, o Liberador, ¿non tiña poder?; poder para liberar; e con el tódolos
líderes, pensadores e artistas da historia puideron facer algo porque tiñan
poder. O poder da información serve a miúdo nesta sociedade para controlar
e manipula-la xente, facéndolle ver e cre-lo que interesa dun xeito moi
selectivo e unidireccional. Todos temos oído a maneira como controlan as
noticias as grandes axencias de prensa, e como os medios manipulan esas
mesmas noticias segundo os intereses particulares que defenden. A mesma
Igrexa utiliza o poder da información con menos transparencia da que
proclama con aquelo de que “a verdade faravos libres”. Pero, con todo, o
certo é que a información contrastada e veraz é un dos elementos máis
fundamentais da comunicación entre as persoas: e os seres humanos somos,
facémonos, eminentemente na comunicación, na relación.
As noticias, gran parte das veces, non se dan espontaneamente, créanse
ó servicio de poderes pouco transparentes. ¿Poderemos nós ser capaces de
xera-las nosas noticias, de facer noticia dos nosos feitos persoais e
comunitarios? Velaí estaría o noso poder positivo e a nosa riqueza. É un reto
que non pode ser tarefa dunha soa persoa, senón dun colectivo, aínda que
un elemento –o redactor final– sirva de catalizador doutros esforzos.
Frustráronse outros intentos, pero eu non collería con gusto estas páxinas se
non puidese apuntar cara a un proxecto dese tipo. A miña caixa de correos
(Rúa da Cañota 5, baixo, esquerda, 15405-Ferrol) está agardando coma o
ventre fértil dunha nai esas sementes que podemos converter en noticias.
Non témo-lo poder material dos grandes medios, pero si un marco máis que
adecuado, pois hoxe Encrucillada xa non é tan só un proxecto, senón unha
realidade rica que se foi convertendo en riquísimo arquivo histórico e
teolóxico, ó que se acode con respecto desde distintas instancias. E se o
vídeo non conseguiu “mata-la estrela da radio” a informática, a realidade
virtual nin a mesma Internet aínda non conseguiron apaga-la galaxia
Gutenberg.
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Non é esta Rolda, aínda, a realidade do que desexaría ser, non é tarefa
doada. Fallan máis novas da Igrexa de base en Galicia, e mesmo doutros
lugares privilexiados, como foi nos últimos tempos América Latina. Pero xa
se contou coa colaboración de varios amigos de distintos puntos de Galicia,
un grupo aberto que é preciso ampliar, sobre todo con leigos. Rematabámo-lo 1995 coa celebración dos 30 anos do Vaticano II, clausurado por Paulo
VI; que o espírito do bo papa Xoán, que quería “abri-las ventás da Igrexa
para que entre ar fresco”, espírito de esperanza e de aposta pola verdade e
a xustiza, informe sempre esta nova xeira da Rolda dunha Igrexa que amo
e coa que quero camiñar, loitando con outros para facer dela un espacio de
persoas libres e liberadoras.

Igrexa galega
O novo arcebispo de Santiago, Julián Barrio (zamorano, 50 anos,
licenciado en Teoloxía, doutor en Historia), foi ben acollido polos distintos
sectores da Igrexa e a sociedade galega, mesmo os galeguistas, a pesares de
non ser galego. As súas declaracións a prol dunha Igrexa “máis dinámica e
aberta”, “co afán de facerse máis próximo á problemática da xente”,
invitando a “ollar cara adiante” e felicitando “a Galicia por asumi-lo propio
destino”, sóannos sinceras, polo seu talante honrado e aberto. Mesmo se
desmarcou de posturas máis intolerantes e integristas protagonizadas por
algún outro bispo de Galicia, dicindo que a Igrexa “non pode interferir nin
dicta-lo que os demais deben facer desde outros sectores da sociedade”,
falando de “integrismos cos que a tradición cristiá non está de acordo”. A
min particularmente gustoume unha frase súa: “Se a Igrexa desexa un poder,
debe se-lo de servir”; cadra gratamente con outra recente do cardeal
Martini: “Non é lexítimo hoxe persegui-lo obxectivo da cristianización da
sociedade con instrumentos fortes de poder”. Que se vexa, don Julián.
Ata o semanario nacionalista A Nosa Terra se fixo eco desta boa
acollida: “Existe unanimidade á hora de calificar ao actual arcebispo de
Compostela, Xulián Barrio”, destacando a boa acollida por parte dos
cristiáns galeguistas, que non dubidabamos en calificalo de boa persoa,
tolerante, dialogante, con actitude de servicio, bondadoso, sensible, humilde,
sinxelo... Unha chea de flores que agardamos non se murchen no floreiro.
Seguimos crendo que un bispo galego e encarnado na realidade sociocultural
e antropolóxica desta terra sería mellor solución, pero tamén sabemos que
o de “made in Galicia” (“galego-coma-ti”) non é certificado de nada (todo
o máis no de “ternera gallega”), se non vai acompañado doutros adxectivos,
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e o fundamental son os valores e a actitude da persoa. Coa revista Irimia,
“estamos no Barrio da esperanza”. Que dure.
Fraga tivo problemas coa xerarquía eclesiástica por culpa das
clases de Relixión. “Galicia é a comunidade española onde se respecta máis
a liberdade relixiosa”, contestou o presidente, estrañado polas queixas dos
bispos galegos pola actuación do conselleiro Piñeiro Permuy. En declaracións
anteriores, os xerarcas galegos manifestaran que se consideraban enganados
polos contidos alternativos á clase de Relixión, que non consensuaron coa
Xunta. Logo, o presidente repregaría velas, recoñecería que non estudiara
ben o asunto e anunciaría que a Xunta ía emenda-la súa propia alternativa
á Relixión.
Un galego atopa a Biblia persoal de Lutero. O historiador e teólogo
galego Manuel Santos Noya atopou casualmente na Biblioteca de Stuttgart
a Biblia que utilizou Lutero para a versión das Escrituras ó alemán. Trátase
dunha edición da Vulgata sementada de anotacións e comentarios á marxe;
o que supón a utilización da Biblia latina coma base da súa Biblia alemana,
verdadeiro monumento desta lingua, e non, como se dixo durante moito
tempo, os textos orixinais en hebreo e grego, aínda que os tivese presentes.
Pontevedra e Fátima celebraban a finais do ano pasado o 70
aniversario das aparicións a sor Lucía na capital galega (o 10 de
decembro de 1995). Un xornal madrileño destacaba en titulares unha
reaccionaria reportaxe de Santiago Martín: “Os muros do comunismo non
se volverán erguer”, por aquelo de que os comunistas puidesen volver ó
poder en Rusia e... en España, cando “parecían desterrados para sempre”.
Aínda se mantén gardado con sete chaves no Vaticano o famoso “terceiro
segredo” de Fátima (outubro de 1917), “o segredo mellor gardado do
mundo”, enfatizaba o cura aludido. Os outros dous segredos eran,
respectivamente, a fin da primeira Guerra Mundial e o comezo da segunda.
Este terceiro, segundo afirmou un bispo italiano, monseñor Balducci,
anuncia un holocausto nuclear, aínda que “os especialistas considérano
simple especulación”, como afirmaba un xornal madrileño. Outro experto di
que ese segredo pode estar máis ben relacionado coa “Igrexa e os perigos
que ameazan a fe” (ABC, 29-XII-1995).
Neste contexto, un acolle con agrado as palabras do Papa, quen, na súa
primeira audiencia xeral do ano, pediu máis equilibrio no culto da Virxe,
discernindo a “auténtica doutrina mariana”, pois “na Igrexa María ocupa,
despois de Cristo, o lugar máis alto”. ¡Que deixen un pouco en paz á señora
María!
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Case por esas datas, outra noticia relacionada co santuario portugués,
que cómpre tamén tomar con humor, chegaba ós xornais: “Fátima podería
converterse en lugar de peregrinación xií”, como consecuencia da revelación
en Irán de que a cidade portuguesa debe o seu nome a Fátima Zahara, a filla
de Mahoma, que casou con Alí, o fundador da rama xií do Islam.
Semana da Doutrina Social da Igrexa en Pontevedra, organizada
polas parroquias e movementos apostólicos segrares. Foi a finais do pasado
mes de outubro; o tema era Tolerancia e convivencia, e contou cunha gran
afluencia de público, segundo me di un dos colaboradores desta Rolda que
participou na semana. Fixeron os relatorios Andrés Torres Queiruga
(“Tolerancia e cristianismo”), Joaquín García de Dios (“Tolerancia e
valores nunha sociedade pluralista”), Carlos García Cortés (“Tolerancia e
ecumenismo”) e Rosa Aparicio Gómez (“Tolerancia e distintas culturas”).
Tamén en Pontevedra tiveron no mes de novembro un Curso de
Pastoral, que se faría despois nas outras dúas vicarías de Santiago. O título
foi A comunidade celebra os misterios da fe, e os temas tratados: “Espiritualidade sacerdotal” (Uxío García Amor), “A celebración cristiá” (S.
Agrelo Martínez) e “O domingo, día do Señor” (E. Temperán Villaverde).
A xuízo dun dos asistentes, foi particularmente interesante que se constatase
o atraso que levan as publicacións dos rituais e leccionarios en galego e a
necesidade de camiñar a pasos máis acelerados cara a unha meirande
normalización da liturxia en galego
En novembro, pero esta vez na capital, en Santiago, foron as Xornadas
de sacerdotes e segrares, co título dun recente documento da Conferencia
Episcopal Española, Os cristiáns laicos, Igrexa no mundo, título que non
carece de ambigüidade, pois podería dar a entender que os curas son uns
cristiáns que non están no mundo... Dirixiu as xornadas un bispo, Victorio
Oliver, presidente da Comisión Episcopal para o Apostolado Segrar. O tema
era sobre a identidade do leigo cristián e, particularmente, a Acción Católica
hoxe, nun novo período de relanzamento.
Na diócese de Tui-Vigo, co seu bispo Xosé Cerviño xa de partida tras
vinte anos nela, aprobaron en novembro os estatutos do Consello Diocesano
de Pastoral, para articula-los esforzos de curas e leigos a prol dun traballo
máis eficaz. Foi precedido dunha longa reflexión de grupos e movementos,
e estará formado por 40 leigos, 20 curas e 8 relixiosos e relixiosas;
pretenden estudiar e revisa-lo programa pastoral da diócese, suxerir opcións
prioritarias e liñas de acción preferente, de cara a anima-lo compromiso
evanxelizador da Igrexa diocesana, asesorando ó bispo... no que este se
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deixe. Tamén se aprobaron os estatutos do Centro de Orientación Familiar,
no que traballan psicólogos, avogados, curas e matrimonios experimentados.
Nesta diócese celebraron a finais de outubro os vintecinco anos de
catorce novas parroquias de Vigo, erixidas por Delicado Baeza na súa
estadía diocesana. E en decembro, os cen anos da presencia animadora
dos salesianos na diócese, onde seguen presentes en colexios e parroquias.
Por certo, que recibín recentemente con agrado unha revista da Federación
de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia: Brincadeira. Revista Galega de
Animación Xuvenil, de carácter gratuíto (gracias ó apoio da publicidade e
tamén, seguramente, da mesma congregación salesiana), totalmente en
galego e feita con moita dignidade, maiormente por mozos; é trimestral e vai
xa polo número 4.
En Lugo, as X Xornadas Abertas Teoloxía, entre o 30 de xaneiro e o
1 de febreiro, co tema A Teoloxía na sociedade actual. Participan o vello
teólogo progresista da Universidade de Comillas Alfonso Álvarez Bolado
(“Teoloxía, sociedade e universidade”), o actual arcebispo de Madrid,
Antonio Rouco Varela (“Presente e futuro do ensino da Relixión en
España”) e o médico e escritor Domingo García-Sabell (“A Teoloxía na vida
dun intelectual galego”). Nesta provincia, pero no Cebreiro, andaron tamén
os reiseiros polo Nadal recuperando vellas tradicións que xa enriqueceran
hai anos os de Fuxan os ventos nos seus comezos. Como non lle estrañará
ós que o coñecen, andaba tamén Xesús Mato polo medio, que xa fora o
promotor daquel memorable grupo galego.
Na diócese de Ourense renovaron o Consello de Goberno (vicarios
e algúns delegados) por votación entre os cregos diocesanos. Tamén a
polémica Cáritas diocesana, que se converteu hai anos nunha obra
asistencial de moito presuposto, renovouse coa publicación duns novos
estatutos e o nomeamento dunha nova directora; trátase agora de integrarse
mellor non só no proxecto diocesano (Cáritas parroquiais...), senón tamén
no interesantísimo proxecto global que está desenvolvendo Cáritas Española
desde hai anos, cunha liña máis que aceptable, superando vellas concepcións
asistenciais.
As IV Xornadas do País da Raia celebráronse no santuario ourensán
dos Milagres, no pasado mes de decembro. Cregos de Ourense e Portugal
analizaron a situación das parroquias rurais para darlles unha mellor
resposta pastoral.
Na diócese de Mondoñedo-Ferrol tamén houbo diversas xornadas de
formación, entre as que destacan o Curso de Espiritualidade sacerdotal
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(22-24 de xaneiro), que estivo a cargo de José Mª León Acha, director do
Secretariado Nacional do Clero, un Curso de Liturxia a cargo de Pedro
Farnés, e a finais de febreiro (19-20) haberá as Xornadas de Pastoral da
Saúde, sobre os enfermos mentais, que contarán con interesantes exposicións
de Javier Gafo, profesor de Teoloxía Moral na Universidade de Comillas.
Unha expresión feliz desta preocupación de xente da Igrexa pola saúde,
e particularmente polos vellos, é o Fogar do pensionista, no barrio máis
popular de Ferrol, as vivendas sindicais de Catabois; obra sobre todo do
crego diocesán e colaborador de Encrucillada Xoaquín Campo Freire. Nesta
cidade tivo lugar a finais de outubro o Congreso da Sociedade Galega de
Xerontoloxía.
Nesta diócese, a Delegación de Pastoral Xuvenil organizou, entre
outras cousas, dúas interesantes vixilias de oración: a mediados de decembro,
a Vixilia de Advento (“Xesús, luz das nosas tebras”) e a finais de xaneiro,
a Vixilia de Oración pola Paz (“Xesús di: Felices os constructores da paz”).
Ademais, os primeiros sábados de mes, un grupo considerable xúntase
tamén para facer oración segundo o espírito de Taizé. Precisamente, a finais
de decembro pasado tivo lugar en Wroclaw (Polonia) o XVIII Encontro
Europeo de Xoves, organizado por esta comunidade ecuménica do sur de
Francia, fundada polo irmán Roger Schutz en 1940; participaron máis de
70.000 mozos e rematou o día de Aninovo cunha oración pola paz.
Certamente, como dicía unha vella película, “non abonda con rezar”, pero
a oración pode ser unha boa canle para medrar na fe nun Deus que ten
paixón pola vida e no compromiso transformador dun mundo que non é
como a El lle gustaría; unha canle necesaria particularmente para a mocidade,
que non se engancha facilmente en ningún “rollo relixioso”. Supoñemos
que cousas semellantes se farán noutras dióceses; algunhas das que temos
noticia non nos gustan gran cousa, pero outras haberá máis interesantes que
sería bo dar a coñecer desde estas páxinas. Concretamente, tivemos noticia
da preparación da Misión Xove 97 que se está a facer en Santiago, e na que
andan aínda atoutiñando nos camiños a seguir, como me dicía un diocesano.
Falando de mocidade, un interesante proxecto que está a nacer de
novo desde hai case un ano en Galicia é a XOC (Xuventude Obreira
Cristiá). Este movemento apostólico, pioneiro dos movementos e onde
xurdiu a Revisión de Vida, da man daquel pioneiro que foi o cura belga
Cardjin, esmorecera completamente hai anos, froito da represión por parte
da xerarquía católica nos derradeiros anos do franquismo e tamén a causa
doutras disensións internas que deron orixe a JOCE. Nos últimos anos
comezou a rexurdir, lento pero seguro, en distintos lugares do Estado,
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traballando sobre todo con mocidade marxinal, da rúa, a base de grupos e
grandes campañas; a do ano pasado rematou cunha xornada festiva nun
barrio de Madrid (o “Manifiesta-JOC”), na que, ademais do ton festivo e
formativo (talleres...), nunha soa hora se recolleron no centro da capital
¡20.000 firmas! de apoio ó eslogan da campaña: “Traballo digno, por
dereito”, contra a explotación do traballo xuvenil. José María Expósito
(secretario xeral) e José Luis Centeno (consiliario) levan vindo moitos
meses a Santiago para xuntarse con algúns cregos, a fin de reiniciar este
movemento; tan só un é vello militante da XOC, para os demais é algo novo
que queren iniciar con ilusión, a pesar do tremendo esforzo que supón polas
dificultades do ambiente no que se quere implantar e o estilo militante que
propón, lonxe do ton light doutras propostas para a mocidade.
A comezos de ano, a Asemblea de Crentes Galegos deu a luz o seu
tradicional Documento da Paz, que desta vez leva por título “A muller, novo
nome da paz”, distribuído a través da revista Irimia e polas canles militantes
ás que se pode acceder. O documento vai acompañado dunha serie de
enderezos cos que se pode contactar en distintos puntos de Galicia. Esta
Asemblea existe desde hai bastantes anos, co fin de articula-los esforzos da
Igrexa galeguista e progresista na nosa terra (Comunidades de base,
parroquias que queren avanzar nunha liña de compromiso popular,
movementos, Asociación Irimia...). Benvido sexa calquera proxecto que
sirva para constituír alternativas de participación popular, tanto na sociedade
coma na Igrexa.
Para rematar este repaso pola Igrexa galega, non estará de máis falar da
presentación dalgúns libros recentes feitos por xente da casa. Alfonso
Blanco Torrado presentou en Lugo, na compaña do poeta e amigo Manuel
María, o seu libro A ascensión dun poeta, sobre Xosé María Díaz Castro,
creador de obra tan grande en valía coma exigua en amplitude. O libro,
editado por Caixa Galicia, recibiu o máximo galardón do IX Premio
Literario Ánxel Fole. Xosé Chao Rego presentou en Santiago, desta volta na
compaña de Díaz Pardo, O libro da auga, unha magna obra de case 500
páxinas, editado en Ediciós do Castro; acaba de publicar tamén Na fronteira
do Misterio, que subtitula Credo para xente non crédula. E o que isto
escribe presentou tamén o seu último libro, Galegos e cristiáns, publicado
por SEPT, en Ferrol, A Coruña e Burela, na Mariña luguesa. Pola súa banda,
Andrés Torres Queiruga acaba de publicar en castelán un novo libro de
Cristoloxía: Repensar la Cristología. Sondeos hacia un nuevo paradigma,
na editorial Verbo Divino; tamén está para saír na editorial SEPT outro novo
ensaio seu: Recupera-la Creación. ¡É que non paran! Oxalá o interese que
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parece ir en aumento nos últimos tempos polo libro relixioso afecte tamén
ó libro galego, aínda que a oferta sexa pequena. No último ano, ata a
poderosa editorial Planeta está a sacar coleccións de libros relixiosos, que
se suman a outras editoriais laicas, como Temas de Hoy, Kairós, Trotta e
Siruela. As editoriais relixiosas clásicas non o ven con bos ollos; xa se
sabe... a competencia resta dividendos.

Igrexa española
A finais de ano presentábase o novo nuncio, que vén do Leste, o
húngaro Lajos Kada, un mozo de 70 anos que foi nuncio en Alemaña. Trae
fama de ser máis discreto, conciliador e tolerante que o seu predecesor de
expresivo nome, Tagliaferri. Falta fará. Un dos seus primeiros retos estará
na provisión de bispos, pois oito dióceses españolas están pendentes de
cambio de titular.
A Igrexa reclama unha “fronte común” contra o aborto. Mentres o
Papa prohibe a adhesión a partidos que non condenen expresamente o
aborto, os bispos españois, con ocasión da lei da ampliación dos presupostos
do aborto, pediron ós católicos, por medio do seu presidente, Elías Yanes,
facer unha fronte común contra estes posicionamentos que acusan de “falso
progresismo”. A nota máis radical púxoa –como adoita facer– o bispo Gea
Escolano, ó chegar a afirmar ante os xornalistas que “hai mulleres que
abortan por garda-la liña”, e recordarlle ós parlamentarios católicos a pena
de pauliña (excomuñón) que pesa sobre tódolos que practiquen ou colaboren
no aborto; a reacción por parte dos políticos non se fixo esperar. Fray
Junípero, desde unha das súas “Crónicas desde la sacristía”, no xornal ABC
(“El aborto abortado”), felicitaba ó bispo batallador pola súa valentía, aínda
que sexa dunha diócese cativa, fronte a outros “prelados grandullones” máis
apoucados. Pero este mesmo articulista laiábase de que nin os do PP
semellan dar unha resposta moi satisfactoria ante o espiñento tema (“Fraga
naufraga”): “Nin os do PP parecen mollarse demasiado no do aborto –antes
dicían non a todo e agora só din que non á ampliación...– nin tampouco
semellan querer cambia-las cousas nos asuntos do ensino da Relixión”. Con
todo, o bispo de Mondoñedo volveu insistir a mediados de xaneiro en que
os católicos non poden votar nin ó PSOE nin a IU por ser partidos abortistas.
De feito, o dilema dos cidadáns católicos deste país á hora de votar nas
próximas eleccións vai ser espiñento se toman moi á letra os consellos dos
seus bispos, pois non sabemos qué partido van votar que estea contra o
aborto no seu programa, xa que nin os do PP o cuestionan. Menos mal que
nas últimas declaracións da Conferencia Episcopal o seu secretario, José
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Sánchez, afirmaba, de parte dos bispos, que “Ningún partido está totalmente
de acordo co Evanxeo”, o que nos dá a posibilidade de votar responsable e
libremente, calibrando o que din e o que fan, aínda que non subliñemos
completamente ningún programa. Pero tendo presente, e cito de novo ó
cardeal Martini, que “non está en xogo a liberdade da Igrexa, senón a
liberdade do ser humano”, unha liberdade que hoxe está en perigo máis polo
liberalismo económico que por un socialismo, que ten coma pecado meirande
estar demasiado contaxiado daquel.
Un claretiano, o aragonés José Félix Valderrábano, é o novo presidente
da CONFER, a institución que xunta a tódolos relixiosos e relixiosas
españois. Substitúe ó xesuíta Elías Royón.
Os relixiosos españois, “un exército pacífico ó servicio de Deus e dos
marxinados”, así titulaba un diario madrileño unha noticia que viña co dato
de que cinco millóns de pobres (o 60% dos oito que segundo Cáritas hai en
España) foron atendidos polos 16.000 relixiosos e relixiosas en 1994. Xente
xenerosa, sen dúbida, que dá o mellor de si, o mellor que podemos da-los
humanos, amor e servicio, na maioría dos casos; pero que necesitaría
actualizarse en moitos aspectos para mellor facer ese servicio ós máis
febles. Como é o caso que puiden olla-lo pasado ano en Madrid, na
residencia que as relixiosas da madre Tareixa de Calcuta, as Misioneiras da
Caridade, teñen na capital para a atención de enfermos terminais de SIDA.
Un cre sinxelamente, e comigo máis compañeiras que están traballando
neste mundo da SIDA, que a rixidez das concepcións desta congregación
non son a mellor canle para o xeneroso servicio que fan.
Por outra banda, neste Ano Internacional da Erradicación da Pobreza
(rimbombante e iluso título), a Igrexa española convocou o Congreso sobre
A Igrexa fronte á pobreza, para “coñecer e coordinar tódolos campos
implicados na Pastoral da Caridade”, segundo dixo José Mª Guix, bispo
presidente da Comisión de Pastoral Social. Algo interesante que dixo este
bispo na presentación do proxecto foi que “non nos interesan os motivos
confesionais, o que queremos é que se palíe a pobreza, traballaremos con
calquera sen preguntarlle a súa ideoloxía ou relixión”. Editouse a tal efecto
unha carpeta con interesante material de traballo.
Este ano de 1996 a HOAC (Irmandade Obreira de Acción Católica)
celebra o seu centenario. No pasado verán presentouse con tal ocasión un
bo libro, Aproximaciones a la Historia de la HOAC, de Basilisa López,
unha historiadora murciana que é militante da HOAC. É un serio traballo de
investigación ó longo de quince anos que vén resultar unha importante
aportación á historia dos segrares da Igrexa española nos últimos cincuenta
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anos. Unha historia salpicada de tensións co réxime franquista e coa
xerarquía eclesiástica, aínda que fose esta a súa creadora, pero que, en canto
se fai molesta deciden eliminala. Foi a gran crise dos movementos da que
se resentiu a Igrexa ata hoxe: “Cando en 1951 –di a autora– cambian as
condicións sobre a situación española, para moitos sectores da Igrexa a
HOAC –que co seu periódico ¡Tú! era xa unha voz molesta para o réxime–
comeza a estorbar e a non dobregarse. Chocan dous modelos, un que medra
aberto á realidade do mundo obreiro e se ve apoiado polo Vaticano II, fronte
ó modelo do nacionalcatolicismo”.
O arcebispo de Barcelona, Ricard María Carles, saltou ós medios de
comunicación, en novembro pasado, pola súa presunta relación cunha rede
de branqueo de diñeiro investigada en Nápoles pola xustiza italiana, na
que estaría implicado o IOR, a banca vaticana. A Conferencia Episcopal
Española e o Vaticano apuráronse inmediatamente a defendelo e a denuncia-la calumnia; o mesmo Goberno español fixo outro tanto por medio do
ministro Belloch. O Vaticano nomeou semanas despois ó arcebispo Carles
coma membro do Consello de Finanzas do Vaticano, no lugar que
anteriormente ocupara Suquía. O remate do culebrón púxoo a testemuña
clave do asunto, a catalana Montserrat Romeu, que exonerou ó bispo da súa
pretendida implicación, e a demisión do delegado de Economía do
arcebispado de Barcelona, Abel Ruste, aínda que se dixo que este relevo non
tiña relación co anterior. O pobo barcelonés reaccionou apoiando ó seu
bispo.

Igrexa no mundo
¿Carpetazo definitivo ó sacerdocio da muller? Iso foi o que pretendeu
ser a finais do ano pasado unha declaración vaticana da Sagrada Congregación
para a Doutrina da Fe, asinada polo Papa e feita pública polo cardeal
Ratzinger. O non ó acceso da muller ó sacerdocio é doutrina “irrevocable”,
pois “entra no depósito da fe” e vén ser coma unha declaración infalible,
case coma un dogma, polo que non poderá ningún papa cambiar esta
decisión. “A Igrexa –di a declaración– non ten a facultade de conferi-la
ordenación sacerdotal ás mulleres... Esta doutrina esixe un asentimento
definitivo, dado que... foi proposta infaliblemente polo maxisterio ordinario
da Igrexa... debe considerarse sempre... coma pertencente ó depósito da fe”
(L’Osservatore Romano, 19-11-95, collido de Ecclesia).
A crítica dos teólogos non se fixo agardar, cuestionando a infalibilidade
de tal afirmación, que fixera xa o Papa na súa carta apostólica Ordinatio
Sacerdotalis. O vello, pero aínda ben lúcido, teólogo xesuíta J.M. Díez
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Alegría, presidente da Asociación de Teólogos Juan XXIII, e outros 18
teólogos españois máis (entre eles, Castillo, Caffarena, González Ruiz,
González Faus, Estrada e o galego Julio Lois), fixeron público un escrito no
primeiro número do ano do semanario Vida Nueva, no que se poñían
documentadamente os puntos sobre dos is. Afirmacións como estas de
querer facer infalible o maxisterio non infalible do Papa –di o escrito–
“suscitan problemas moi graves para a vida da Igrexa, para o porvir da fe
cristiá e para o servicio á causa do Reino de Deus”; pois a derradeira
garantía da fe “non está nin en nós, nin nos pastores, nin na comunidade,
senón que está no Espírito”. Por outra banda, hoxe cómpre ter máis en conta
as dificultades que a filosofía da linguaxe supón para posibles proposicións
irrevocables, feitas por riba de calquera condicionamento histórico ou
cultural. O escrito precisa, con coñecemento teolóxico e histórico o alcance
do dogma da infalibilidade do Vaticano I, citando a teólogos da época coma
Schiffini (as ensinanzas ordinarias do maxisterio non teñen máis valor que
o “opinativo e exposto ó erro”). A extrapolación da doutrina do Vaticano I,
acaban dicindo, levou a un “terrorismo doutrinal e disciplinar”, como é a
afirmación de que o papa é infalible, sen máis.
Outra das repercusións que se fixeron eco desta medida foi respecto do
paso atrás que representa no camiño do diálogo ecuménico. Concretamente,
así o dixeron representantes da Federación de Entidades Relixiosas
Evanxélicas de España. Pola súa banda, o dominico Juan Bosch, director do
Centro Ecuménico Padre Congar, recolle, nun artigo de Vida Nueva, as
duras palabras do secretario da Federación Luterana Mundial, que considera
indispensable o recoñecemento do dereito da muller a acceder ó sacerdocio
para chegar a unha comuñón coa Igrexa católica. “¡Que difícil e arriscado
–remata Juan Bosch– querer dici-la derradeira palabra nun tema tan
debatido”. E, engado, ¡que ganas de seguir hipotecando a Igrexa con
batallas que se han perder!, como ocorreu con outras moitas do pasado e de
agora (no Vaticano non aprenderon a lección recente de Polonia).
En Alemaña máis de millón e medio de católicos asinaron unha
iniciativa popular contra o celibato sacerdotal, a negativa do acceso das
mulleres ó sacerdocio e a administración dos sacramentos ós divorciados e
voltos a casar. Se Hans Küng afirmou que isto sitúa á Igrexa nunha
encrucillada, Karl Lehman, bispo presidente da Conferencia Episcopal
alemana, negouse a recibir ós representantes e dixo que isto non axudaba
nada ó diálogo. E en Suíza once organizacións católicas, que representan a
400.000 fieis, pedíronlle ós seus bispos a ordenación sacerdotal de homes
e mulleres casadas. Pola súa banda, o bispo de Insbruck (Austria), tamén
ante a presión popular (medio millón de sinaturas no verán pasado),
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solicitou a Roma permiso para ordenar homes casados e diaconisas. Nos
Estados Unidos segue forte desde hai vinte anos a Conferencia para a
Ordenación Feminina (WOC), unha organización católica que promove a
ordenación de mulleres.
Por outra banda, a Igrexa católica clandestina checa, que xurdiu e
medrou nos anos do réxime comunista nese país, fixo a finais de ano un
novo chamamento á xerarquía católica para que recoñeza e integre os seus
curas e bispos casados. Mesmo algunhas mulleres foron ordenadas sacerdotes,
segundo admitiu o portavoz do episcopado checo. O caso máis coñecido é
o de Ludmila Javorova, unha profesora de Relixión que foi ordenada
sacerdote polo bispo Davidek e chegaría a ser vicaría xeral da diócese, tal
como confesou recentemente; afirma tamén que continúa celebrando a
eucaristía.
Un drama durísimo que deu lugar a expresións sublimes de caridade é
o das monxas violadas en Bosnia. Coñecemos polos medios de
comunicación sobre todo o caso de Lucy Vertruse e a súa estarrecedora
carta, na que dicía que tería o seu fillo e só lle ensinaría a amar, coma
“testemuña de que a soia grandeza que honra á persoa é a do perdón”. Pero
hai varias ducias de mulleres bosníacas e croatas nesta situación.
Ós trinta anos do Concilio, as contas do Vaticano rematan o ano
1996 con superávit por primeira vez desde hai 22 anos, “un alivio para as
autoridades financeiras da Santa Sé e para toda a Igrexa”, comentaba
Ecclesia. Tamén afirmaba esta revista que este déficit de tantos anos foi, en
parte, a consecuencia dos enormes gastos derivados do Concilio, que retivo
en Roma a bispos de todo o mundo durante anos, e a creación de novos
organismos na Curia. A mesma revista afirmaba que, con todo, o presuposto
vaticano é menor que o de moitas dióceses estadounidenses ou alemanas.
No Vaticano seguen coas viaxes do Papa. A primeira será en febreiro
a Centroamérica. Pero lévase tempo preparando outra a Moscova, onde
corren de novo ventos favorables para a relixión, manifestados na presencia
pública desta e particularmente na reconstrucción da catedral derrubada por
Stalin. Pero as tensións entre Roma e o patriarcado de Moscova parecen
dificultar este encontro. No último mes do 95 celebrouse o Sínodo do
Líbano, despois da longa e sanguiñenta guerra civil que sufriu este país.
Tivo un escaso eco social, á parte do propio país.
Por outra banda, no Vaticano andan tamén cos preparativos para o
Xubileo do ano 2000, para o que o Vaticano ten unha comisión específica.
Polo pronto, xa anunciou que un dos seus obxectivos é que a Igrexa
recoñeza os seus “pecados históricos”, entre eles o antisemitismo e a
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intolerancia, sobre todo no caso da Inquisición. Con ocasión deste xubileo,
e partindo do espírito do documento papal Tertio milenio adveniente, estanse a artellar diversas dinámicas pastorais en varias dióceses galegas.
Unha boa noticia relacionada con este xubileo sería que na comisión de
novos mártires para o ano 2000 se ampliaría o concepto de martirio para
incorporar a “persoas mortas en testemuño dos valores evanxélicos”, e
entrarían nese novo bloque crentes que o pobo xa ten canonizado, coma o
bispo Óscar Romero e os xesuítas Ignacio Ellacuría e compañeiros mártires.
Tamén se incluirían cristiáns doutras confesións, coma o teólogo Dietrich
Bonhöffer, víctima dos nazis. E aínda entrarían tamén persoeiros máis
polémicos da historia, coma o frade dominico Girolamo Savonarola,
condenado a fogueira en 1498 polo mesmo Papa, e o cura reformador checo
Xoán Huss, que acabou de forma semellante (1415).
Outro censurado polo Vaticano, o bispo Gaillot, foi recibido polo
Papa a finais do ano pasado, despois de case un ano de ser destituído da súa
diócese de Evreux por defender posturas encontradas coa xerarquía
eclesiástica, acerca dos marxinados, os homosexuais, etc. O Papa chamouno
á orde, pero o bispo dixo ó remate de entrevista que “non hai vencedores nin
vencidos”, podendo recibir pronto un cargo pastoral máis axeitado que a
diócese africana inexistente á que fora remitido hai un ano. Con todo, o
bispo Gaillot díxolle ó Papa que o deixase onde estaba, entre os marxinados,
cousa que, tal como parece que lle contestou o Papa, non cadra coa
“dignidade episcopal”. Tamén estivo recentemente en Cataluña, visitando
persoas e comunidades.
O bispo arxentino Miguel Esteban Heysane criticou duramente ó
Vaticano con ocasión das declaracións oficiais a teor da visita ad limina dos
bispos arxentinos: “Preferiron quedar ben cun goberno no canto de servir a
un pobo e agradar a Xesús Cristo”. O problema foi polo discurso do Papa:
“Se é verdade que existiron xestións oficiosas entre o goberno arxentino e
o Vaticano, co resultado da rectificación do discurso de Xoán Paulo II sobre
este país, estariamos fronte a un feito de corrupción eclesiástica”, dixo.
Con todo, “Cristo liberounos para que vivamos en liberdade”, di Paulo
(Gal 5), aínda que a liberdade sempre ten o seu prezo e, ás veces, non é
doado pagalo. Lembro que aquelas multas ós curas nos últimos anos do
franquismo moitas veces se pagaban a escote, porque o cura non podía
pagalas, entre os veciños da parroquia, os amigos e os que comungaban co
que o cura dixera valentemente, aínda que eles non fosen á igrexa.
Victorino PÉREZ PRIETO
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MERCEDES NAVARRO (dir.), 10 mujeres escriben de Teología, Verbo
Divino, Estella 1993, 390 páxs.
CELIA AMORÓS (dir.), 10 palabras clave sobre Mujer, Verbo Divino,
Estella 1995, 370 páxs.
A editorial Verbo Divino comezou no ano 1992 unha colección de
manuais, da que xa van editados case unha ducia, que non podo cualificar
máis que de excelentes, polo menos os que caeron nas miñas mans. Un dos
primeiros, 10 palabras claves en Religión, era dirixido polo director desta
revista, Andrés Torres Queiruga (Dios, Sagrado, Creación, Salvación, Mal,
Revelación, Fe, Biblia, Cristianismo e Igrexa); nel colaboraban teólogos da
talla de Xabier Pikaza, Julio Lois, González Carbajal ou Chao Rego,
ademais do propio Queiruga. Todos homes, como é habitual... Tamén son
interesantes outros volumes da colección, como é o caso de 10 palabras
claves en Bioética, dirixido por Javier Gafo.
Pero os dous libros que presento hoxe, un saído xa hai máis de dous
anos e o outro tan só hai uns meses, están escritos integramente por
mulleres, o que non deixa de ser significativo polo excepcional no actual
panorama da reflexión teolóxica. Tristemente significativo, se se quere,
pero é a realidade que temos.
1. O primeiro deles, 10 mujeres escriben de Teología, seguramente xa
coñecido de moitos lectores, teño que recomendalo moi especialmente,
tanto a homes coma a mulleres, por ser unha magnífica obra para entrar nesa
visión nova da teoloxía que aporta a muller. Unha riqueza da que nos vimos
privados longos séculos na Igrexa por un estúpido patriarcalismo. A
reflexión e a rica bibliografía de cada traballo son unha excelente introducción
ó xeito de facer teoloxía desde a muller. E velaquí a primeira nota
importante do libro: non se trata de falar de cousas femininas, senón de facer
teoloxía desde a muller, como explica no prólogo Mercedes Navarro. Ela
mesma explica esta pretensión: “A teoloxía feita por mulleres non quere
competir coa teoloxía feita por homes, nin pretende suplantala. Quere
sinxelamente construír, visiblemente, ó seu lado, sen renunciar ó que de
orixinal poida ter en canto orientación e visión diferentes. Quere dici-la súa
propia palabra nas propias categorías...” (p. 8). Unha palabra, sen dúbida,
feminista, na acepción ampla da mesma. Unha palabra que supón comezar
por rele-la Biblia, tendo máis presente o seu puro patriarcalismo, tan
cuestionado por Xesús de Nazaret, desde quen os cristiáns temos que ler
toda a Palabra revelada. Con razón recoñece unha das autoras, Carmen
Bernabé, que a Biblia foi utilizada para lexitima-la opresión e subordinación
das mulleres, polo que cumprirá supera-lo seu androcentrismo. Resulta
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particularmente rica a visión innovadora da cristoloxía e a eclesioloxía, sen
deixar de aborda-lo actualísimo tema do sacerdocio da muller. Dolores
Aleixandre, con longa experiencia na dirección de exercicios espirituais,
ofrece tamén unha rica reflexión sobre a oración.
Os conceptos escollidos son claves na teoloxía. Non será ocioso
enumeralos, coas súas respectivas autoras (case todas elas da Asociación de
Teólogas españolas, e algunhas ben coñecidas polos seus escritos), para que
o lector que aínda non se achegou ó libro non deixe de facelo:
Biblia, Carmen Bernabé (profesora de Novo Testamento na U.P. de
Deusto).
Cristo, María Pilar de Miguel (profesora no Instituto de Teoloxía
Pastoral en Bilbao e Vitoria).
Deus, Esperanza Bautista (profesora de Teoloxía na U. P. de Comillas).
Esperanza, Isabel Gómez Acebo (profesora na U. P. de Comillas).
Igrexa, Elisa Estévez (profesora de Escritura na Universidade de
Guatemala).
Muller, Felisa Elizondo (profesora de Teoloxía no I. S. de Pastoral e no
C.E. Teolóxico San Dámaso de Madrid).
Oración, Dolores Aleixandre (profesora de Antigo Testamento na U. P.
de Comillas).
Pecado, Mercedes Navarro (profesora de Psicoloxía Relixiosa no San
Pío X e outros centros de Madrid).
Sacerdocio, María José Arana (U. P. Deusto).
Sacramentos, Trinidad León (P. U. Gregoriana de Roma).
2. A segunda obra, 10 palabras claves sobre Mujer, tamén quere
superar unha aproximación tópica e convencional ó tema, polo que non se
centra nos temas femininos de “amor”, “maternidade”, “matrimonio”, etc.,
senón noutras máis fundantes, que están a cargo de especialistas en
Socioloxía, Filosofía e Psicoloxía. Cómpre destaca-la maneira cómo se
tenta supera-lo bioloxicismo que supón falar de sexo masculino ou feminino,
para camiñar polo concepto máis rico de xénero; segundo unha famosa
expresión de Simone de Beauvoir, “a muller non nace, faise”. Interesante é
ver tamén a maneira cómo se critica o posicionamento verbo da muller de
egrexios persoeiros da Ilustración, polo que Cristina Molina di que “as
mulleres son o ámbito que as Luces non quixeron iluminar”; con todo, o
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nervio emancipatorio da Ilustración tamén inspirou e animou os movementos
de liberación femininos.
Botando tamén unha ollada ós conceptos e palabras seleccionadas,
atopamos algunhas desconcertantes, coma a última, en evidente paralelismo
ós pactos de cabaleiros. Do mesmo xeito que no caso anterior, anótanse as
súas autoras, quizais menos coñecidas:
Presentación, Celia Amorós (catedrática de Filosofía na Universidade
Complutense de Madrid).
Patriarcado, Alicia H. Puleo (profesora de Filosofía na Universidade
de Valladolid).
Xénero, Rosa Cobo (profesora de Socioloxía na Universidade da
Coruña).
Diferencia, María Luísa Cabana (do Instituto de Investigacións
Feministas da Universidade Complutense de Madrid).
Igualdade, Ángeles Jiménez (profesora de Filosofía na Universidade
Complutense de Madrid).
Autonomía, Teresa López (catedrática de Filosofía no Instituto de
Majadahonda).
Ilustración, Cristina Molina (do Instituto de Investigacións Feministas
da Universidade Complutense de Madrid).
Feminismos, Ana de Miguel (profesora de Socioloxía da Universidade
de A Coruña).
División sexual do traballo, Ana Amorós (catedrática de Instituto).
Acción positiva, Raquel Osborne (profesora de Socioloxía na
U.N.E.D.).
Pactos entre mulleres, Luísa Posada (do Instituto de Investigacións
Feministas da Universidade Complutense).
Victorino PÉREZ PRIETO

108

Recensións

JULIO LOIS: Jesús de Nazaret, el Cristo Liberador, Ediciones HOAC,
Madrid 1995, 349 páxs.
Os editores deste libro, ó enunciaren os motivos polos que llo pediron
ó autor, lograron un retrato certeiro: “A razón de lle encargarmos este libro
a Julio Lois reside na nosa convicción de que é un dos teólogos españois que
mellor sabe combinar un profundo coñecemento da Cristoloxía e da situación
existencial na que se atopan moitos cristiáns e moitos non crentes respecto
ó acceso e anuncio de Xesucristo” (p. 11).
Exacto. Trátase dun libro animado todo el por unha paixón, enunciada
xa no mesmo título, que non ten nada de casual. Constitúe, en realidade,
unha definición: Xesús de Nazaré, en canto confesado na fe, aparece –e só
pode aparecer– coma “O Cristo liberador”. Denominación nova en canto á
palabra (que indica ben ás dereitas a súa consciente e decidida inclusión no
movemento da Teoloxía da Liberación: de feito, dela saen os autores máis
citados, ós que se une J.I. González Faus e, a certa distancia, E.
Schillebeeckx), pero que quere insistir nunha esixencia de fondo. A
neutralidade –sexa científica ou oficial– é imposible (p. 16): só cabe facer
teoloxía desde o compromiso liberador cos pobres: este é a condición de
posibilidade daquela, o método científico daquela, o método científico
constitúe por si mesmo unha espiritualidade (cf. pp. 142.235).
Paralelamente, só cabe facer cristoloxía desde o “seguimento” efectivo
–non simple imitación anacrónica, senón participación actualizada nas súas
experiencias fontais (p. 169)– de Xesús de Nazaré: “o seguimento fiel
proporciona unha ollada máis penetrante e un oído máis atento para percibi-la presencia de Deus e escoita-la súa voz”. Prodúcese así un movemento
circular, no que o seguimento auténtico promociona un coñecemento
profundo, ó tempo que este reclama un continuo avance naquel; circular
pero aberto, posto que “se trata dun proceso inacabado que nos mantén en
busca permanente, en éxodo nunca finalizado” (p. 172). De feito, no ensaio
final, “A confesión de fe na divinidade de Xesús” –o máis longo, con
vocación de auténtica síntese–, acabará dicindo que o “camiño practicado
do seguimento” constitúe “o camiño ‘mellor’ para acceder á divindade de
Xesús e á súa significación salvífica” (p. 310).
Este enfoque é o que confire unidade a un libro que está composto de
ensaios escritos en diversas ocasións (camiño acaso dunha síntese unitaria
coma a que se deixa entrever no aludido capítulo final, escrito para esta).
Algunhas repeticións resultaron inevitables, pero as vantaxes tamén son
claras: o carácter de ensaios parciais –once en total– permite que o lector se
vaia introducindo nos distintos problemas, que aparecen así cunha certa vida
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autónoma, multiplicando as perspectivas. Como ademais o autor é sempre
xeneroso na acollida das citas e cordial na interpretación das mesmas, a
información sae enriquecida dunha maneira viva e espontánea. Axuda
tamén o índice que, cos seus títulos-enunciado, constitúe unha auténtica
guía de lectura, moi de acordo coas ben coñecidas cualidades pedagóxicas
ou, mellor, mistagóxicas do noso paisano Xulio Lois.
Para rematar, permítame o lector unha consideración persoal. Eu
mesmo acabo de publicar un libro de composición moi semellante, pois
recolle tamén os ensaios que fun escribindo ó longo do meu traballo
teolóxico: Repensar la Cristología. O meu esforzo apunta nunha dirección
algo distinta: non saliento tanto coma Lois o carácter práxico e liberador da
confesión cristolóxica, senón que me centro na súa intelixibilidade interna,
de xeito que os seus enunciados non resulten estraños ou excesivamente
externos nin á filosofía nin, en xeral, á cultura e á sensibilidade actual. Pois
ben, máis dunha vez ó longo da lectura sentín as ganas de xunta-los dous
libros, encadernándoos nun que lograse o milagre de fundi-las dúas
perspectivas. Coma paisanos, coma amigos, coma teólogos, creo que os
dous nos sentiriamos moi a gusto.
En todo caso, ó lector ninguén lle impide face-lo experimento...
Andrés TORRES QUEIRUGA

XOSÉ MANUEL D OMÍNGUEZ P RIETO: Sobre a alegría. Ensaio de
antropoloxía metafísica, Espiral Maior, A Coruña 1995, 85 páxs.
Trátase dun libro breve e intenso. Refrescante desde o mesmo título,
que, nun clima de ordinario máis ben crispado, convoca a reflexionar sobre
a alegría. Pero o subtítulo –que ousa a palabra “metafísica”– indica con
claridade que o seu autor, un profesor xove de Filosofía no Instituto Otero
Pedrayo de Ourense, non nos vai levar polas terras lamacentas dun
sentimentalismo superficial, igual que renuncia de maneira expresa a todo
reduccionismo psicoloxista ou pragmático (pp. 13, 21, 25, 64...).
Moi atento á busca actual en torno á felicidade, que concibe coma
plenitude da realización persoal, encadra o seu estudio no marco dunha
“antropoloxía metafísica”, de corte decididamente personalista. Pero o seu
interese non é puramente teórico ou abstracto: intenta a comprensión desde
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a experiencia efectiva e procura a complicidade do lector en vistas á propia
transformación (11-12).
Se a felicidade é a meta inalcanzable, a alegría –distinta do simple
contento coma sentimento superficial– é o seu camiño. Camiño real e
practicable, a marca da humanidade auténtica. A alegría convértese así en
anticipación da felicidade (24), plenitude in fieri (29), alta e única
posibilidade de supera-la tristeza da finitude (32). Desvélase no sorriso –tan
distinto da risa e do pranto (aquí bótase en falta unha alusión a O segredo
do humor, de C. Fernández de la Vega)–, que o autor ve marabillosamente
retratado no Pórtico do Paraíso da catedral de Ourense. E ten o seu lugar
propio de realización no encontro humano, encontro auténtico coa realidade
plenificante das outras persoas, verdadeiro “ámbito da alegría” (52).
Non se trata dunha visión inxenua, sen senso para o duro realismo da
vida concreta, pois conta co sufrimento (79-80). Pero desde o encontro co
outro, que en derradeira instancia é encontro co Outro (82), sabe que todo
sufrimento pode ser afrontado. A felicidade non está ó noso alcance, pero
si a súa anticipación na alegría verdadeira, coma cultivo esperanzado do
gaudium essendi (“gozo de ser”, p. 77). Dese xeito, fronte ó utilitarismo ou
hedonismo superficiais, fronte ó morboso cultivo da angustia, a alegría
convértese nunha auténtica antropofanía, no desvelamento do ser humano
na súa aspiración máis fonda e na súa destinación definitiva.
Obviamente, en tan poucas páxinas o problema queda as máis das veces
só enunciado, á espera de contrastes máis amplos e de fundamentacións
máis expresas. Gústame pensar que este ensaio sexa ante todo un programa,
un anuncio de investigacións posteriores para as que o autor se amosa aquí
tan humana e fondamente dotado.
Andrés TORRES QUEIRUGA

X.A. MARTÍNEZ GARCÍA: A Igrexa antifranquista en Galicia (19651975). Análise histórica da crise posconciliar, Ediciós do Castro, Sada-A
Coruña 1995, 260 páxs.
Nestes meses, e co gallo dos vinte anos da transición á democracia en
España, recibimos un aluvión de libros e reportaxes informativas sobre a
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historia do pasado recente. En xeral, todos centrados nos aspectos políticos
e dende unha perspectiva estatal. Por iso hai que acoller con especial
recoñecemento estes que enfocan a nosa realidade no senso territorial e nos
aspectos que afectan á nosa militancia cristiá.
O libro de Xosé Antón Martínez estudia o período de 1965-1975, é
dicir, os alicerces desa transición, na Igrexa e en Galicia, co revulsivo que
o Concilio Vaticano II produciu nos ambientes clericais galegos e a súa
repercusión na sociedade civil.
Para algúns, resultará unha historia tan vella coma a dos mesmísimos
Reis Católicos... Para outros, vida moi vivida, que nos gustaría ver reflectida
coa mesma intensidade, precisión e paixón coa que a vivimos. Por iso,
achegarémonos a ela con distintas actitudes e imos ser difíciles de satisfacer
en calquera dos dous casos. Pero hai que lela e completala entre todos.
A primeira novidade histórica é que detrás da historia da Igrexa non vai
aparecer no primeiro plano o papa, o Vaticano, os bispos. Aínda que si vai
aparecer un nome, o de Xoán XXIII, que sabe recolle-los diversos berros
teolóxicos e sociais que a partir de 1950 se escoitan en Europa pedindo
renovación e superación do tridentino. Convoca un concilio que vai abrir
camiños con máis ou menos resistencia eclesial, pero que en España van
tomar dimensións de loita represiva e mesmo de sangue.
Estamos nun réxime apoiado pola xerarquía, formando causa común: os
novos ventos conciliares postuladores dunha Igrexa máis pobo e para o
pobo van chocar cun réxime autoritario no político e no eclesial.
A primeira parte da obra está centrada no compromiso social da Igrexa.
As relacións do clero cos movementos obreiros e sindicais, un novo campo
e moi novos sistemas de evanxelización. A clase obreira, coma clase, estaba
á marxe da Igrexa porque a consideraban solidaria da inxustiza na que
vivían. Agora son obxecto preferente e necesario para unha renovación.
Outro tanto se pode dicir dos movementos políticos nacionalistas e de
esquerdas que contaron co apoio dalgúns cregos e militantes cristiáns. O
movemento estudiantil, o veciñal, o cultural. En todos houbo un forte
compoñente de compromiso cristián baseado na doutrina conciliar. Novas
publicacións de carácter confesional saíron ou xestáronse neste momento
(Encrucillada entre elas).
Capítulo á parte merecen os catro grandes compromisos colectivos: a
Asemblea conxunta bispos-sacerdotes, Coloquios rexionais de parroquias,
Concilio pastoral de Galicia e, en menor medida, o movemento Xustiza e
Paz.
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Pasa despois a analizar conflictos concretos intraeclesiais que obedecen
ós enfrontamentos entre o clero progresista e os bispos máis conservadores:
Ourense, Santiago, Lugo e Mondoñedo-Ferrol na primeira época.
Un terceiro capítulo reflicte a represión estatal ós cregos galegos no
Tribunal de Orde Pública, en forma de multas e detencións. Incompleta,
pensarán moitas das víctimas que non se ven aludidas.
Remátase cun apéndice documental –quizais moi escaso– e fotográfico.
Falta algo, ó meu modo de ver moi importante, pero que obedece ó
principal fallo do libro: un índice onomástico. Malamente se podería facer
este índice cando a cita de nomes propios resulta realmente escasa. “Os
consiliarios”, “o crego”, “un crego”... cando todos eles tiveron nome e
apelidos non difíciles de identificar.
Tampouco atopei a representación das relixiosas, que xa as houbo nos
conflictos do 68 e na primeira metade dos setenta, e mesmo leigos nos que
a motivación de fe estivo na súas arriscadas accións.
Estas tachas non minimizan un traballo no que todos nos imos ver
comprometidos. Oxalá nos impulsen a re-tomar ideais e saír deste novo
involucionismo e desta impotente pasividade onde outra vez estamos ben
inmersos.
Engracia VIDAL
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
MACEIRAS, LOURDES: O torques de oro, Edelvives, Zaragoza 1995, 144
páxs. Colección Ala Delta, dende 11 anos.
Olalla e Xiao invítannos a unha aventura polo Monte do Castro na
busca do torques de ouro. A terra, a auga, o lume e o aire veñen connosco
coma axudas e obstáculos. ¡Esperámovos a todos!
REGO NIETO, MANUEL: Recorrendo os camiños de Toén, Concello de
Toén, 1995. 33 páxs.
O autor tamén nos invita a percorrer este pequeno concello e coñecer
paisaxes e seres humanos...
BRAÑAS, ALFREDO: Obras completas, Fundación Alfredo Brañas,
Santiago 1995, 150 páxs.
Francisco Puy é promotor desta nova edición. Este primeiro volume
contén os escritos inéditos de 1885.
CASTAÑO BLANCO, Mª CONSUELO: Más que humanos, Cultura Hispánica,
Madrid 1988, 110 páxs.
A autora, sobrevivente da persecución arxentina, adica estas páxinas ós
30.000 desaparecidos no arrepiante crime de Estado dos anos setenta.
CICERÓN: Sobre a vellez. Sobre a amizade, Galaxia, Vigo 1995, 216
páxs. Clásicos en galego.
A Xosé Carballude e a Xosé M. Liñeira debémo-la posibilidade de
deleitarnos na filosofía ciceroniana sen ter que estar pensando nos exames
de reválida...
LAMA, XAVIER: Os moradores da nada, Galaxia, Vigo 1995, 190 páxs.
Literaria.
Premio Álvaro Cunqueiro 1995. O humor salva a amargura desta case
trintena de personaxes tráxicos ós que a vida non lles foi nada doada de
vivir. O autor estrea prosa despois dunha xa iniciada obra poética e
dramática.
RIVAS, MANOLO: ¿Que me quieres amor?, Galaxia, Vigo 1995, 190
páxs. Literaria.
Premio Torrente Ballester 1995. Manolo segue na creación narrativa,
sen abandona-lo seu estilo lírico. Esta vez son dezaseis relatos curtos de
xentes que contan a súa vida.
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OTERO, DAVID: A vida de Xesús Ferro Couselo, Galaxia, Vigo 1996, 90
páxs. Árbore Letras Galegas.
Penso que é a primicia das obras en torno ó personaxe das Letras
Galegas que tódolos profesores van agradecer singularmente. Amena e
sinxela está ó alcance dos máis pequenos e sérvenos ós maiores para coñecer
este gran galego.
DURÁN, TERESA: O gato, O rato, O raposo, O pingüín
Galaxia, Vigo 1995, Colección O ciclo da vida. Dúas ducias de páxinas
a cor que nos fan sentir pena de non ter sete anos...
Engracia VIDAL
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Cartas a Encrucillada
Fóisenos Pepe Manteiga, así, de vagariño, discretamente, sen bulla, sen chama-la atención. Así era Pepe e así foi tamén na súa morte. Os que pasamos algún tempo
ó seu carón sempre o vimos coma un amigo, un ser humano entrañable, sempre
presente, próximo, fuxindo das aparencias e das alturas. Tamén o vimos coma crego
e coma home dunha profundísima fe. Pero, en ámbolos dous casos, coma galego.
Non podía ser doutro xeito, chamándose Manteiga, nacendo no Piñeiro de Buxán de
Rois, cemiterio ó que o acompañámo-lo día 22 do pasado mes de xaneiro. Mais, se
un non soubese que quen estaba alí no cadaleito era Pepe, que a igrexa da que saía
a voz, porque dentro non se cabía, era a de San Xoán e que a verde e fría paisaxe
que nos envolvía era a que realmente era, podería pensar que por quen se estaba a
face-la celebración non era por el, senón por outra persoa que falaba nunha lingua
que non era a de Pepe nin, por certo, a da súa familia, que nos convidou a celebra-la fe na eucaristía e agradecéuno-la presencia en galego. Non podía ser doutro xeito,
porque son galegos, porque senten e falan en galego. Así o quería Pepe, con
coherencia, sen radicalismos, pero con firmeza.
Estabamos alí moitas persoas, crentes a maioría, non crentes outros, unidos
pola fe uns e na amizade a Pepe todos. A moitos sorprendeulles ver como algúns
compañeiros sacerdotes, moi achegados a el nas clases de Teoloxía, na parroquia e
en tantas outras actividades, non lograron sintonizar co espírito de Pepe e coa
galeguidade de Pepe, que se sentía Igrexa, e Igrexa en Galicia. Idea esta que
transmitiu a todos, mesmo ós que non somos nados aquí, que tan ben se lle
comprendeu e tan forte nos chocou o día da celebración.
Perdeuse unha gran ocasión de amosarnos a todos, e tamén ó señor Arcebispo,
a outra realidade da Igrexa en Galicia, á que Pepe estaba moi unido, e que non nos
souberon presenta-los curas que prepararon a celebración.
Como cristiá, penso que cando nunha celebración non se ten en conta a
realidade e a sensibilidade humana das persoas e o seu contorno, fáltalle contido e
sentido, está fóra de contexto.
Fágome unha pregunta. ¿Que pensan ó respecto da mestura light de linguas
empregadas na celebración, versión clerical de “bilingüismo harmónico”, os curas
que participan nas Romaxes e Encontros de Crentes, nos que participaba Pepe e onde
sempre aparecen coma bandeira a contextualización, a encarnación e o compromiso
co país dende a fe? Gustaríame oír opinións ó respecto, pero máis aínda as prácticas
de tódolos días.
Se esto lle fixeron a el, ¿que non lle farán a outros? Tratábase da celebración
da eucaristía no seu recordo. Se fose no recordo doutra persoa que non tivese as
cousas tan claras, non me importaría. Pero trátase precisamente del, que si as tiña
ben claras. O outro día dicíano-la señora Delia, a súa nai, que vivira poucos anos,
pero que os vivira intensamente. Ten toda a razón. Estou certa de que se presentou
diante do Pai coas mans cheas e aquel sorriso pequeno tan seu. Que descanse en paz
e que a semente que esparexeu xermole.
Piedad
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