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Calendario dos contribuíntes a Encrucillada
A dous meses de remata-lo ano, aínda temos algúns morosos e
morosas... Pedímoslle que respondan ó recordatorio que adxuntamos.
Se non recibides reclamación é que estades ó día. No mes de
decembro temos que facer xa a facturación dos pagos bancarios, para
que volos cobren en xaneiro. Así que se tivéstedes cambio de banco,
oficina ou conta bancaria, avisade con tempo, por favor. Os que xa
mandáste-la domiciliación nestes últimos tempos ides ter que paga-los
dous anos xuntos, é dicir, en xaneiro do 98 pagar 97 e 98, porque a
oficina non nolo fai doutro xeito.

Guieiro
É tan fonda e constante a presencia dos mortos na mentalidade e na
vida mesma da Galicia tradicional, que non estraña que a miúdo se lle
atribúa a condición de trazo característico dunha cultura específica,
diferenciada. Talvez non esteamos máis que ante unha visión da realidade
propia das comunidades agrarias, nas que a imposibilidade de imaxinar
opcións alternativas e a ausencia de cambios no tempo levan a mira-lo
pasado coma o modelo que se aspira a reproducir. Pero, sexa como sexa,
resulta incuestionable a consideración especial que as relacións entre os
vivos e os mortos mereceron sempre ás xentes deste país.
Certamente, a galega xa non pode ser caracterizada como unha
sociedade puramente rural. As transformacións experimentadas nos últimos
decenios introduciron suficientes elementos novos como para que poidamos
falar dunha nova realidade nesta terra. No proceso de cambio, moitos dos
factores que definían a vella situación desapareceron de inmediato, mentres
outros buscaron novas formas de adaptación que permiten aínda a súa
supervivencia, con maior ou menor grao de manifestación. Dentro desta
perspectiva, ¿como se integran as antigas concepcións sobre os mortos na
vida comunitaria?, ¿de que maneira se incorporaron os vellos costumes á
nova sociedade, no campo, nas vilas e nas cidades? E, ademais, ¿como
responde a Igrexa a unha realidade nova na que perdeu o monopolio dos
ritos sociais relacionados coa morte?, ¿mantéñense as vellas rutinas nas
celebracións funerarias ou incorpóranse, talvez de modo irreflexivo, modos
alleos, sen sentido para o pobo?
A cuestión non é nova nesta revista. Pero agora parece oportuno o
momento para achegarnos a ela por medio dun número case monográfico.
O traballo de Andrés Torres Queiruga céntrase na celebración eucarística
da morte. Compón o autor unha síntese teolóxica na que, tomando a
experiencia de Xesús como lóxico modelo, resalta a necesidade de mante-la conciencia de que o cristián debe celebrar sempre, de modo inseparable,
a morte e a resurrección do defunto.
Desde o campo da socioloxía, Bernardo García Cendán presenta un
extenso “retrato de situación” sobre A pastoral funeraria, no que se
aproxima ás relacións entre as maneiras tradicionais e os renovados modos
que nacen deso que damos en chamar modernidade. Nun terceiro enfoque,
Xoaquín Campo Freire ofrécenos un relato, por veces pleno de
emotividade, sobre diversas respostas posibles ante a presencia da morte,
moitas delas concibidas desde unha clara defensa da incorporación a estes
tempos de actitudes comunitarias tradicionais que xa teñen demostrada a
súa efectividade. Completando o panorama, cinco curas de distintas zonas
do país preséntannos outros tantos exemplos prácticos de como se viven as
celebracións funerarias nas súas respectivas parroquias.
Xavier R. MADRIÑÁN
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A morte en Portonovo
Por Xoaquín GÓMEZ BARROS

Desde hai dezasete anos estou de cura nunha parroquia de 4.300 almas
cos seus respectivos corpos. Unha boa parte, a maioría, da xente está
agrupada na beiramar e o resto disperso nos outros doce lugares que forman
a parroquia de ton máis agrícola. Cando cheguei aquí, unha das cousas que
me impactou foi que a pastoral (?) xiraba case exclusivamente arredor da
morte e dos defuntos:
– aniversarios de medio ano, 1, 2, 3, 4 e 5 anos.
– dous funerais seguidos: un polo finado ou finada e outro polas
obrigacións da familia.
– velas acendidas ós defuntos durante a celebración da misa dominical.
– responsos dominicais.
– pranto a gritos na despedida, nas conduccións, no cemiterio e ás veces
na mesma misa exequial.
– moitas velas na misa arredor do cadaleito e nos aniversarios.
– ve-lo cura moi relacionado con todo esto, como un paxaro da morte.
Eu, de entrada, non lle fixen fronte, salvo algunhas aclaracións puntuais.
O que si fixen foi esmerarme nas celebracións, tanto exequiais coma
dominicais, e ir aclarando cousas no trato persoal coa xente cando viñan
encargar un aniversario, sobre todo de dous, tres anos, etc.
Coidei e coido moitísimo as celebracións, preparando a liturxia funeral
na casa: monicións, as oracións máis axeitadas, lecturas, non as de sempre,
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homilía escrita, cantos, etc., aproveitando tódalas posibilidades que ofrece
o novo Ritual, tanto en galego coma en castelán. Servíronme e sérvenme de
apoio tódolos materiais que publica o Centre de Pastoral Litúrgica de
Barcelona, a revista Phase de Pastoral Litúrgica e, entre outros, recordo
agora dous artigos de Encrucillada, un de Regal, que o prediquei aquí e en
moitos sitios, e outro de Miguélez, ámbolos dous moi suxerentes e prácticos.
Na misa de exequias empecei a colocar ó lado do cadaleito o cirio
pascual, rezando a oración que trae o Ritual, e así, pouco a pouco, foron
desaparecendo as velas, quedando só o cirio.
Cos ensaios dos cantos antes das misas dominicais e facilitándolle as
letras á xente, empezaron a participar nas celebracións, chegando hoxe a
unha participación plena.
Coidei e coido o senso pascual de toda a celebración e sobre todo a
homilía. Todo o estilo que se lle foi dando á pastoral da parroquia fixo que
tamén ese estilo se fixese presente nas celebracións exequiais.
Nunca falei do inferno, da condenación, etc. Eu sempre salvo e mando
ó Ceo, sexa cal sexa a vida do defunto. Incluso algún compañeiro fíxomo
notar, en ton de reproche, e eu contesteille: “¿Quen son eu para condenar?
Hai unha palabra do Señor que di: “Non xulguedes e no seredes xulgados”.
E engadinlle: “Eu a todo o mundo o mando para o Ceo, se despois non os
deixan entrar, eso xa non é cousa miña, alá eles”.
Intento busca-lo senso pascual dos textos eucolóxicos, seleccionalos.
Por exemplo, as oracións, moitas delas ó meu parecer desacertadas, pois
teñen expresións tales como: “a quen acabas de chamar deste mundo”, “a
cadaquén lle sinála-lo número de días”, “non comprendémo-los teus
designios”, etc.
Detrás delas está o problema do mal e a súa relación co poder-bondade
de Deus. Por este terreo procuro camiñar con sumo coidado porque os
tropezos son fáciles e de consecuencias funestas con respecto á imaxe de
Deus que transmitimos.
O que pasa coas oracións pasa tamén coas monicións do Ritual, tanto
o galego coma o castelán, do que este é unha edición abreviada. Por
exemplo: “Unicamente esta Palabra (de Deus) pode proxectar unha raiola de
luz sobre a escuridade da proba que estamos vivindo e alumea-lo misterio,
ós nosos ollos incomprensibles, de como Deus permitiu que unha desgracia
tan grande caese sobre nós”. Afirmar que Deus permite o mal non deixa de
ser unha expresión cando menos desafortunada. Inténtase descargar en Deus
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a responsabilidade sobre o mal. “Deus permite o mal”. Con estas expresións
e outras que aparecen varias veces, ¿que imaxe se dá de Deus?, ¿que
necesidade ten Deus de permiti-lo mal, se é todo bondade e todo amor?,
¿que pai quere a morte e o sufrimento dos seus fillos? Por eso, eu trato de
selecciona-las oracións e modifica-las monicións. Ás veces, unha monición
de entrada ben feita dá o ton de toda a celebración exequial.
Aquí, no noso arciprestado, non hai problemas co número de curas nos
enterros, pois soen asistir tres ou catro. Eu intentei dicirlle á xente que tan
misa é a que celebra o Papa rodeado de cardeais, bispos, etc., como a que
celebra un misioneiro só alá perdido na selva cun grupiño de xente. E con
estas e outras cousas fórono entendendo. Hoxe celebro misas exequiais eu
só, e moitas dos aniversarios. Fágoo con monicións, homilía ben preparada
e acompañado dos cantos e a participación do pobo.
Algo deben de ter estas celebracións de eu só co pobo, que a xente as
pide e di que lle gustan máis cás outras. É algo que sae deles e eu creo que
foi debido ó estilo que colleu a parroquia.
O que noto con satisfacción e que eu quérolle á xente, e a morte dun
fregués síntoa como algo propio e conmóveme; esto tamén me axuda a face-las cousas con seriedade e emoción, como de alguén moi querido, e fai que
me pregunte entre outras cousas: ¿como lle vou cobrar?, ¿cobrarán eles
cando veñan ó meu enterro?, se os veciños asisten e participan gratis, ¿como
vou cobrar eu se é un veciño?
Hai mortes e mortes. Non é o mesmo a morte en accidente dun mozo
que a morte dun vello, non é o mesmo a morte dun rico cá dun pobre. Nas
mortes dos pobres procuro esmerarme en todo, incluso a xente nótao e
tenmo dito, e non por mal, senón por ben. “Vaites con Manoliño, que levou
un enterro máis có de calquera rico da parroquia”.
Ante a avalancha das misas polos defuntos, intentei orientalas cun
exemplo persoal. “Mirade”, dicíalles, “cando morreu meu pai, ós 42 anos,
deixando sete fillos, morreu tamén o máis rico da parroquia. O rico tiña
misas pola súa alma tódalas semanas, meu pai non levou tantas porque miña
nai a penas tiña para darnos de comer. Pois mirade, se o rico chegou ó Ceo
antes que meu pai, eu nese Deus non creo”. E eu creo tamén que a xente o
entendeu.
Desde que estou aquí fun sempre ás casas, a todas, facer unha
celebración da Palabra cos familiares e amigos do defunto. As celebracións,
por suposto, son en galego. Empecei coa homilía e hoxe facémolas todas na
nosa lingua. Un colega díxome: “Agora co teu galego vaise converter toda
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a parroquia”. E eu retruqueille: “Como se converte a súa co seu castelán. E
ó mellor máis na miña”.
Tería tamén que dicir algo do comercio da morte: funerarias (algunhas
fanno ben), tanatorios, flores, etc.; é algo que está aí e que vai formando
parte desta relixiosidade popular; aquí, alomenos, conseguimos que as
flores non se levasen á igrexa e pouco máis.
Quizais falte unha palabra acerca do coidado dos enfermos e nos
Sacramentos que os acompañan na súa enfermidade, cousa na que atopo
lagoas, pois aínda quedan restos dunha figura de cura pregoeiro da morte.
Non sei se era esto o que se me pedía para Encrucillada. O que si sei é que
hai moita máis riqueza que o que aquí vai escrito e que ó relelo doume de
conta de que é un totum revolutum, pero vouno deixar ir así, confiando na
capacidade do lector, se algún se asoma a estas páxinas, e tamén porque foi
saíndo así, coma un pai de familia que vai sacando da súa arca cousas novas
e vellas, así revoltas.
Xoaquín GÓMEZ BARROS

Párroco de Portonovo (Pontevedra)
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A celebración da morte
desde unha comunidade rural
Por Alfonso BLANCO TORRADO
A celebración da morte dun veciño nunha destas aldeas só ten o
acompañamento do agarimo e do tecido social que o envolveu ata aquel
intre, e máis ou menos flores..., así como unha experiencia individualizada
e moi concreta por parte de tódolos que participan da confianza de que aquel
membro da comunidade segue prendido naquela vida, gracias a un Deus que
non quere que nada se perda.
Nestes anos houbo un cambio na práctica funeraria destas parroquias.
Sen entrar en polémicas nin en teorías pastorais, pasouse dun certo
clericalismo a unha personalización da celebración a través da comunidade
que foi enxergando a vida do defunto. Un pequeno detalle: a parroquia
sentía dor cando un crego que non tiña por que coñece-lo defunto se
trabucaba no seu nome nas oracións rituais, porque a comunidade estaba a
sufri-la morte daquel veciño concreto, mesmo co seu alcume, que deixa un
baleiro intransferible.
Foi suficiente a creación deste clima de afecto e de respecto pola
individualidade do defunto vivida desde a fe nun Deus que nos comprende
nas nosas diferencias, para que cada unha destas parroquias fose liberándose,
sen ningún trauma nin vacilación, de todo o entrabado funerario anterior:
asistencia de varios cregos, responsos, multiplicación de funerais ou actos
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de ánimas, etc. Esta carga de personalización a través da comunidade foi
desbotando espontaneamente tódolos elementos alleos a ela, sen arrebatos
nin queixas, a non se-las dalgún crego da tabla.
O velatorio xa marca a vivencia como algo propio da morte dun veciño
pola comunidade. A diferencia do que vai se-lo enterro, ó velatorio acoden
tódolos veciños con posibilidades, desde os máis grandes ós máis pequenos,
séntese no ambiente a desfeita da morte... Ó enterro vai o cabo de casa ou
máis membros da familia, segundo o grao de familiaridade ou amizade; no
velatorio participan case todos. Vestidos coa roupa de diario, do traballo de
cadaquén, ateigan a casa do defunto co esforzo e a solidariedade de moitos
anos de convivencia ó lombo. É unha celebración familiar, desta outra
familia que é sempre a parroquia, traspasada pola dor dos que quixeron e
compartiron a vida co defunto.
Se toda celebración da misa é unha acción de gracias, esta non se libra
desta dimensión, porque neste intre tódolos veciños teñen a flor de pel todo
o que compartiron e viviron con aquela persoa. O celebrante redunda na
realidade de que todos somos necesarios e importantes, uns para os outros
e para o plano de Deus.
Se é posible, algún membro da familia, ou se non un veciño, fai unhas
lecturas e a oración dos fieis, sempre iluminadoras para o transo que todos
están a vivir. Toda a misa xira arredor da acción de gracias pola vida
compartida con aquel veciño que están a despedir.
Xa antes, se as circunstancias o permiten, nas celebracións do domingo
hai unha oración ou lembranza por aquel membro da comunidade que está
enfermo. Non hai que dicir que o crego tamén acompaña a cotío, coma un
veciño máis, ó enfermo ou a aquela persoa moi entrada en anos que xa non
participa activamente das celebracións da parroquia.
O celebrante na homilía e nas monicións tamén debulla e comparte
xestos, actitudes, compromisos... daquel veciño; tanta vida rebordada a
través da amizade, da convivencia, da fe, da familia, dos fillos e dos netos.
E todos celebran que Deus actuou a través del, a pesar das súas limitacións
e fallos, pois son moito máis grandes a bondade e a misericordia de Deus
que acolle tódolos camiños desde a liberdade de cada persoa. Nnunha
palabra, está a medra-la confianza de todos naquela nova vida no regazo de
Deus.
Esta liturxia de defuntos xa non é aquel acto alleo, máis ou menos
bordado, no que o morto era depositado para que alguén, case sempre da
parte de fóra, lle fixese as derradeiras recomendacións. Estas parroquias
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agradeceron a recuperación da palabra nas últimas horas do veciño entre
eles, porque pesa moito na cultura espiritual deste pobo o sentimento da
comuñón e presencia dos defuntos na existencia dos vivos.
O enterro segue a se-la mesma celebración de vida pero nun círculo
máis amplo. Xa non é aquela experiencia doméstica na sala da casa na que
compartiron tantos acontecementos da vida: festas, bautizos, aniversarios,
etc. Acoden veciños da comarca á casa da comunidade, daquela parroquia
cunha identidade concreta, pero as motivacions que tecen a liturxia son as
mesmas.
É unha liturxia na que todo zumega vida, amizade, agradecemento por
un camiño compartido, xenerosidade, non só do veciño, senón sobre todo de
Deus, que o chamou a se-lo seu colaborador na obra da creación, non da
morte. Por iso a parroquia está a celebrar que aquel veciño segue prendido
da vida doutro xeito. As lecturas proclamadas, o agradecemento pola banda
dalgún parente, intervencións espontáneas que algún asistente quere
compartir, as oracións... son escollidas neste contexto.
Nesta liña, non cabe ningunha valoración de tipo económico ou social
(se asiste algún crego é por amizade ou veciñanza). Cando os parentes
insisten nunha ofrenda económica, esta vai destinada de común acordo a
unha familia necesitada ou a unha obra comunitaria.
A liturxia só se axeita ás circunstancias daquela morte: dun mozo ou
dunha persoa maior, un accidente ou unha longa enfermidade... pero sempre
arrinca da comunidade, aínda que o veciño vivise na emigración. Por iso non
tolera elementos estraños á súa propia madureza na fe; sería unha intromisión
denunciada e sinalada co dedo pola sensibilidade e a afectividade daquel
grupo humano.
Por iso, unha das críticas máis positivas escoitada polo crego destas
parroquias foi a dun compañeiro, encargado antes das mesmas, que, no
enterro dun amigo seu, comunicoulle á familia o seu escándalo porque o
celebrante falaba do morto coma dun irmán.
O celebrante tampouco esquece a natureza e a paisaxe que envolveu a
vida do defunto como un elemento fundamental no seu crecemento como
persoa, e como unha dimensión que tampouco Deus permitirá que se perda.
Mesmo a conducción, polos mesmos camiños que gardan a memoria daquel
defunto e de tantas xeracións anteriores, é vivida polos camiñantes como
unha proxección na vida.
A celebración dun funeral por un veciño, vivido así, a corpo, sen
intermediarios nin aderezos, é un mergullarse nas limitacións e na febleza,
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no pecado, que sempre ten unha dimensión social e no que todos temos
parte, pero que posibilita tamén poder toca-la misericordia e a grandeza de
Deus con cada un de nós, co noso nome e apelidos... Cada funeral
convértese nunha experiencia concreta de bondade de Deus no noso camiño
a través dun membro da nosa carne e ósos que apunta á Resurrección.
Alfonso BLANCO TORRADO
Párroco de San Salvador de Parga (Lugo)

394/82

Experiencias

A pastoral funeraria
na parroquia de Aguiño
Por Francisco LORENZO MARIÑO
Para redactar estas suxestións reunímonos un grupo dunhas seis persoas;
algunhas son asiduas na asistencia a estes eventos relixiosos, outras só
acoden cando se trata de finados da familia.
A familia. Todos coinciden nunha idea: a celebración cristiá da morte
nunha parroquia é un acontecemento que abrangue a tódolos habitantes da
freguesía, e non se pode deixar soa unha familia que sofre a morte no seu
mesmo sangue. Os parentes, na súa tristura, esperan recibir do crego, dos
máis amigos e de toda a parroquia, unha compaña consoladora, unhas
palabras de esperanza e un canto á Resurrección.
Non se pode aproveita-la reunión funeraria para instruí-los fieis na
teoloxía doutros sacramentos ou noutros contidos da relixión e da fe. A
celebración ha ser do acontecemento que congrega o grupo de xente na
morte dun irmán ou irmá. Unicamente iso pode acadar que os familiares se
sintan de verdade acollidos na Eucaristía. Isto, feito así, inflúe moi
poderosamente nos que coñecían e trataban o defunto e, polo menos,
déixalle-las portas abertas; incluso xente non crente agradece este xeito
comunitario.
Os curas. A reflexión foi unánime: un só cura, o da parroquia ou
mesmo outro que sexa parente ou amigo do finado. O outro xeito de
celebración, din os reunidos, non pode levar máis que a unha rutina lóxica,
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por se repetir indefinidamente, nunha igrexa e en tódalas da bisbarra, a
mesma celebración polo mesmo equipo sacerdotal.
Isto, manifestan, leva a unha actuación estereotipada, como se tódolos
mortos fosen o mesmo, cando detrás de cada un hai a historia dunha vida
propia e uns familiares con esixencias que poden ser moi diversas e moi
concretas.
Os estipendios. Chamémoslle así, ou esmolas; con ocasión dun enterro,
no fondo, a xente coida que son unha retribución, coma a dun médico ou a
dun avogado. A xente sinxela, e non falemos dos máis afastados da fe, non
comprende este xeito de facer no relixioso.
Na ausencia do cura. Preguntamos se era mellor chamar outro cura ou
facer unha paraliturxia. A resposta é unánime: se no pode asisti-lo cura da
parroquia, hai que buscar outro. A nosa xente non entendería un enterro sen
un cura que presida a celebracion.
Rezar polos defuntos. Aquí a resposa é unánime: non rezar con eles
vivindo a verdade da Comuñón dos Santos. Nun sistema de estipendios e de
misas “polos finados” a xente fiel pode ver un Deus tendeiro, que canto máis
lle ofreces, mellor vai trata-los defuntiños, perdéndose a perspectiva dun Pai
bo e xeneroso, que mesmo ten máis interese ca nós en que os nosos se
salven. A morte haina que celebrar en comuñón, na xuntanza dos seus fillos
cun Deus que nos revelou que é Pai e Nai.
Doutro xeito, tamén trala morte, os ricos, que poden ofrecer máis
diñeiro para estipendios, seguirían a ser sempre os máis favorecidos, mesmo
por un Deus que afirma preferencias polos desasistidos.
Os cabodanos. A xente non os ve ben pero fainos por presión social.
Está ben lembra-los nosos seres queridos en certas datas, pero sen a
solemnidade dun enterro. Os cabodanos sería mellor facelos sen os cantos
dos funerais, senón na intimidade, xa coas xentes máis amigas ou parentes.
Os tanatorios. Nunha parroquia como Aguiño son innecesarios.
Recoñecemos que nas cidades ou vilas grandes prestan un servicio, xa que
a capacidade nos pisos non é abondo para acoller a tódolos que queren
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celebra-lo velatorio acompañando os familiares na vixilia dos restos mortais
de corpo presente.
O outro negocio co gallo da morte. A sociedade de consumo está
metendo o nariz en todo. Ata hai ben pouco, o aseo total dun cadáver era
cousa de familiares e veciños que se prestaban a este labor. Isto xa se
perdeu, e o aseo é un mester profesional dunha funeraria que releva o
sentido cristián de atención e coidado dos restos dun irmán, que facía a
comunidade parroquial con verdadeiro sentido evanxélico, como fixeran as
amigas de Xesús cos seus restos, sen esquecer a Nicodemo e Xosé de
Arimatea.
Sobre o desmadre de flores en ramos e coroas con “recuerdo de...”
vémolo moi esaxerado. Pode ser que leven en si moita vaidade, moitos
fumes, para regala-la coroa máis custosa.
O cadáver nas igrexas. A xente quéreo así, anque haberá que
comprender que pode ser imposible noutras parroquias onde, ás veces, isto
no é viable. Pero tamén hai que ver que se o personaxe é importante, por
economía, por política ou..., entón faise unha excepción. Si, iguais, pero uns
máis ca outros.
Cando hai dous que finaron o mesmo día. Na meirande parte das
igrexas faise un funeral e despois outro. Coidamos que o sentido comunitario
do cristián ten que eliminar estas molestias á xente que quere acompaña-las
dúas ou tres e ten que andar todo o día enliado. Cómpre celebrar unha
Eucaristía en comuñón cos irmáns mortos no mesmo día e non multiplica-los ritos funerarios, andando cos acompañantes dun lado para o outro. Deus
é Pai de todos.
Se somos fillos de Deus e irmáns, tamén nisto hai que facer irmandade
cristiá.
Ata aquí manifestámo-lo que a xente de Aguiño sente e vive con
ocasión das celebracións mortuorias. ¿Como puido ser isto?
Primeiramente, un cambio persoal de mentalidade, xa que a vida de
seminarista en covivencia cos curas da Coruña preparábanos para o que
considerabamos coma un axioma: cantos máis curas e cantas máis misas,
mellor para o finado. Así o vivira na Coruña e en Sada, coma coadxutor, pois
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naquela zona e naquel entón había que esperar un mes para ter un funeral
no día elixido polo crego; toda a bisbarra acudiamos a dicir misa e rematar
coa solemne, cantada, amén dos salmos e a riola de responsos que aumentaban
considerablente o estipendio. E a xente aturaba toda unha mañá aquela
interminable serie de misas e responsos.
Cando cheguei a Aguiño, nesta comarca ribeirá, a serie de misas non se
celebraba, senón a única do funeral. Pero había outro feito que eu descoñecía:
cada funeral ou aniversario era seguido por un “acto de ánimas” polos
defuntiños da familia. Dúas ceas seguidas.
O cambio
Para min, o cambio, que xa viña remoendo, ocorreu nunha xuntanza dos
Coloquios galegos de parroquias, na Casa de Exercicios de Santiago, onde
os asistentes firmamos un compromiso. Isto expliqueillo á xente e os fieis
aceptaron moi ben o cambio, non creándome xamais problema ningún,
dende o máis pobre ata o máis acomodado. É que os cristiáns galegos, por
moi metida que teñan nos miolos unha histórica imaxe de sufraxios e petos
das ánimas ardendo no purgatorio, saben recoñecer, cando se aclara con
razóns, que Deus é o Pai-Nai que tan ben nos quere, idea central do
cristianismo que debe botar por terra tantos atavismos alleantes que,
tradicionalmente e pola presión social, aturan e, en moitas ocasións, con
verdadeiros problemas económicos.
Nesta parroquia nunca hai problemas neste sentido. Se morren dúas
persoas, entérranse na mesma cerimonia, algo que tamén se fai nos
cabodanos. A xente quere o seu cura propio ou outro que teña contacto coa
freguesía.
Para rematar, non podo senón cita-lo que me pasara coa miña nai.
Acabado de ordenar crego, dixérame: “Meu fillo, estou moi contenta porque
vou ter moitos curas no enterro”. Anos despois manifestoume: “Meu fillo,
cando morra sei que han vir moitos curas, pero no altar só ti e outro máis”.
Efectivamente, no seu enterro estiveron moitos, e ben que llelo agradezo,
pero estiveron na celebración, coma o pobo fiel.
Francisco LORENZO MARIÑO
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Liturxia de defuntos
en Parada de Outeiro
Por Miguel FERNÁNDEZ GRANDE
Cheguei a Parada de Outeiro o 31 de agosto de 1969. Hai xusto 28 anos.
A primeira noticia que me deron foi que morrera unha muller. O enterro
celebrouse coma sempre: curas, responsos, cartos... Todo estaba xa
arranxado. Foi o primeiro e tamén o último enterro modo tradicionali.
Dende entón:
1. ¿Curas? Eu só. Díxenlle á xente, entre outras cousas, que se para
nacer á vida cristiá (bautismo) chega un cura, para morrer (segundo
nacemento) tamén.
2. ¿Lingua? Todo en galego, só en galego e sempre en galego. E sen
pedirlle permiso a ninguén (daquela había que pedir permiso...).
3. ¿Cartos? Tratamos de “botar do templo” o comercio de mercadorías
relixiosas. Gratuidade total en todo: nin aranceis nin estipendios.
4. ¿Os enterros? Fanse así:
4.1. Na casa do defunto, fago unha pequena reflexión pra manter acesa
a esperanza, rezamos un Noso Pai e levántase o cadáver.
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4.2. Da casa á Igrexa
4.2.1. A cruz: Ás veces a xente cae na tentación da cruz comercial. Din:
“¿Para que leva-la cruz da parroquia? Xa leva o coche da funeraria”. Eu
respondo: “Esa cruz non vale, é unha cruz mercantilizada”. É unha forma de
darlle nos narices ás funerarias.
4.2.2. “Todos ó coche”, dinlle os axentes funerarios á xente, cando o
lugar queda algo lonxe da igrexa. Eu penso e digo despois de subir todos ó
coche e quedar sós o morto, os familiares e o cura: “¿Vedes para que serven
os coches?, e eso que dicides ‘había tanta xente no enterro’. Para vos deixar
sós”.
4.2.3. A conducción faise sen paradas nin responsos.
4.3. Na Igrexa facemos (ou intentamos facer) unha celebración
– sinxela: non pesada nin longa.
– viva: con oracións propias feitas in situ e lecturas do día (para evitalas monotonías e repeticións).
– sentida: dende a dor e a esperanza.
– ó final non hai responsos (por aquí os curas non saben rematar un
funeral sen estropealo cuns responsiños) nin hai “a familia do defunto
agradece...”.
– na sepultura, unha oración moi pequena.
5. Misas polos defuntiños. Cando morre alguén:
– recordámolo na misa do domingo seguinte.
– de acordo coa familia, temos unha semana de misas. Non hai
novenarios nin trintenarios...
– como agora morre máis xente, facémo-lo seguinte: unha vez ó mes,
ou cando cadre, temos unha semana de misas por dous, tres defuntos... Deste
xeito xuntámo-la xente e non hipotecamos nin o cura nin os veciños con
tanta misa polos defuntos.
– mantemos este mesmo criterio de xuntanza co resto das misas polos
defuntos, cabodanos... Normalmente, pola semana, temos unha misa para
que os fieis poidan cumprir coas súas obrigas. Deste xeito pretendemos
evita-los anuncios dende o altar e desprivatiza-las misas (“¿Por quen é a
misa?”, pregunta a xente).
– neste momento estamos intentando que a misa dos domingos cumpra
esta misión (memento defunctorum...). Presencia de todo o pobo, misa de
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todos e por todos. E todos iguais (as misas anunciadas e privatizadas
producen desigualdade: unhas traen máis xente á igrexa que outras, segundo
de quen se trate).
6. O cemiterio
6.1. ¿Usuarios? Os fregueses. A xente, de vivos, corre para a cidade e
para as vilas; de mortos, para os pobos. Non hai cemiterio que chegue.
Criterio: só poden facer sepultura nova os residentes na parroquia.
6.2. ¿Pagar por facer unha sepultura? Non se cobra nigún dereito, pero
o propietario queda obrigado, comprometido, a colaborar economicamente
nas necesidades da parroquia. Razóns:
– se a parroquia está instalada na gratuidade, hai que mantela en todo.
– ós ollos da xente, o tema das sepulturas é un choio para o cura (ás
veces é verdade). Non se pode dar esa imaxe peseteira.
6.3. ¿Sepulturas ou panteóns? Sepulturas a rentes da terra, mantendo
un costume anterior a min.
6.4. As flores, ¿adornos ou recordos? Recordos vivos. Por iso só se
admiten nas sepulturas flores naturais; a morte non ten adorno (flores
artificiais), dígolle á xente.
6.5. E cando o cemiterio non chega, ¿quen ten que amplialo? O
concello, dígolle á xente de vez en cando, para ir sementando a idea do
cemiterio civil. Aforraríanse moitos problemas e traballos que non son para
o cura. Dicíame o vigairo xeral da diócese que o 75% do seu traballo é
resolver problemas dos cemiterios.
7. As funerarias
7.1. Estou contra os seguros, os coches, as moreas de coroas e contra
a feira en que converteron os enterros as funerarias=negociantes da morte.
“Señor abade”, dicíame nunha ocasión un funerario, “isto xa non lle son
enterros, sonlle feiras”. Eu fálollo á xente na Igrexa e na rúa.
7.2. Como xa dixen, non permito que a cruz que preside o enterro sexa
a cruz funeraria, senón a parroquial.
7.3. Tampouco non quero que o defunto entre na igrexa nun carricoche
que traen, senón ó lombo dos veciños ou parentes, e tampouco usámo-lo
aparello deles para pousalo, senón o noso.
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7.4. O aviso da morte de alguén quero que mo dea a familia, non a
funeraria. Así llo dixen á xente.
8. Tanatorios. Non hai. Nin penso que os haxa mentres eu siga na
parroquia. Soamente dous veciños (emigrantes) me falaron deles.
Valoración
1. O pobo admitiu moi ben os cambios habidos, sobre todo o relacionado
cos cartos, curas e responsos. Cústalle algo o da “misa para todos” con
motivo dos aniversarios, o de acompaña-lo defunto e familia a pé, non en
coche, o das flores artificiais no cemiterio...
2. Onde non caeron tan ben os cambios foi entre os curas e na curia.
3. No tema do cemiterio civil, a xente é cautelosa: saben que lles vai
saír ben máis caro o asunto. E as autoridades (algunha vez comentéillelo)
torcen o fociño: ¿para que meterse nun problema que hoxe teñen resolto?
4. Hai materia dabondo para conciencia-la xente no asunto dos seguros
e as funerarias:
– pagar toda a vida para que enterren a un...
– o que a xente gasta para cando morran, ¿por que no no gastan en vivir
mellor? Ou para compartir. Aproveito, ás veces, esta idea cando facemos
colecta.
– ¿para que tanta xente e tantos coches...? Para deixar case sós o
defunto, familiares e cura, vendo como pasa o enterro ou agardando que
remate a misa.
– antes a xente presumía de curas nos enterros. Agora de coches, xente
e coroas.
– estamos faltándolles ó respecto ós nosos defuntos, porque estamos a
converte-los enterros en feiras e festas.
5. Hai dous momentos que habería que respectar moito, meténdonos
máis na situación, sendo sinxelos e pondo algo de sentimento: ó levanta-lo
cadáver e ó enterralo. A xente, neses momentos, chora e o cura fai outra
cousa.
Miguel FERNÁNDEZ GRANDE
Párroco de Parada de Outeiro (Ourense)
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A celebración dos funerais
en galego
Por Xosé Xulio RODRÍGUEZ
Hai vintedous anos que me ordenei de presbítero. A maior parte deles
desempeñei un ministerio en parroquia, no medio rural e tamén no barrio da
Ponte, en Ourense. Desde o ano 1975, gradualmente, tiven a liturxia en
galego, incluídos tamén os funerais e enterros.
A dificultade grande coa que me atopei foi a carencia de materiais
litúrxicos na nosa lingua: misal, rituais e leccionarios. Tiven máis facilidade
para dispor de cantos (“responsos”), pois en Ourense hai bos compositores
de cantos litúrxicos e relixiosos. Outra dificultade foi a de convencer e
catequiza-la xente, que nos comezos se resitía ás celebracións en galego.
Moi pronto me decatei de que esta resistencia non era ó idioma. A
dificultade estaba en non saber contestar nin rezar en galego. Había que
aprender de novo os formularios en galego e iso non era doado. Por iso,
algunhas persoas protestaban, dicindo que era mellor celebrar en castelán.
Pouco a pouco a xente foise familiarizando co uso do galego, de tal
xeito que moi pronto a participación do pobo no funerais era máis plena ca
en castelán, sobre todo nas lecturas e nos cantos, nos que tomaba parte toda
a asemblea coma algo habitual. Ás veces, cando acudían algúns curas
doutras parroquias a algún enterro ou cabodano, tiñan dificultade para
sumarse a estas celebracións, pois eles mesmos non estaban afeitos ó uso do
galego nos funerais. Pasado o tempo da adaptación e da aprendizaxe, a xente
estimaba moito esta forma de celebración, de xeito que eran os verdadeiros
promotores disto ante a xente doutras parroquias e tamén defendían esta
opción cando era criticada por outros grupos.
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Na cidade de Ourense o proceso foi un pouco diferente. Hai sete anos
fomos enviados á parroquia un equipo de curas na modalidade de Párrocos
in solidum (todos co título de párroco). Na parroquia había dúas misas en
galego á semana: unha os sábados pola tarde e outra os domingos pola mañá.
O novo equipo decidiu que as celebracións fosen o 50% en galego e o outro
50% en castelán. Deste xeito, cada domingo téñense tres misas en galego e
os días non festivos a misa máis concorrida celébrase tamén en galego.
Ó principio soamente se celebraban en galego aqueles funerais en que
a familia o pedía expresamente. Pouquiño a pouco camiñouse a unha
celebración máis continuada dos funerais en galego, procurando unha
alternancia entre galego e castelán.
A adaptación ó galego por parte da xente foi máis doada, porque cando
se comezaron a celebra-los funerais en galego xa estaba habituada á
celebración da misa nesta lingua. Normalmente, nesta parroquia vai
resultando tan normal celebralos en galego coma en castelán, aínda que
estatisticamente poida que gañe o castelán; pero ninguén se fai problema
pola lingua que se empregue.
Teño reparado que as primeiras reticencias á celebración dos funerais
en galego supéranse con facilidade. Cando o pobo se vai habituando á
liturxia na nosa lingua acaba preferindo esta modalidade. O que resulta máis
preocupante é a continuidade dos procesos emprendidos cando os párrocos
son trasladados a outros lugares ou ministerios. Na maior parte das parroquias
da nosa diócese a celebración dos funerais en galego, coma o resto da
liturxia, depende fundamentalmente do talante do párroco. Moitas veces
non se teñen respectado os procesos anteriores e o párroco novo pode dala volta atrás e comezar novamente coa liturxia exclusivamente en castelán.
Isto amosa a febleza da nosa Igrexa, o clericalismo acentuado dentro dela
e tamén o grao cativo de encarnación e inculturación, que presenta dimensións
nas que ten que medrar para poder desenvolve-la súa misión.
Se hai anos eran unha excepción os enterros e funerais en galego, hoxe
vanse dando pasos, sobre todo, no mundo rural. Xa son máis de tres ou catro.
Eu albisco un futuro esperanzador, de tal forma que a maneira habitual de
expresarse os galegos na súa vida diaria será tamén a que se empregue na
linguaxe litúrxica, na oración, nos momentos tan significativos para o noso
pobo como son os funerais. Espero que as institucións representativas da
Igrexa galega sexan máis explícitas, que esperten do seu sono, que estean
máis preto do pobo e que dinamicen esta corrente que vai na liña do misterio
da encarnación, de tomar en serio a xente e o pobo que hai que evanxelizar.
X. Xulio RODRÍGUEZ F.
Ex-párroco das Caldas, Ourense

404/92

XX Romaxe de Crentes Galegos

A liberdade faravos verdadeiros
Por Victorino PÉREZ PRIETO

Dándolle volta ás coñecidas verbas de Xesús (“A verdade faravos
libres” Xn 8,31), a Romaxe convocou un ano máis ós miles de romeiros que
adoitan vir desde hai xa vinte, que non é cousa principiante. Quizais este ano
fosen algúns menos, pero seguimos falando en cada convocatoria dos cinco
mil, contando “mulleres e nenos...” e coido que non esaxeramos moito;
desde logo, menos que cando outros contan das súas convocatorias. Este
ano, ademais de facer ese emblemático número XX, tivo a particularidade
de se-la primeira romaxe urbana, tamén na simbólica cidade da Coruña.
Na procura dunha auténtica liberdade para camiñar no Espírito da
Verdade, alí nos xuntamos o pasado 13 de setembro. Se é discutible o
número de xente, o que era saudable era ver que é un grupo constantemente
renovado, pois alí, ademais dos incondicionais desde sempre, había tamén
moitos mozos e nenos. Xente de toda Galicia; da Galicia norte e da Galicia
sur, do mar e do interior, da montaña e da chaira, da aldea e da cidade,
labregos, obreiros e mariñeiros, xentes con estudios e sen eles. Desde
Ribadeo a Tui, da Terra Cha luguesa e os Ancares a Vigo, de Ferrol á Costa
da Morte...
A primeira Romaxe urbana
Na teima de xunguir fe cristiá e galeguismo, amor á terra nai e ás súas
xentes, natureza e pobo, a Romaxe, tras andar xa polos ríos, montes e
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chairas de toda Galicia, chegou ó corazón da cidade. Na Coruña, “a Grande
Vila señorita que o mar apreixa”, para non esquece-la vea ecolóxica e
ecoloxista que sempre tivo a Romaxe, tamén puidemos aperta-la terra nai e
chuchar agarimosamente as árbores, ademais de apertar e chucha-las amigas
e amigos.
A coruñesa carballeira de Santa Margarida non desmereceu daqueles
fermosos, simbólicos e significativos lugares por onde peregrinou. Cada ano
lembrámo-lo rosario, que agora chega ós vinte misterios, desde o Pedregal
de Irimia ata a carballeira de Vilar de Donas, pasando polas pedras da costa
de Aguiño, o cruce do Miño-Búbal-Sil nos Peares, a ermida de San Alberte,
o monte Aloia, Cereixo cos casais de Berdoias, o Incio, Monte Faro, etc. Só
faltaba ir á cidade, á que se lle tiña un pouco de medo, como Xonás a Nínive.
Por iso, escolleuse como tema da primeira Romaxe urbana a fermosa e
simbólica historia deste personaxe que foi engulido por unha balea ó se
negar a ir á grande cidade pecadenta.
A historia de Xonás Carballeira e as margaridas que medran no
asfalto
A “Atribulada historia de Xonás de Carballeira”, segundo o terceiro
Libro das Crónicas Ártabras Contemporáneas, serviu como fermoso pórtico
á celebración da mañá. A historia foi magnificamente representada por un
grupo de mimo e contada en off por unha grave voz de avó. O tal Xonás
Carballeira era un “galego bo e xeneroso de alma e traballos, a voz do Deus
de Abraham, de Isaac e Xacobe, de Xesús o Galileo e de Breogán destas
Terras”. Recibe o mandado de ir á Grande Vila Señorita para recriminar ás
súas xentes por ter renegado dos seus devanceiros, e invitalos a espertar do
seu sono, para ser libres, enxebres e verdadeiros.
Pero Xonás, “sabedor das angosturas que tal encomenda comportaba”,
quixo fuxir de tal encargo, e fíxoo alén mar, “onde disque é máis doado ser
indixenista e liberador, e mesmo está mellor mirado falar e defende-las
linguas autóctonas, indíxenas e exóticas”. Na travesía desátase un tremendo
temporal e Xonás decátase de que é o culpable. Botado ó mar e engulido
polo gran peixe, Xonás cavila:
“¡Que ben me valiches, Señor, cando me afogaba! Cheguei a entender
mellor a angustia de afoga-lo propio ser, de afoga-los costumes máis
queridos, os mellores sentimentos de tenrura cos humildes, a fala na que
deita señardade a alma galega. Pero ti sáca-la nosa vida da foxa... A
liberación está no Señor”.
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E Xonás foi á Grande Vila e fixo como mellor soubo. “E houbo quen
escoitou. E naceron pequenos oasis de flores no deserto devorador da
liberdade mentireira. E naceu comunidade de poucos no medio da soidade
de moitos”. E o Señor Deus soubo compracerse con aqueles pequenos éxitos
e invitou a Xonás a alegrarse con cada pequena margarida que nace, e ir “á
festa da vida, á romaxe da palabra e o dereito recobrados”.
Unha magnífica e esperanzadora alegoría da Igrexa galega, que quere
ser fiel ó Evanxeo do Galileo e á propia identidade galega, que loita cada
día por camiñar na liberdade e na verdade, contra vento e marea, levando a
barca contra os salseiros de dentro e de fóra, contra a inercia antigaleguista
da Igrexa en Galicia e contra as desconfianzas dalgúns galeguistas agnósticos
con pedigrí, que non cren que se poida manter esa dobre fidelidade.
A Quenlla, Espiña e as mulleres da Coruña
A música e as cancións de A Quenlla, que acompañan as Romaxes
desde o comezo, foron un complemento indispensable, tanto para a
celebración da mañá como para a festa da tarde. Alí cantaron aquel
memorable Credo Galego que entoaran hai vinte anos no Pedregal de
Irimia, cando se chamaban con aquel berro de loita (Fuxan os ventos): “Coa
forza do noso pobo/ hoxe proclamo o meu credo/ quero ser un home novo/
porque eu renazo galego”. Un Credo que proclamaba a fe no Deus dono da
vida, que brinca nas nosas leiras, no Cristo que vive na fe quen loita pola
terra e no/a Espírito que vive na liberdade e libera. E cantaron os versos da
súa poeta Marica Campo: “Regresade coa primavera nova nas ás das
bolboretas... quebrando o desespero... co soño poderoso dos que fixeron
Patria”.
Presidiu a eucaristía o máis famoso dos curas coruñeses, Manuel
Espiña, que exerce de cristián galeguista na Grande Vila Señorita desde hai
máis dun cuarto de século; e predicou, desde a súa propia andaina vital, que
é como compre facelo. Desde o mesmo estrado as mulleres da Coruña,
facéndolle caso ó bardo Pondal, falaron galego con voz doce e forte a un
tempo. E todo o pobo participou activamente na celebración, rezou, comulgou
e cantou ledo: “Vivir na Coruña que bonito é/ e vir á Romaxe tamén, abofé”,
e bailou ó son da Rumboia. Non é de estrañar que tamén Galicia dixese ese día
chea de esperanza: “Romeiros e romeiras, ¡mira que traedes historia e vida
no voso fardel!, ¡como me presta vervos aquí no medio e medio da cidade!”.
Victorino PÉREZ PRIETO
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Un Parlamento para o
novo milenio
Por Agustín DÍAZ

Pódense discutir moitas cousas sobre o novo Parlamento galego.
Pero está fóra de toda dúbida que con estes novos 75 deputados
entraremos nun novo século e mesmo nun novo milenio e, ó mesmo
tempo, nunha Europa diferente, que coa moeda única pretende
consolidarse como unha unidade económica que para moitos debe ser un
paso máis cara a unha entidade política e social nova. Por todas estas
circunstancias, simbólicas ou reais, adquire máis relevancia esta cita
electoral.

Chegamos a ela cunha dobre actitude na cidadanía. Por unha parte, a
xente está moi pouco ilusionada: os adultos soñan só con conserva-lo posto
de traballo ou con obter unha prebenda de calquera tipo e os mozos ó máis
que ousan soñar é con obter un contrato de traballo de máis de seis meses.
Pero ó mesmo tempo os cidadáns adaptáronse ou resignáronse a este
horizonte pouco despexado, no que se desenvolven sen excesivas tensións,
ou polo menos estas non se manifestan exteriormente: a procesión irá por
dentro, pero non se traduce na rebelión social que a situación obxectiva
podería xustificar.
A xente parece asimila-la verdade oficial de que “España vai ben” e, xa
que logo, Galicia tamén. Cada vez que se publican índices oficiais de
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calquera cousa, a Xunta tira unha conclusión optimista, mentres sindicatos
e outros expertos dan versións a miúdo contrapostas. Pero a xente non se
para a cavilar moito en se agora hai menos parados ou se realmente o que
vai diminuíndo é o número de persoas en disposición de traballar. Uns
destacan tal investimento previsto, en estradas, por exemplo, sen encadralo
no conxunto dos gastos en vías de comunicación ou toman o dato dun ano
illadamente, sen situalo nun contexto máis amplo.
Opinión dividida
Neste contexto empezaba unha campaña electoral cunha opinión pública
perfectamente dividida: segundo a primeira enquisa publicada por La Voz de
Galicia, o número de votantes que se inclinaba polo PP era sensiblemente
igual ó que prefería os partidos da oposición, mentres no interior desta había
unha situación de equilibrio entre coligados e nacionalistas. Lamentablemente, os datos publicados desa enquisa eran confusos nalgún punto. Por
exemplo, ofrecían resultados dun grupo que non se presenta ás eleccións,
IU-EG (posiblemente boa parte dos votos que se lle atribúen na Coruña e
Pontevedra, nada menos que 18.000 e 15.000, fosen en realidade da
coalición na que se integra EU).
Sen embargo, á hora de escribir estas páxinas, na festa do san Miguel,
non dispoñemos doutros datos máis fiables. Curiosamente, ademais, a citada
enquisa comete un par de erros á hora de atribuír escanos a partir das
porcentaxes e número de votos que publica. Así, na Coruña dalle á coalición
un escano que lle corresponde en realidade ó BNG, mentres en Lugo é o PP
quen recolle un escano que por número de votos lle pertence ós coligados.
Ou sexa, que segundo os datos fornecidos polo citado xornal, feita esa
rectificación na errada atribución de escanos, o PP obtería unha maioría
xusta de 38 escanos (perdendo cinco), os socialistas conservarían os 19 que
tiñan (con idéntica distribución provincial) e o BNG gañaría 5, ata 18.
Curiosamente, o BNG gaña en cada provincia o escano que perde o PP e,
a maiores, o engadido na provincia de Pontevedra, polo que perde a de
Ourense (que tamén era do PP na pasada lexislatura).
Unha campaña decisiva
Á vista desta situación de partida, a campaña electoral pode ser nesta
ocasión decisiva. De crérmo-los datos previos que ofrece o citado xornal, no
decurso dun ano a situación presenta cambios interesantes: os socialistas
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rexistran unha perda constante de apoios (que chega a un catro por cento dos
votos). Curiosamente, esa perda faise máis forte desde xullo, logo de
anunciarse a coalición electoral e nuns meses nos cales Abel Caballero non
deixou de percorrer Galicia e facerse presente nos medios de comunicación,
a golpe diario de rolda de prensa e de frecuentes anuncios na radio e nos
xornais.
Paralelamente, dase unha suba máis feble, pero tamén constante, do
BNG, que se atopaba en novembro do 96 a máis de 8 puntos na intención
de voto fronte ós socialistas e que a fins de setembro deste ano quedaba a
menos de 2 puntos de diferencia. Dese proceso parece sacar proveito o PP,
que se en novembro do 96 quedaba por debaixo da maioría absoluta,
recuperábaa claramente en xullo deste ano e consérvaa, por pouco, en
setembro.
Tamén resulta curioso constatar cómo a chuvia de inauguracións,
convencións de candidatos e conmemoracións varias deixa indiferentes ou
mesmo desinformados a bo número de cidadáns, que non teñen decidido o
voto a tres semanas dos comicios. Estes serán, sen dúbida, o principal
obxectivo da campaña dos diferentes partidos políticos. Xustamente, nunha
situación dun equilibrio coma o reflectido pola citada enquisa, pode resultar
decisivo un mínimo cambio de intención de voto, como pode se-lo peso que
tomen na campaña Julio Anguita ou os membros do Goberno. Seguramente
terá moito menos peso a presencia de dirixentes do PSOE, que nunca se
fixeron presentes en Galicia, a non ser quizais Borrell.
Retos para o novo Goberno
Na decisión dos electores, na actitude dos novos parlamentarios e na
acción do futuro Goberno, Galicia xógase moito. Están actualmente en
marcha importantes proxectos de futuro para o país, que dependen nalgunha
medida ou completamente da Xunta. No inicio de campaña abríanse preto
de 40 quilómetros de novas autovías, co que non se chega a acada-los 200
en total dentro de Galicia, cando as primeiras promesas eran de telas
completas no 95 e as sucesivas adxudicacións de obras cumprían os prazos
no 97 para o 80 por cento do trazado total, dentro e fóra de Galicia. Porque,
curiosamente, onde máis atrasadas van as obras é en moitos lugares onde
non presentan ningunha dificultade de construcción, como é na meirande
parte do que toca ás provincias de León e Zamora.
Pero moito peor é a situación das comunicacións por ferrocarril, onde
se celebra con festa un novo tren que acada os 80 quilómetros por hora entre
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A Coruña e Vigo, cando podería circular ó dobre da súa velocidade, se a vía
o permitise. Entre A Coruña e Ferrol o tren segue tardando máis de dúas
horas e a velocidade media ata León segue sendo a de hai vinte ou máis
anos. Os planos de gasificación e de mellora da electrificación seica están
xa cumpridos (polo menos, os prazos para os que estaban concibidos xa
remataron)
En setembro Galicia foi capital mundial da pesca. Primeiro foi a Feira
do Mexillón e logo a Feira Mundial e maila conferencia de ministros.
Haberá que ver se o acontecemento, ademais da súa indubidable importancia
comercial, serviu para obter para os nosos intereses no sector pesqueiro o
recoñecemento internacional que se lle vén coutando cada vez máis. As
conclusións da reunión dos ministros semellaban máis seren brindes ó Sol
logo dunha boa mariscada ca outra cousa algo seria.
Outra vez a cota láctea
Todo o mundo sabía, ata o 96, o incompetente que era o Goberno
central á hora de xestiona-lo espiñento asunto da cota leiteira. Ata o
presidente da Xunta tivo que facer de tripas corazón e cambiar radicalmente
de postura para que os labregos galegos non pagasen a multa por se pasaren
na campaña 95-96, dado que o fixeran pola irresponsabilidade do Goberno.
A 29 de setembro do 97, o problema non existe, cun método moi sofisticado,
de eficacia probada: non hai datos de producción, logo ninguén produciu de
máis e non hai multas. ¿Chegaremos así ata o 2.000?, ¿serán realmente bos
os datos, dignos, por tanto de seren coñecidos antes do 19 de outubro? Os
sindicatos agrarios andan coa mosca tras da orella.
No sector industrial os datos parecen ser máis optimistas e así o fixo
sabe-lo conselleiro do ramo, que anunciou rumboso o cambio de tendencia
e o crecemento da producción e do emprego industrial en Galicia por riba
da media española. Claro que para iso tivo que escoller un curto período de
tempo, no cal temos a Citroën como empresa punteira do ramo tirando polo
sector e escapando de xeito milagreiro do triste panorama da industria
mundial do automóbil. E seguimos tendo en Zara, Adolfo Domínguez e
compañeiros un sector punteiro do sector téxtil galego e español, aínda que
unha boa parte del siga navegando somerxido. Pero seguen no fío da navalla
empresas tan senlleiras como Astano, GEA, Santa Bárbara ou mesmo Picusa
e Inespal. E a próspera Endesa vai decididamente a producir beneficios para
os seus accionistas, con escaso proveito dos que sofren os seus efectos
contaminantes.
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Na próxima lexislatura Galicia terá que dar pasos de xigante na
solución do problema básico da contaminación ambiental en terra, que é o
da eliminación dos residuos sólidos urbanos, e tamén da polución das augas,
nos ríos e no mar. Neste último aspecto, non existe ningunha polémica
especial, pero todos estaremos de acordo en que o esforzo preciso en materia
de depuración é enorme e a penas está iniciado. En canto ó proxecto de
eliminación de residuos sólidos urbanos, a polémica segue no aire, tanto no
referente á grande planta incineradora coma no que toca ás instalacións
compactadoras. Nos últimos catro anos, o asunto foi obxecto de guerras
demagóxicas que non auguran unha boa solución de futuro: os ventos de
Teis, atizados polo PP, vólvense agora contra o propio alcalde de Vigo e
contra o de Vilaboa (mentres os tamén alcaldes do PP no Porriño e Mos
lavaban as mans). E o desastre de Bens levou á conversión ecolóxica súbita
do alcalde da Coruña: ¿vaise volver empezar todo, no caso dun cambio de
Goberno?
Os novos deputados
Para afrontar todos estes (e moitos outros) problemas, Galicia vai
contar cun Parlamento moi renovado. Calquera que sexa o resultado das
eleccións, máis da metade dos deputados serán caras novas. É certo que no
BNG repetirán escano os que xa o tiñan, ademais de recuperar a Camilo
Nogueira. As outras caras novas virán do previsible aumento de deputados.
Pero no Grupo Popular, tanto que teña 36 coma 42 deputados, a metade van
ser caras novas, proporción moito máis elevada sobre todo en Ourense, pero
tamén en Pontevedra. No novo Parlamento galego non quedará rastro do que
foi o seu presidente durante os gobernos de Manuel Fraga, xa que non só
desaparece Victorino Núñez, senón tamén os seus vellos compañeiros de
viaxe. O seu antigo discípulo, Baltar, quedouse coa herdanza e botou o
patrucio da casa. Con máis forza aínda botou ó medio irmán Tomás Pérez
Vidal, que non lle soubo cociña-las patacas nin outros desaguisados que por
Ourense se coceron nos últimos anos.
Pero tamén en Pontevedra Xosé Cuíña e mailos seus amigos varrían a
fondo. Xunto co seu veciño Abeledo e cos seus colaboradores máis
próximos, Crespo e Ballesta, Cuíña púxolle proa ó alcalde de Vigo,
deixando fóra de xogo ós seus colaboradores. Non contou co rexedor de
Pontevedra, como de costume (xa pasaba co anterior), tentando ocupar coa
súa constante presencia nesas dúas cidades o espacio da dereita no que viña
detectando un certo baleiro. Vén sendo unha xogada arriscada, pero Xosé
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Cuíña quere prepara-lo futuro sobre unha base sólida, sen lugar para xente
pouco fiel ou simplemente pouco decidida. Por iso quedaron fóra xentes
coma Portomeñe ou Maite Fernández. Na Coruña, Romay; en Lugo,
Cacharro, moi ben, gracias.
En canto ós socialistas, a limpeza étnica foi épica. Non sobrevive
ningún sospeitoso de antolinismo, a non se-lo vello converso de Cortizo,
martelo de herexes que o mesmo vale para un roto que para un descosido.
O novo Grupo Parlamentario Socialista será unha ampliación do Grupo
Municipal do Concello da Coruña, teoricamente dirixido por un ex ministro
que vai camiño de facer bo a González Laxe (mesmo nos seus diarios
atentados contra a nosa lingua). Desaparecen tamén a especie tradicional
dun galeguista por provincia (recorden, Piñeiro, Casal, Casares e Conde ou
Cerviño, Torres, Oujo, Labarta) e veteranos incómodos como Ceferino
Díaz. A incorporación de Pérez Touriño parece o único reforzo recoñecible
como tal, mentres a recuperación de Guerreiro, no cupo xeneroso concedido
a EU, pode ser unha interesante novidade.
Campañas diverxentes
Á vista dos datos citados máis arriba, enténdense perfectamente as
diferencias das campañas dos tres principais grupos e mailas novidades que
aportan con respecto a anteriores confrontacións. Cada un deles ten bastante
ben delimitado o territorio propio: só a coalición ten que acudir á vella
teima do voto útil, fronte ós cantos de serea de Anguita (aínda que aparenten
non darlle importancia a este contrincante), e, en menor medida, o BNG ten
que defende-la súa patente nacionalista cara á FPG (un inimigo menor para
o que no seu día foron EG ou UG-EU). A Democracia Galega non lle
mereceu ningunha atención ó PP.
A candidatura de Manuel Fraga non puido nesta ocasión xogar á contra
de nada. En Madrid goberna desde hai ano e medio o Goberno amigo, que
xa executou un presuposto e ten elaborado un segundo, polo cal non cabe
descargar responsabilidades sobre Madrid e procede, en cambio, defenderse
de ataques dirixidos pola oposición contra feitos ou proxectos de Aznar
(promesas sobre o AVE, contraposición de sectores pesqueiro ou leiteiro co
olivareiro ou o algodoeiro, etc.). Para o electorado é evidente a xestión do
PP na Xunta e en Madrid, que teñen máis forza de convicción que promesas
ou programas novos.
Para os socialistas dábase unha situación completamente nova: a de
poder confrontarse coa acción de goberno en Santiago e Madrid, pero, ó
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mesmo tempo, sen poder alegar posibles axudas do Goberno central da súa
color. Quizais iso motivou que a súa campaña fose un cúmulo de promesas,
que daban a sensación de ser pouco meditadas e de saber que non terían que
responder delas nunha acción de goberno.
Pola contra, o programa do BNG parecía máis realista e aplicable. Ó
mellor cabe admiti-lo que expresamente proclamaba, de ser un programa de
goberno, medidas mínimas para aplicar e non simplemente un conxunto de
propostas electorais. De tódolos xeitos, nunca se sabe ata qué punto os
cidadáns perciben estes matices, que en cambio interesan ós líderes de
opinión.
Figuras invitadas
A película da campaña non estaría completa se non aludimos ás estrelas
invitadas. Xa nas semanas previas pasaron por Galicia Aznar, media ducia
de ministros e media ducia de presidentes de comunidades autónomas,
ademais da primeira dama. Viñan de visita ó patrón, sen máis. Xa máis na
campaña empezaron a vir con motivos máis concretos: Arias Salgado, polo
asunto das autovías; Esperanza Aguirre, polo Camiño de Santiago, etc. etc.
Quen ía dicir que Manuel Fraga precisaría axuda dos seus herdeiros en
Madrid e quen non recorda o escándalo que lle causaba a visita electoreira
dos ministros socialistas en ocasións anteriores.
Tamén os socialistas sacaron os santos en procesión. Pero máis ca
santos son anxos caídos, resultan pouco milagreiros e todo o mundo recorda
que nunca viñeron por aquí fóra da época electoral (Felipe González, nin
así). Tamén se pode recordar que en canto Abel Caballero e Francisco
Vázquez anunciaron a feliz candidatura prometían que Felipe González
viría ó seu congreso, logo sería no mes despois e, por fin, chegaría Almunia
(que saudou á executiva galega con motivo de asistir a un irrelevante
congreso, que tiña para el máis interese). Ou sexa, que nin o sempre mordaz,
pero esquecido, Alfonso Guerra foi quen de ergue-los ánimos dos militantes
socialistas (e non digamos dos electores)
Tamén contamos cos máis egrexios actores da Izquierda desUnida, que
viñeron consumar entre nós o seu sonoro divorcio. Nunca tan presente
estivera Julio Anguita, pero tampouco os outros. Ó primar deste xeito as
súas diferencias por riba do que ó electorado galego lle vai nestas eleccións,
seguramente os cidadáns farían pouco caso das súas mensaxes, mesmo os
seus non moi abundantes votantes tradicionais.
Agustín DÍAZ
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Globalizados e senlleiros
Por Xesús PORTAS FERRO

Unha ollada global
Debemos ser abondo diferentes individual e colectivamente despois
deste verán. As masivas conmocións emocionais vividas polo pobo, algunha
pegada deberon deixar nel e en moitos dos seus membros. Os medios de
comunicación, maiormente os audiovisuais, foron os encargados de alimentar
e potenciar esas conmocións a partir de acontecementos sucedidos máis
lonxe ca preto e nos que estivo en xogo non tanto a sensibilidade ante a dor
humana coma a frivolidade sensibleira ou a mitificación ideoloxizante. Niso
pouco máis fixeron os medios ca arrequecer con maior causa as liñas de
actuación que deron en seguir maioritariamente dun tempo para acá. No
tocante a nos aproximaren, mesmo introxectaren, o que nos cae lonxe, nisto
serven moi eficazmente ó proceso de globalización cultural crecente,
proceso que no caso galego equivale case totalmente ó de transculturación.
Detrás da asoballante globalización cultural están os intereses de dominación
cultural dos pobos máis podentes do mundo, e detrás deles a economía. Tal
se di no informe sobre cultura e desenvolvemento, preparado por unha
comisión mundial patrocinada pola ONU e a UNESCO e presidida por
Javier Pérez de Cuéllar. A oposición ós enxurros da globalización cultural
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cómprelle ó noso pobo coma a poucos do seu contorno. Co devandito
informe deberiamos reivindicar tódolos galegos o establecemento dun
código ético global e unha lista de dereitos culturais de aplicación universal.
Con Pérez de Cuéllar, deberiamos comprender que hoxe a economía tenta
de someter unha cultura libre e arraigada, mentres tería que ser ó revés: a
economía estar ó servicio da cultura, porque o desenvolvemento é parte da
cultura, entendida esta como os hábitos e o espírito dun pobo.
Haberá quen tache de reaccionaria esta maneira de pensar. Mais soubo
dicir Ernesto Sábato, cando veu recolle-lo Premio Internacional Menéndez
Pelayo, que no momento actual ser reaccionario é ser progresista, dado o
camiño polo que a humanidade sen se decatar vai cara ó abismo. De forma
semellante pensaba Jean Cousteau, recentemente falecido. Nunha das súas
últimas entrevistas deixou dito que o sistema de mercado se está revelando
como o máis daniño para o futuro da humanidade, e que despois do final da
guerra fría faise necesaria outra clase de revolución, unha revolución
cultural, un cambio fundamental na forma de pensar, capaz de asumi-la
responsabilidade do futuro. Para isto puña as súas esperanzas na xuventude
e na educación. Esta cultura globalizada e mercantil é unha cultura esquilmadora.
Perante estes e outros grandes problemas universais da cultura, a
realidade galega semella contradictoria. Semella andar no bambán entre a
conservación do de seu e o mimetismo do alleo sen a mínima necesidade.
Desde esta perspectiva pode lerse a relación de feitos culturais que embaixo
se faga. Mais poñamos por caso xa aquí uns exemplos. Un recente informe
sociolóxico sobre a xuventude española acha que os mozos galegos se
identifican máis co seu pobo e con Galicia do que con España e co mundo,
e que vén a nosa sendo a mocidade máis localista do territorio do Estado.
Pero a observación dános, e estudios demoscópicos tamén, que, con todo e
con iso, se expresa cada vez máis con linguaxes alleas (canción, idioma,
xergas, etc.) ata xa logo descoñe-las autóctonas e renunciar a crear sobre
elas as súas propias. Noutro eido xa, o fiscal xefe do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia anticipaba, ó presenta-la memoria de 1996, que 1997 se
está caracterizando por un notable incremento dos delictos ecolóxicos e
mais das agresións sexuais. Nisto último ve un posible fenómeno de
mimetismo verbo doutros países do contorno, pois a tendencia fora a
contraria nos anos anteriores.
Da educación e da acción cultural pouco pode esperarse fronte ós retos
suxeridos enriba. Por entre nós estaren unha e outra supeditadas, coma a
economía que as goberna, ás leis do prezo a curto prazo, non ás do valor,
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como dicía Jean Cousteau. Menos pode esperarse cando, segundo
denunciaban o Defensor del Pueblo e mailo Valedor do Pobo, se están
detraendo da educación pública recursos económicos que necesita abondo.
Ou cando a xestión dos servicios culturais está pasando cada vez máis a
mans privadas, onde a razón do beneficio tenderá a se impor sobre calquera
outra. Ó que cómpre engadir que os nosos gobernantes están a prol diso.
Velaquí unha mostra: o Ministerio de Educación y Cultura e o Departamento
de Cultura do Goberno Vasco son os principais patrocinadores das xornadas
Iniciativa privada y sector público en la gestión de la cultura, que,
organizadas por Xabide, empresa de xestión cultural e comunicación, se
celebrarán en Vitoria do 29 ó 31 de outubro próximos.
Terra senlleira
Así sería máis enxebre. Mais deberon temer que os forasteiros non
entendesen, e chamáronlle Terra única. Tamén, en vez de terra, se puido
dicir nación, nacionalidade, pobo ou país; pero ata os nosos rapaces pequenos están tan ideoloxizados que só aplican estoutros termos a España,
Francia, Portugal..., mesmo o de país.
O pretexto do programa Galicia, terra única, axiña esquecido, por
certo, foi a celebración do bimilenario de Galicia. Consistiu, en parte, en
exposicións histórico-artísticas nas sete cidades (Santiago, A Coruña, Lugo,
Ferrol –nada que ver co famoso pasodobre–, Ourense, Pontevedra e Vigo).
Polas rúas das mesmas urbes ciscaron mostras da escultura actual das
comunidades autónomas do Camiño Francés. E así aproveitaron para
convidar a un día de festa os xefes político-culturais das mesmas, camaradas
ideolóxicos todos eles. A Santiago convidaron tamén a ministra de Educación
y Cultura, esa que da cultura do seu país ten escasa idea e sobre a educación
ideas abondo estrañas. Deberíase tal presencia de cargos políticos non
galegos ó interese por deixar patente que xa hai dous milenios Galicia era
española ou que, como dixo Fraga, sería séculos despois o fundamento do
Estado español.
Consistiu tamén nunha chea de concertos e festivais nas cidades, en
moitas vilas e mesmo en praias. Houbo de todo. Artistas do país, dos bos e
dos malos; artistas de fóra do país sobre todo, máis ben dos malos, e artistas
de fóra do país que cando lles convén se din do país, é dicir, Juan Pardo;
Julio Iglesias non, porque lles fundiría en dous días todo o presuposto, e por
iso estivo fóra de programa en Pontevedra, a cambio de 20 millóns do
concello e mais toda a recadación por entradas, recibido por riba como
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ilustre visita, digna de asinar no libro de ouro e de lles chamar bestas ós seus
hóspedes dicíndolles que el comera máis marisco e catara máis mozas
galegas ca ningún deles. Houbo nos festivais de Galicia, terra única grande
alarde de medios técnicos. O público concorreu. A TVG deulles aire e fixo
que Galicia dixese: “Estes botan a casa pola ventá”; de xeito que a cousa
rendeu, que era o que se pretendía, segundo os que pensan mal e acertan.
Onde non rendeu foi no tocante a arrequece-la conciencia deste pobo
sobre a súa vellez e singularidade, o grande obxectivo que pretendidamente
se buscaba. Non foi acadado por cousa de dúas eivas de vulto: a inadecuación
dos medios a tal fin e maila incapacidade dos organizadores –principalmente
a Consellería de Cultura– para lograr que tódolos sectores sociais sentisen
o proxecto como común a tódolos galegos e como seu. A fin, sucedeulle o
mesmo que a outras brillantes celebracións das que por todas partes se
prodigan e que nada ofrecen digno de celebrar; nas que, dito con palabras
de Rafael Argullol, “el uso de las tecnologías más innovadoras viene
acompañado por una insultante pobreza de pensamiento. A menudo su
lenguaje es más miserable cuanto más ricos son los instrumentos que
manejan” (Cfr. “Celebración total”, El País, 12-05-97, páx. 11). En boa
parte, sucedéralle o mesmo ás celebracións do V Centenario da Universidade
de Santiago. É de esperar que saiba escudir tal perigo o programa Compostela
Millenium Festival, que o concello de Santiago quere encetar en 1998. Ben
sería que comezasen por modifica-la sintaxe do título proposto, tirándolle
barbaridade lingüística perante os ollos e oídos dos naturais do país aínda
que a adquira para os anglofalantes e demais globalizados. Ós que, de por
parte, sempre se lles pode ofrecer como segundo título unha traducción do
de noso.
Se Galicia foi senlleira outrora, non o é arestora nin sequera na
conciencia de que un día o foi. Fraga quixo remedialo proclamando que fora
o fundamento de España. O pobo non lle entendeu. Alguén que si entendeu,
ideoloxicamente afecto coma el ó nacionalismo español, chegou a retrucarlle
nun xornal e acusouno de estar falseando a historia. Incapaz, coma case
todos, de ver que a historia que el sabe e ten por obxectiva foi feita ou
contada desde unha perspectiva e ideoloxía concretas –é dicir, falseada–
para allearnos de nós e mellor nos levar á autoidentificación coa invención
española.
Galicia é senlleira agora en festas gastronómicas, celebradas a maioría
durante o verán. Entre as máis antigas están a do Albariño de Cambados e
maila Vikingada de Catoira, o primeiro domingo de agosto as dúas,
verdadeiras invencións de catro larpeiros en tempos nos que un grupo social
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que non fose afín ó Réxime, só para festas e larpeiradas se podía reunir
impunemente. A Vikingada debe de ser, de por parte, unha festa ben
senlleira, a única do mundo en que os sucesores dos invadidos celebran as
falcatruadas do invasor. ¡Todo un símbolo da situación e conciencia
malformadas deste pobo noso! A do Albariño, unha festa da que este ano se
notou que un dos fundadores foi Manuel Fraga, nos seus tempos de ministro
de Franco en Madrid.
As músicas
A música sobranceou a escena cultural deste verán pasado. A lixeira
sobre todo. Xa se dixo da súa abafante presencia no programa Galicia, terra
única. Non digamos xa da que sempre ten nas festas populares, tamén, por
suposto, nas gastronómicas. Por riba, viñeron os “galegos universais” coma
Juan Pardo, Julio Iglesias e o seu inefable gromo Enriquiño, perseguido en
Vigo por innúmeras fanáticas e recibido no concello con grandes honores.
Nesta cidade estiveron os Scorpions alemáns co seu heavy metal. O festival
Alén Galicia 97, da Illa de Arousa, xuntou un cento de grupos musicais
durante tres días do mes de xullo. E así noutras partes do país. Música por
un tubo.
En producción fonográfica galega temos que reseña-la aparición de
dous compactos novos. Un é do cantautor, residente en Barcelona, que
artisticamente se fai chamar Jei Noguerol, bastante aceptado polo seu
primeiro disco de hai máis de vinte anos. O último leva o título de Lúa nova.
Disparados ó futuro, é o primeiro dun cuarteto rockeiro de Cerceda
chamado Zänzer.
O folk volve estar de moda. O de Galicia segue irmandado cos de Gales,
Escocia, Bretaña, Portugal, presentes no Festival do Mundo Celta de
Ortigueira e mais no I Festival Intercéltico da Coruña. Outros menores se
celebraron noutras partes do país, en lugares tan xeitosos como a Carballeira
de Zas, contra Vimianzo. Galicia, terra única non excluíu de todo os nosos
mellores grupos folk: reuniu en Mondoñedo os Berrogüeto, Milladoiro, Na
Lúa, Leilía e Cantigas e Agarimos.
A clásica no verán vai de vacacións. Secomasí, mesmo nos comezos,
fixo a súa presentación en público a nova Xove Orquestra de Galicia,
formada por alumnos da Escola de Prácticas Orquestrais do IGAEM
(Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais). O que ninguén nos
explicou nunca é por que se disolveu aqueloutra primeira XOG que dirixira
tantos anos o Xoán Trillo –díxose que para deixar paso á sinfónica Real
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Filharmonía– e agora se tira da manga da chaqueta esta segunda XOG.
Tamén se falara entón de crear unha Escola de Altos Estudios Musicais,
anexa á Real Filharmonía de Galicia. Calouse o conto uns anos e no día
mesmo en que escribo escoito que a Xunta lle dá luz verde. ¿Suporá ela a
desaparición da Escola de Prácticas Orquestrais e en consecuencia a da
segunda Xove Orquestra para que das súas cinsas renaza unha terceira?
Coma o cangrexo. Xa sucedera o mesmo con non sei cantas OCAGs
(orquestras da Comunidade Autónoma de Galicia), ¿lembran?
As vacacións da música clásica non impediron que se celebrase por 40ª
vez o curso Música en Compostela. Houbo tamén algún festival de verán,
coma o da Coruña. Pero sobre todo presentáronse os programas da temporada
97-98. O do Auditorio de Galicia, en Santiago, cóbreno nun 50 por cento ou
máis as actuacións da Real Filharmonía de Galicia, aínda que entre as
formacións invitadas está a coruñesa Orquestra Sinfónica de Galicia, con
tres actuacións. Se cadra, acaba dunha vez a rivalidade. Verase cando tamén
a Real Filharmonía sexa chamada polos programadores culturais de Paco
Vázquez ó Auditorio do Palacio de Congresos coruñés.
As artes plásticas
Encheron as salas de exposicións e mesmo saíron ás rúas. Xa o dixo
Pérez Varela ó inaugura-las Exposicións de verán da Deputación de
Pontevedra, unha bienal en modo menor: “Este es un momento en que los
artistas salieron a la calle para copar todos los espacios expositivos de la
Comunidad Autónoma”. O lector fará ben en tratar de responder a esta
pregunta: ¿por que a Administración e as finanzas promoven tanto as artes
plásticas, ben máis cás outras? Obsérvese que Galicia, terra única consistiu
case exclusivamente en plástica e música lixeira. Véxase que ás inauguracións
acoden coma moscas os políticos e os seus cónxuxes: Manuel Fraga,
Esperanza Aguirre, Ana Botella, Pérez Varela... Pénsese que polo medio
andan Unión Fenosa, Caixa Galicia, Caixa Vigo, as galerías de arte, a
Xunta, as deputacións e os grandes concellos, en amor e compañía.
Na Casa da Parra, en Santiago, estiveron primeiro os óleos de Rogelio
Puente, logo os debuxos de Pérez Villalta e, ultimamente, as esculturas de
Silverio Rivas. O CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) ofreceunos
unha mostra da producción do norteamericano Dan Graham: fotografías,
maquetas, vídeos e outros. O Auditorio de Galicia amosounos unha visión
panorámica da escultura galega deste século, desde Asorey ata Cidrás.
Repartida entre o Pazo de Fonseca e San Domingos de Bonaval, pode aínda
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hoxe visitarse a exposición de arte titulada América Prehispánica. Tempo
e Cultura. Disque Leonardo Patterson, o propietario das pezas expostas,
anda a buscar unha sede permanente para a colección e gustaría de que lle
fose ofrecida en Compostela.
Sen saírmos de Santiago e formos, un supoñer, á Coruña, acharemos
tamén aquí fartura de mostras plásticas. Á parte quede a correspondente a
Galicia, terra única, máis unha entre as moitas que repartiu polo país
adiante. Nos días en que escribo exponse alí unha boa mostra da nova
pintura española e portuguesa, co gallo do III Foro Atlántico de Arte
Contemporánea. Xa en xullo, cando a V Mostra Unión Fenosa, se ofreceran
obras pictóricas e escultóricas dunha presada de artistas españois e
portugueses. En Pontevedra, como adiantabamos, houbo as Exposicións de
verán, substituto da Bienal en anos en que esta non cadra desque deixou de
ser anual. Consistiron, fundamentalmente, nunha mostra antolóxica das
esculturas e debuxos de Antonio Davila e nunha exposición de pintura
mexicana do século XX.
Teatro e audiovisual
Que aquí se xuntan non tanto pola afinidade que entre si teñan, mais
polo pouco que dan para escribir por separado.
O teatro galego foi noticia este verán a penas en dúas ocasións: a da
Feira do Teatro en Santiago, a primeiros de xuño, e a da XIII Mostra de
Teatro de Ribadavia. Na Feira estiveron vintecatro compañías e máis de
sesenta programadores, dos que uns trinta viñeron de fóra de Galicia. Seica
a organización buscaba vender para o exterior. Pero os programadores de
alén, malia recoñereceren o interese de varias das propostas, poñen a tacha
do idioma. Pechados coma chocallos, hai que ve-los animadores culturais
que España ten para a convivencia intercultural e a integración interlingüística
hispánica e europea. Piden traduccións. Mala carreira para o teatro e a
cultura galegos se tamén nisto pasaren polo aro. Así o debe entender Basilio
Losada. No discurso de inauguración da Mostra de Ribadavia, á que este ano
foron convidadas moitas compañías hispanoamericanas e europeas, veulles
dicindo ós de fóra que só lles podía ofrece-lo mellor que deu Galicia, o seu
idioma, coa seguridade de que se trata dunha lingua que pode ser entendida
por seiscentos millóns de persoas, os castelán-falantes e os luso-falantes.
Para que moitas compañías excluídas da Feira se consolasen, a
Consellería deulles algunha actuación dentro do programa Galicia, terra
única polas vilas do país. A principios do verán o Centro Dramático Galego
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foi levando ós públicos O peregrino errante que cansou o demo. Con esa
peza estiveron, por exemplo, en Vigo e no FITEI (Festival Internacional de
Expresión Ibérica) do Porto.
De cine e producción audiovisual en Galicia pouco pode dicirse. Co
espacio que a acontecementos importantes lles damos na crónica, é tan
pouco que non se le o que dedicariamos a notificar que Héctor Carré fixo
unha versión galega do seu segundo filme, Dáme algo, e que a estreou na
Coruña. Menor sería aínda o dedicado a falar dos 25 millóns que a
Consellería destinou ó financiamento de seis curtametraxes, algunha das
cales comezou recentemente a ser rodada. Así as cousas, qué espacio vai
quedar para algunha cativeza audiovisual producida pola TVG. Pero a quen
lle importa. Vén aquel sabio galego residente en Madrid e di que se hai que
deixar de romanticismos e historias autonómicas, porque o cine é universal
e ademais precisa dunha grande industria. Vai o director da CRTVG e, nun
curso da Menéndez Pelayo na Coruña sobre A televisión rexional na Europa
do século XXI, só sabe dicir que cómpre redimensiona-las televisións
rexionais co fin de axustar custos. Carente de toda sensibilidade para ver
onde está o problema. O director da TV catalana lembrou a resolución do
Parlamento Europeo en maio pedindo ás televisións públicas que permanezan,
pois, se ficar todo en mans privadas, a programación reduciríase
practicamente a cine americano, futbol e pornografía. O mesmo interveniente
fixo ver que o audiovisual europeo creará dous millóns de postos de
traballos nos próximos tres anos. Galego que queiras un deles, corre a
Europa, que aquí non será. Prometéusenos para este ano, despois de
renitencias e de promesas incumpridas, a lei galega do audiovisual. ¿Ula?
Se non a hai, pode deberse a que non están dispostos a face-la lei necesaria
e requirida nin se atreven a sacar aqueloutra na que cren, inspirada nos
principios neoliberais que fixeron dicir ó secretario de Estado de Cultura:
“La protección la piden siempre los débiles”. ¡Claro, e a liberdade para
acabar con eles, os fortes!
A literatura
Para sabermos cómo lle foi a esta arte en Galicia en 1996, faremos ben
en consulta-lo correspondente Anuario de estudios literarios galegos, que
acaba de saír do prelo. No pasado verán, a nosa literatura poucas máis novas
subministrou cás referentes a premios e mortes de poetas. De por parte,
algunha nova edición. Salientarémo-lo pasamento de Fiz Vergara Vilariño,
o poeta de Santalla de Lóuzara, autor de Nos eidos da bremanza, entre
outros títulos. Foi tamén o primeiro cabodano do de Lois Pereiro e a edición
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póstuma da súa poesía de adolescencia so o título de Poemas para unha loia.
E foi a morte de Martínez Barbeito, escritor de orixe coruñesa e afecto ós
temas galegos máis ca á nosa lingua.
Tocante a premios, cómpre informar sobre o Lousada Diéguez de
creación, que recibiu Chus Pato polo seu poemario Nínive, ó tempo que
Torres Queiruga recollía o de investigación do mesmo nome por Recupera-la creación. Outros poemarios premiados foron Ningún camiño, de Román
Raña, co Martín Códax (Vigo), e Mínima moralidade, de Ramiro Fonte, co
González Garcés (A Coruña). En narrativa, María González levou o García
Barros de novela (A Estrada). Outro premio que haberá que mencionar é o
Trasalba, da Fundación Otero Pedrayo, recibido este ano por Raimundo
García Domínguez, o vello xornalista de orixe cesureña que fixera posible
a miniprimavera galeguista de La noche contra a fin dos anos escuros.
Rematemos referindo a boa acollida que está a ter A rosa sen porqué,
última obra de Antón Vaamonde, e anotando que, malia a obrigada paréntese
do verán, semella este pasado ser un dos poeticamente máis fértiles. Se
cadra, foi así para salienta-lo cincuentenario da edición de Cómaros verdes,
poemario emblemático de Iglesia Alvariño por supo-la primeira voz temesiña
da literatura galega no país tralo denso silencio da posguerra. A
conmemoración estase a promover desde Vilagarcía con diversas
celebracións, entre elas un congreso sobre a poesía galega que será antes de
esta crónica chegar onda o lector.
Cousas das institucións
A Real Academia Galega, presidida provisionalmente por Antón Fraguas
trala demisión de García Sabell, anda na angueira de modifica-lo seu
regulamento e estatutos. Sobre o tema dixeron a súa palabra, moderadamente
crítica, os escritores Méndez Ferrín, Manuel Rivas e Suso de Toro. Alguén
chegou a comentar que é mágoa o que está a suceder. Seica hai problemas
para elixir un presidente axeitado. Paxariños malfalados andan a rexoubar
cousas coma que Paco del Riego ben quixese e moitos estarían por el, pero
seica vai indo vello; que Constantino García, quen aceptaría gustoso, sería
apoiado por un importante sector, pero outro velle eivas coma a de estar en
todas partes coma un deus ou a de ser asturiano de orixe, ou que a Xosé
Ramón Barreiro non lle daría noxo, pero é un que acaba de chegar. A
situación de interinidade da RAG non foi atranco para que decidise dedicalo Día das Letras 1998 ós xograres Martín Códax, Mendiño e Xoán de
Cangas, polo que para o ano bañarnos habemos nas ondas do mar de Vigo.
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O Consello da Cultura Galega levou a Pontevedra a celebración dun
simposio internacional sobre antropoloxía mariñeira, so o lema de “Galicia,
un reencontro co mar”. A convención académica tiña entre as súas finalidades
a de honra-la memoria de Filgueira Valverde cando estaba xa preto o
primeiro cabodano da seu falecemento.
O Centro Ramón Piñeiro de Investigacións Lingüísticas, que pasará a
chamarse “de Investigación en Humanidades”, publicaba a principios de
xuño un vídeo-libro sobre o home de quen recibiu o nome, obra de Carlos
Casares coa colaboración doutros coñecedores e admiradores do pensador
galeguista. A mesma institución está a celebrar un congreso internacional
sobre fraseoloxía galega.
Na primeira quincena do verán, o PSOE galego organizou no Hostal
dos Reis Católicos unhas xornadas de debate sobre a situación e a política
cultural en Galicia, so o título Os espacios da cultura. Interviñeron numerosos
creadores e estudiosos, moitos deles sen militancia no partido convocante,
que coincidiron en denuncia-la ausencia dun verdadeiro proxecto cultural
–substituído, disque, por unha utilización propagandística do feito cultural–, en sinala-lo carácter estratéxico que para a cultura galega ten o sector
audiovisual, e na necesidade de tomar en conta a rendibilidade social e non
só a económica das iniciativas e accións culturais.
Preescolar na casa, a meritoria iniciativa educativa de Antonio Gandoy
e colaboradores no seo da Cáritas de Lugo, acaba de cumprir vintecinco
anos. Co gallo da efeméride, celebrou un congreso internacional de moi
interesante programa e ó que este cronista, outrora implicado nesas angueiras,
sentiu abondo non poder asistir.
A harmonía, a limpeza e o equilibrio
Son as notas distintivas do bilingüismo que os políticos no poder e
moitos dos da oposición preconizan e din practicar. En virtude do cal e de
tan excelsas calidades, a Televisión de Galicia emitiu durante o ano 1996 en
castelán o 56% da súa publicidade, e en galego, só o 44% restante. Consonte
á mesma lóxica, na maioría dos espectáculos musicais de Galicia, terra
única os grupos e pezas de expresión castelá foron máis cós de expresión
galega. E iso que xa hai un ano que un estudio demoscópico encargado pola
Comisión de Lingua do Consello da Cultura achou que a publicidade en
galego é mellor aceptada polos destinatarios cá feita en castelán. E iso,
asemade, que os estudios sociolingüísticos e estatísticos máis recentes
achan que o 58% dos residentes en Galicia empregan de maneira asidua e
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maioritaria a lingua propia do país. Pero tamén é certo que, segundo contas
que alguén botou estes días, nas sete cidades galegas vive só o 35% da
poboación, e, sen embargo, espérase, á vista das candidaturas dos tres
partidos políticos maioritarios, que delas procederá o 65% dos deputados do
Parlamento que se elixa en outubro. Por onde se pode entender que, no da
lingua coma na economía e na hexemonía político-social, son os minoritarios urbanícolas os que, so enganosas palabras de igualdade e liberdade,
acaban levando decote a auga ó seu rego. De onde se tira a conclusión de
que a realidade da contradicción entre a aldea e a vila podre, aireada por
Ramón Cabanillas nos seus poemas, non foi aínda superada. Si está mal
visto que se fale dela, e así pérdese a súa conciencia. Co cal tamén se
consegue asimilar mellor os orixinarios da aldea e das pequenas vilas; máis
aínda, chégase a convertelos en axentes valiosísimos dos valores e intereses
do sector minoritario dominante.
A análise suxerida pode semellar ousada e mal soante a máis de un,
mesmo ó sedicente galeguista. Que faría ben, sen embargo, en preguntar se
no fondo a súa estrañeza e escándalo non se deberá ó tabú referido, detrás
do cal se esconden intereses inconfesados. Mais se tal análise tivese algo de
verdade, daquela comezaría a acharse explicación doada para moitas cousas,
maiormente para esa renitencia de laxe a artellar unha política eficazmente
normalizadora e propulsora da nosa lingua e cultura. Facerse conscientes da
realidade subxacente e analizala con seriedade e sen medo á verdade é unha
necesidade previa para cantos queiran ser eficaces nas súas propostas e
accións de normalización. Para a Mesa pola Normalización Lingüística
cando pide o consenso das forzas políticas e sociais a prol dunha
regulamentación do uso social das dúas linguas semellante ó de Cataluña;
porque, se aquela análise fose boa, isto é pedirlle mazás ó carballo mentres,
previa toma de conciencia da situación, uns non renuncien a dominar e os
outros non se opoñan a ser dominados. Para a mocidade de Galiza Nova
cando reclama a regaleguización dos nomes e apelidos –a idea debéullela
dar, ou pór ó día, o noso Xosé Mª Lema Suárez: “A recuperación dos nomes
e dos apelidos galegos”, comunicación presentada hai un ano no Congreso
do ILGA–; porque moitos dos do sector dominante toman a moita honra
teren na súa familia pólas non galegas e chúfanse dalgún apelido foráneo
cando aínda lles queda despois dunha mestizaxe que afectou abondo ó
sangue e a penas superficialmente ó universo simbólico lingüístico e
cultural. É unha necesidade para todos cantos van poñendo a súa pedriña ou
caldeiro de masa no edificio normalizador sempre inacabado, coma o
secretario do concello de Muros, a Policía Científica de Vigo, o veterinario
titular de Sanxenxo e os funcionarios do Concello de Vigo, por falar
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soamente dos que foron premiados cos Premios Lois Peña Novo 1997,
instituídos polos funcionarios do Concello de Redondela; porque, se naquela
análise houbese algo de verdade, os seus loables pequenos ou grandes
labores non superarían a condición de senlleiros e pouco eficaces para o
progreso e cumprimento da normalización buscada, polo menos mentres
non vaian acompañados de accións capaces de remove-los grandes atrancos
que doutras partes se opoñen ó seu triunfo.
Grandes atrancos na mesma Galicia, non digamos xa nada dos de fóra
a través do tecido institucional e administrativo do Estado e das redes
comunicacionais españolas e mundiais. Abonda cos da casa: os xornais
galegos castelanizados e servidores dos intereses da poboación urbana máis
rica, e por iso de expresión castelá nun país de expresión maioritariamente
galega; as emisoras e cadeas de radio galegas, igualmente castelanizadas e
renitentes á galeguización, polo mesmo; a Igrexa galega, o mesmo, polo
mesmo e por vella tradición da súa función desgaleguizadora cando se
converteu en parte da Administración castelá, da que non soubo aínda
liberarse; a escola galega, o mesmo e polo mesmo, malia constituí-lo lugar,
xunto con algúns sectores da Administración, onde máis pasos se deron no
camiño normalizador. 3.000 millóns de pesetas normalizadoras ó ano non
abondan para vencer estes atrancos. Será porque a contranormalización lles
dá moito máis, pois o que é por cartos fan o que faga falta. E, de por parte,
anda polo medio unha pechada ideoloxía españolista, que nos moi infectados
por ela nin a razón nin o diñeiro abalan.
Xesús PORTAS FERRO
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...E as margaridas medraron
no asfalto
Por Victorino PÉREZ PRIETO

Como cada comezo de curso, para os que andamos na teima dunha
Igrexa que supere a esquizofrenia do conflicto coas súas raíces e a súa
cultura, a Romaxe de Crentes Galegos deixóuno-lo seu recendo de
cristianismo galego, de verba fresca, de celebración viva e de encontro de
amigos. Nesta ocasión, os crentes galegos chegaron ó corazón da cidade...
e as margaridas medraron no asfalto; superouse o medo a Nínive. O número
de participantes non era máis que outros anos, pero tampouco moito menos;
e o que é máis importante, había moita xente nova, que parecía rubrica-la
continuidade da Romaxe como manifestación dobremente crente e étnica.
Recentemente, unha revista española laica titulaba en portada “Volta ó
curral”, para falar do aumento da relixiosidade en España, cunha foto do
Papa –bandeira española ondeando no fondo– no seu encontro cos mozos en
París. Segundo unha enquisa do CIS, entre 1993 e 1996 duplicouse o
número de católicos practicantes. E, segundo o filósofo non confesional
Eugenio Trías, “A relixión volve estar de actualidade despois de dous
séculos nos que pareciamos asistir ó seu declive irreversible... Se hai un
tema relevante nesta fin de milenio é, sen dúbida, o relixioso”. Pode que a
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máis dun lle pareza excesivo, pero o feito é que os mozos case chegaron ó
millón no encontro co Papa na secularizada capital francesa, os monxes de
Silos fanse millonarios vendendo gravacións de gregoriano e un dos
mellores directores do cine español, José Luis Garci, ten un gran éxito de
recadación con películas coma Canción de cuna ou La herida luminosa,
expresamente católicas, ademais de ser boas películas. Sen conta-lo auxe de
mil e unha manifestacións relixiosas do máis variado.
Aínda que haberá que interpretar con bo ollo estes datos, cuestionando
a autenticidade deste espertar relixioso (en todo caso, un cristianismo á
carta, como salientan tamén os analistas), será boa cousa ter isto moi en
conta de cara ó próximo Foro Relixión e Cultura en Galicia (“Presente e
futuro do cristianismo”). E sempre coa verdade por diante, porque nos fai
libres, Xoán dixit. Con razón dicía recentemente Martín Velasco nunha
entrevista que “O peor que podemos facer é oculta-la crise eclesial”, aínda
que a xerarquía marxina ós que non lle son incondicionais (Vida Nueva).

Igrexa en Galicia
Somos Igrexa sigue facendo a súa andaina en Galicia, aínda que non
con demasiada paixón. Estase convertendo nun clamor universal e un berro
moi importante dentro da Igrexa, e cómpre non estar á marxe, o que non
supón deixa-las plataformas concretas desde as que se está traballando por
unha Igrexa máis evanxélica e sobre todo polo avance do Reino de Deus,
senón todo o contrario: unir esforzos. Distribuíuse na Romaxe un folleto coa
versión galega do manifesto, que, como xa se ten comentado nesta Rolda,
lle engade un punto fundamental, que está sendo asumido noutros países
europeos, tal como fun informado. Os seis puntos do documento quedan
enunciados así no folleto galego:
1. Construcción dunha Igrexa máis fraterna, coa coparticipación do
pobo nas decisións.
2. Plena igualdade de dereitos da muller, tamén no acceso ó sacerdocio.
3. Libre elección entre unha forma de vida sacerdotal celibataria ou non
celibataria.
4. Valoración positiva da sexualidade coma parte integrante do ser
humano, creado e aceptado por Deus.
5. Mensaxe de ledicia (Boa Nova), en lugar de mensaxe de ameaza.
6. Inculturación nos pobos do mundo.
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As Mulleres Cristiás Galegas xa están realizando algunhas propostas
desta proclama, como manifestan no seu “Texto de identidade”, presentado
a finais de xuño no seu novo encontro de Armenteira. No texto defínense
como mulleres que queren ir construíndo o seu futuro para acadar un espacio
de participación libre e activa na sociedade e na Igrexa, en comuñón con
todo o pobo de Deus, pero cultivando a propia espiritualidade desde o rostro
feminino de Deus, tamén cun compromiso activo coa realidade social e
cultural galega. Alí consensuaron a súa forma organizativa por medio da
asemblea, os grupos de zona, as comisións e a coordinadora.
De máis pequeno formato que a Romaxe, pero unha convocatoria que
veu ser co tempo un espacio de encontro agardado cada ano por cristiáns
galegos da Coruña, foi o primeiro domingo de setembro a “Romaxe
pequena” no Parque Michico, preto da cidade. Aínda que empezou só
como un día de encontro para a comunidade Home Novo, liderada por
Manuel Espiña, cada ano vai ampliando a convocatoria a outros amigos, que
se encontran sempre acollidos entre a varia e plural concorrencia. Oxalá
vaia chegando a tódolos cristiáns bos e xenerosos da cidade herculina.
Seguindo nesta cidade, é noticia tamén que dúas persoas ben coñecidas
nos ambientes cristiáns deben deixala por razóns do seu traballo: o xesuíta
Xaime García Agudín e o ex-xesuíta Alfonso Mascuñana; dous cristiáns
coñecidos e moi apreciados. García Agudín vaise a Vigo, e coméntame o
amigo Anuncio Moroño que “deixa na Coruña un baleiro difícil de encher,
sempre disposto como estaba a botar unha man á xente sinxela en situacións
precarias”: alma do Comité de Solidariedade Óscar Romero desde a súa
fundación e colaborador doutras ONGs, traballador incansable á fronte do
Voluntariado Social de Fonseca, director de radio ECCA e do Centro
Fonseca... Alfonso Mascuñana vai ó Barco de Valdeorras coa súa familia,
deixando tamén tras de si unha fermosa traxectoria na Coruña: destacado
militante da comunidade cristiá Vangarda Obreira, fixo un magnífico labor
evanxelizador e social no barrio de Palavea, colaborando tamén en distintas
ONGs, particularmente relacionadas con Latinoamérica, onde traballou
persoalmente durante uns anos en Honduras e Nicaragua.
Quen nos deixou definitivamente, ata o reencontro no alén, foi Xosé
Manuel R. Pampín. A noticia non puido entrar xa na anterior Rolda, pero
non quero que falte nesta, aínda que Torres Queiruga xa meteu un rápido
apuntamento in memoriam no número anterior da revista. Amigo ben
coñecido por moitos lectores de Encrucillada, da que foi asiduo colaborador,
só me cómpre dicir o meu emocionado adeus, que lle puiden comunicar
horas antes do pasamento e que el acolleu agarimosamente cun case
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imperceptible “Gracias Tori”. Había amizade. O funeral, na igrexa parroquial
de Melide, ateigada de xente, foi presidido polo arcebispo Barrio; resultou
digno e en galego, como lle cumpría.
Santiago
A finais de xuño rematou o Congreso Eucarístico Diocesano con
conferencias e comunicacións no pazo de Fonseca en Compostela. Falaron,
entre outros, Carlos Díaz (“Eucaristía e liberdade”) e J.Mª Rovira Belloso
(“Eucaristía, fonte e cume da vida cristiá”). Tras da concentración xuvenil
no Monte do Gozo e a ordenación de catro curas e catorce diáconos, o
congreso clausurouse cunha magna concelebración na praza da Quintana, na
que participaron os bispos Julián Barrio, Carlos Osoro e Uxío Romero Pose,
xunto con cen curas.
En xullo, outra convocatoria ben diferente, Urca, volveu xuntar un bo
grupo de xente no Seminario Menor de Santiago, arredor do seu lema
Solidariedade-Expresión-Encontro. Participaron nos obradoiros e
seminarios: Siro López, Sandalio, Segundo Pérez, Pepe Chao... e colectivos
coma os de Somos Igrexa e Amnistía Internacional.
A primeiros de agosto fíxose público o nomeamento do novo rector do
Seminario, Luís Quinteiro, antigo Director do ITC, onde é tamén profesor.
Substitúe a Uxío Romero, que tivo os mesmos cargos, polo que pode ser
bispo moi pronto... Ten o perfil requirido: profesor, con certa capacidade,
moderadamente aberto, con cargos diocesanos e, sobre todo, submiso á
autoridade xerárquica.
En fin, a finais de agosto, XII Semana de Teoloxía e Pastoral no
Fogar de Santa Margarida, na Coruña, co tema “Cristo, Igrexa, sociedade:
converxencia e conflicto”; participaron con relatorios Torres Queiruga,
García Cortés e García Vilariño, entre outros. E en setembro a V Semana
da Formación Permanente dos Cregos en Poio, arredor do tema “A
Formación Pastoral dos cregos á luz de Pastores dabo vobis”; participaron
os pastoralistas Julio Ramos e Joan Bestard.
Aínda que non é mérito da metrópole compostelá, cómpre salientar
tamén outra noticia do verán, o encontro de vicarios de Pastoral das cinco
dióceses galegas no Monte do Gozo, para buscar canles de encontro e
coordinación: Alfonso Gil por Ferrol, Cartelle, Ferreirós e Soneira por
Santiago, Xulio Andión por Vigo, José Pérez Domínguez por Ourense e, o
máis novo, Miguel Gómez por Lugo.
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Tui-Vigo
Recollo textualmente un expresivo comentario que nos chega do
correspondente de Vigo: “Puido Diéguez, o noso bispo actual, defraudar a
quen vise nel un renovador fondo, e mesmo a quen crese que a súa
capacidade de decisión encarnaba o home de goberno que estabamos a
precisar, mais non puido defraudar a quen esperase un tempo de cambios e
de axitación arredor da súa chegada”. A este teor, houbo un cambio de
delegados, aínda que non moi fondo. Xa falamos na anterior Rolda do
nomeamento do catequeta e galeguista Xoán Andión como vicario de
Pastoral. O seu irmán, Xulio, tamén un cristián que exerce de galego, deixa
a responsabilidade da dirección do Seminario e foi nomeado novo rector
Xesús Gago, que renovou algo o equipo de formadores. Logo viñeron os
cambios doutros delegados: repiten Antonio Bermúdez (da Acción Católica)
en Apostolado Segrar e Vicente Souto (do Opus Dei) en Liturxia; asegúrase
con eles a continuidade. Pero, ademais, un cura do Opus colleu tamén a
Delegación do Clero, Manuel Salcido; non en van o Opus Dei ten un
importante peso na diócese desde hai máis dun cuarto de século. En troques,
a Delegación de Ensino vai a cargo de Pepe Ubeira, home moderadamente
progresista; e a de Acción Caritativa e Social vai para Santiago Castro.
Parece que para esta viaxe non facían falla alforxas, e na diócese quéixanse
de que a consulta democrática feita xerou máis frustración que esperanza.
Boa noticia é o nomeamento coma novo director de Cáritas de Quico
Domínguez, cristián galeguista da escola do padre Seixas, e actualmente
alma organizativa de Badal, publicación que leva anos fornecéndonos de
material galego para celebrar na nosa lingua. Quico ten tamén
responsabilidades en SEPT e foi o coordinador da traducción da Biblia
galega.
Esa delegación de Cáritas acaba de organizar un magnífico Simposio
sobre Políticas contra a exclusión social, coa participación de expertos de
Galicia, España e o estranxeiro. Participei nos seus traballos levando un
seminario sobre Cultura de Solidariedade; pero alí estiveron igualmente o
coñecido sociólogo de Cáritas Española Víctor Renes, o tamén sociólogo
brasileiro José B. Figueiredo, que traballa na sede da OIT, en Xenebra, Mina
Rhouch, unha médica marroquí que se formou na ex-URSS, e outros
expertos. Os relatorios e conclusións verán a luz publicados polo equipo de
Cáritas diocesana.
Ourense
Co seu bispo aínda de estrea, pois non chega ó ano do seu nomeamento,
os diocesanos ven a realidade con expectativas, tanto polos novos planos
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pastorais que poida trae-lo bispo Osoro, coma por algo tan práctico e
decisivo como son os nomeamentos. Destaca entre eles o do novo rector do
Seminario na persoa de Jorge Estévez, un periodista light que trae novo
equipo; xa recibira anteriormente do bispo un nomeamento tan rimbombante
coma o de “Vicario episcopal de relación coas institucións sociais e os
medios de comunicación”. Novo rector, tal como ocorre con Vigo e
Santiago, pero ningún interese por afirma-lo Centro Teolóxico Galego en
Santiago.
Unha boa noticia é a revitalización da Casa de Exercicios ó facerse
cargo dela unha comunidade relixiosa, a congregación do Divino Maestro,
moi vinculada á cidade de Ourense, que a viu nacer, fundada polo bispo
Blanco Nájera.
A primeiros de xullo tivo lugar no santuario dos Milagres un encontro
pastoral. Foron convocados polo bispo os delegados e arciprestes
recentemente nomeados para unha xuntanza que durou tres días, e foi
dirixido polo coñecido pastoralista Joan Bestard. Desa reflexión debería saír
o Plano Pastoral diocesano para os próximos anos; oxalá o pensasen ben e
o novo bispo teña en conta o plano.
Pero a diócese de Ourense non mira só para si, sabe mirar tamén para
outras partes da gran Igrexa da que se sente formando parte; por iso é unha
Igrexa misioneira, como xa temos salientado nesta Rolda en ocasións
anteriores; algúns lenos con moito interese alén do océano. A cousa vén de
vello, pois a diócese ten un santo misioneiro, recentemente canonizado: san
Francisco Blanco, mártir no Xapón. Este verán, nos derradeiros días de
xullo tiveron un encontro os misioneiros e as misioneiras que están
espallados por todo o mundo, fundamentalmente en América Latina e
África. Arredor de cincuenta mulleres e homes compartiron a súa experiencia
de Igrexa, arelas, proxectos e fracasos.
Lugo
Algúns mozos cristiáns lucenses tamén foron ó Montefaro en romaría,
pero non para acompañar a Fraga e os do PP, senón para xuntarse,
compartir, reflexionar desde a súa fe e celebrala xunto co seu bispo. Como
tantos outros encontros cristiáns promovidos polas dióceses, a ocasión foi
a preparación para o Xubileo do 2000. A cita foi a comezos de xullo, a XI
Asemblea de Mozos Cristiáns.
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Máis solemne foi a Ofrenda de Galicia ó Santísimo Sacramento.
Presidiu a celebración o arcebispo Barrio, acompañado de tódolos bispos
galegos. E actuou este ano coma delegado do Antigo Reino de Galicia o
alcalde de Betanzos, Lagares Pérez, que abundou na idea da unión “para
defende-los alicerces da nosa cultura”. Amén.
Faise eco tamén o noso correspondente nesa diócese do pasamento do
poeta de Lóuzara, Fiz Vergara Vilariño, para salienta-la dignidade da
celebración litúrxica, cousa que non adoita suceder en moitos casos.
Silencio impresionante, só cortado de cando en vez polo son e o ritmo das
gaitas, que enchía o val. Misa galega a carón do río, con homilía axeitada
á ocasión e remate co himno galego e a homenaxe dos escritores.
Mondoñedo-Ferrol
O bispo Gea Escolano volveu crear polémica nos medios de comunicación coas súas últimas pastorais sobre as eternas teimas verbo do ensino
relixioso, a mocidade, o aborto e agora o tema dos homosexuais. Son breves
comunicados que non sobrepasan nunca o folio, pero que acadan un eco nos
xornais porque son enviados sempre a todos e teñen un marcado acento
polémico. Para os que non as puidemos ver todas cando saíron, están
recollidas no folleto Notas pastorales, verano 1997.
Na actividade pastoral, marcada actualmente na diócese máis ben pola
atonía, cómpre salienta-lo novo pulo que está a te-la delegación de Mocidade da man de Segundo Pérez, que foi recentemente nomeado responsable.
Xunta este cargo ós de rector do Seminario e delegado de Pastoral Vocacional,
que leva con dignidade e dinamismo, sabendo implicar a un nutrido grupo
de xente nova, cregos e leigos na súa empresa; particularmente, cómpre
salienta-la presencia de dúas animosas mulleres Teresa Nécega e Victoria
González.
O rector do Seminario Menor en Mondoñedo, Félix Villares, publicou
un interesante libro sobre a Escola poética do Seminario, que conta no seu
haber a vates coma Pastor Díaz, Leiras Pulpeiro, Noriega Varela, Iglesia
Alvariño, etc.

Igrexa en Portugal
Entre a escasa e parcial información que nos chega da Igrexa no país
irmán, salientamo-lo IV Encontro Nacional de Cristiáns, en Coímbra, a
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finais de xuño. Nel apostouse pola fractura dunha Igrexa piramidal,
discriminatoria e antidemocrática, para ir construíndo verdadeiramente
unha Igrexa de comunidades igualitarias e fraternas. “Nunca máis a maneira
imperialista da Cristiandade occidental, de mala memoria”. Con estas
palabras recollían no xornal Fraternizar o espírito deste encontro, que
contou con dous relatorios fundamentais: “Democracia e participación na
Igrexa” e “Ministerios e carismas na Igrexa”.
Con ocasión dunhas declaracións do arcebispo de Braga, o xornal
citado ofrece no número de agosto-setembro varias reflexións sobre “A
homofobia do arcebispo de Braga” e outros artigos sobre a homosexualidade.

Igrexa en España
A plataforma Somos Igrexa segue avanzando no Estado español,
como en Europa e no resto do mundo; aínda que aquí non de xeito tan amplo.
Recentemente, recibiron fermosos apoios incondicionais, coma os da
Coordinadora de Relixiosos/as en Barrios, ou o bispo Casaldáliga, que dicía
cousas tan bonitas como esta: “O Concilio Vaticano devolvíanos, luminosa
e esixente, a gran premisa fundamental da nosa condición cristiá: Somos,
todas e todos, en primeiro lugar e antes que calquera ministerio específico,
pobo de Deus en Cristo. Sigamos fieis a esa consciencia, a esa misión... O
Espírito do Resucitado é o que nos leva”. Estase a prepara-lo encontro de
Roma o 11 de outubro. Os que anden en Internet poden ve-la súa páxina en
WWW.eurosur.org/SOMOS-IGLESIA.
Dous movementos especializados da Acción Católica elixiron nos
meses pasados novos presidentes. O novo presidente da HOAC (Hermandad
Obrera de Acción Católica), que ten unha certa implantación en Galicia, é
Diego Márquez Muñiz, sevillano, traballador de Correos, que substitúe a
Anselmo Ruíz, presidente saínte. O outro movemento foi a JEC (Juventud
Estudiante Católica), que en Galicia se chama MECG (Movemento de
Estudiantes Cristiáns Galegos); elixiu novo presidente a Luis Malmierca,
que substitúe a unha moza. Se a HOAC celebrou o ano paso os seus 50 anos,
este ano é a JEC a que celebra tal evento. Tamén outros movementos da AC,
coma o Junior e a JOC, tiveron este verán diversos encontros salientables.
De talante ben diferente, o movemento de Renovación Carismática,
que seica move millóns de crentes no mundo (falan duns 80 millóns de
católicos e outros 400 millóns de protestantes), tiveron un encontro en
Madrid a comezos de xullo, xuntando unhas cinco mil persoas, para a XIX
Asemblea Nacional.
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O IX Encontro de Curas Obreiros, celebrado en Madrid este verán,
recórdanos que aínda quedan algúns daquel batallón glorioso e comprometido de curas dos anos setenta que quixeron facer ademais de falar. O
expresivo lema do encontro foi: “Cara a unha cultura de austeridade
solidaria”.
A Universidade Católica de Ávila quere inicia-lo seu camiño neste
curso. Pero é un marrón que Cañizares lle deixou ó novo bispo González
Montes e que hipotecou inutilmente a diócese, segundo contan os diocesanos.
O novo rector, José Andrés Gallego, que desprazou a Pérez Laborda, foi
posto polo Opus, tras chegar a un acordo con Cañizares. Vén se-la quinta,
e innecesaria, universidade católica de España, tras Deusto, Comillas,
Navarra e a veciña Salamanca. Pola súa banda, en Toledo decidíronse pola
televisión e iniciaron recentemente a primeira TV diocesana, Canal diocesano de Toledo, para combate-la inmoralidade televisiva.
O Congreso de Pastoral Evanxelizadora, a comezos de setembro, en
Madrid, reafirmou o desexo de dinamiza-la pastoral evanxelizadora da
Igrexa. Un congreso que foi máis celebrativo que científico, convencidos de
que “é o Espírito do Señor o que nos move... cara a unha Igrexa renovada”.
Certo, pero sen esquece-lo de “A Deus rogando e co mazo dando”. ¡E moito
hai que petar! Tres relatorios importantes, dos que un foi dunha muller,
Arantxa Aguado (Institución Teresiana) e dúas de homes, Fernando Sebastián
e J.A. Pagola.
E outro congreso máis para rematar, o Congreso de Teoloxía que
organiza cada ano por setembro a Asociación de Teólogos Juan XXIII.
Nesta ocasión, o tema foi “Inmigración e Cristianismo”, con relatorios de
Rosa Aparicio (Universidade de Comillas), J.J. Rodríguez Ugarte (Comisión
Española de Axuda ó Refuxiado), María Teresa Borbón (Universidade
Complutense) e o coñecido teólogo e biblista de Granada J.L. Sicre.

Igrexa no mundo
A monxa carmelita francesa Tareixa de Lisieux vai se-la terceira
muller que acade o título de Doutora da Igrexa, despois de Teresa de Ávila
e Catarina de Siena. Patroa das misións, aínda que nunca saíu do seu país
e morreu moi nova, pode ser esta a ocasión de redescubri-lo seu pensamento,
con riscos moi actuais; un pensamento suavizado tras da súa morte por
interpretacións conservadoras da xente do seu contorno.
A que non morreu tan nova foi outra monxa do mesmo nome: Tareixa
de Calcuta. O seu enterro tampouco foi tan discreto coma o da santa
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francesa; un enterro convertido nun show de Estado, no que os ricos e
poderosos deste mundo foron lava-la súa mala conciencia pola opresión dos
pobres que manteñen coas súas estructuras de inxustiza. Esta opresión
nunca foi cuestionada por esta “santa dos pobres”, que, quizá por iso recibiu
honores, premios, recoñecemento e cartos a moreas dos señores deste
mundo. O que non quere nega-lo valor persoal da súa fe relixiosa e a súa
entrega (“unha gota de esperanza nun océano de sufrimento”, segundo as
súas propias palabras); unha entrega xenerosa que tamén foi recoñecida
polos marxinados de Calcuta co seu tributo sincero.
O nomeamento do novo superior xeneral dos franciscanos, o italiano
Giacomo Bini, elixido no capítulo xeral en Asís, tráenos á actualidade esta
orde relixiosa de gran tradición no noso país, e que está ben presente en
ambientes pobres de todo o mundo; aínda que isto sexa compartido con
outras contradiccións no seu seo. Este italiano de experiencia misioneira a
carón dos marxinados vén se-lo 119 sucesor de san Francisco, que xa foi
relevado en vida pola radicalidade das súas propostas, seductoras e difíciles
a un tempo.
Tamén hai un franciscano galego de bispo en Tánxer (Marrocos).
Antonio Peteiro, ben coñecido de moitos lectores, será sen dúbida unha boa
testemuña do calvario que sofre a veciña Alxeria. Os máis de 60.000
mortos, a maioría entre e xente civil e máis humilde, deberían ser un
constante arrepío e unha alegación contra a violencia para calquera cristián
ou persoa sensata. Aínda que para non dicir “¡Que burros son estes mouros
fundamentalistas!”, cómpre ter memoria histórica das barbaridades feitas
polos cristiáns noutras épocas, e da aínda opresión asasina que exerce o
Norte cristián sobre o Sur.
Os relixiosos latinoamericanos xuntáronse na XIII Asemblea Xeral da
CLAR (Confederación Latinoamérica de Relixiosos) en Lima, a finais de
xuño. No encontro reflexionouse sobre o cambio de época e a opción polos
pobres. Contou cunha nutrida representación non só dos relixiosos
latinoamericanos, senón tamén doutras partes do mundo. A CLAR naceu en
marzo de 1959, coopera co CELAM (Conferencia Episcopal
Latinoamericana) e coas conferencias episcopais e os bispos de cada país.
Manifestouse a preocupación dos relixiosos no camiñar cos pobres, polo
cambio de época, a exclusión e os efectos do neoliberalismo que padece o
continente. Non faltou a presencia do pai da Teoloxía da Liberación
Gustavo Gutiérrez. A anterior presidenta foi muller (a monxa brasileira
Eliza Ribeiro) e agora saíu elixido un home, o franciscano Guido Zegarra
(Vida Nueva).
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A II Asemblea Ecuménica que tivo lugar en Graz (Suíza), a finais de
xuño, acadou unha gran resposta; a finais de xuño déronse cita 10.000
representantes das igrexas de toda Europa, para vivi-la experiencia do
diálogo ecuménico. Alí estiveron e falaron Alexis II, patriarca ortodoxo de
Moscova; Bartolomé I, patriarca de Constantinopla; John Arnol presidente
da Conferencia de Igrexas Europeas (evanxelistas); frére Roger, prior de
Taizé; Xoán Paulo II mandou unha mensaxe, pero estiveron presentes
diversos bispos e cardeais, entre eles algúns tan coñecidos como Carlo
María Martini e Samuel Ruíz. Tamén estiveron mulleres católicas coma
Chiara Lubich, presidenta do movemento Focolar, e Arantxa Aguado,
directora da Institución Teresiana... Aínda que o ecumenismo parece que
saíu reforzado do encontro, os medios relixiosos falaron tamén por esas
datas de receo no achegamento entre Roma e Moscova, na futura entrevista
entre Xoán Paulo II e Alexis II. Ademais, non faltaron as voces críticas,
sobre todo femininas: “As mulleres non somos un apéndice”, “Se non hai
igualdade entre o home e a muller, a Igrexa non será crible” (Adista).
En Francia, movementos de cristiáns críticos piden un novo “Concilio
para a Reforma da Igrexa”. Afirman claramente: “O noso obxectivo non é
fundar outra Igrexa, senón unha Igrexa outra”, segundo informou a revista
relixiosa francesa Témoignage Chrétien. Este movemento é un dos que
apoian o de Somos Igrexa.
En fin, non pode estar ausente desta Rolda a resposta masiva, no sentido
máis literal da palabra, que tivo a convocatoria da XII Xornada Mundial
da Mocidade en París, con Xoán Paulo II. Preto de medio millón de mozos
estiveron nas xornadas, a finais de agosto (18-24); un número que case
chegou a duplicarse na celebración do último día no hipódromo parisino de
Longchamp, rebordando ata as previsións máis optimistas. A chamada era
seductora: “Construí-la civilización do amor e da paz”, pero “obras son
amores...”. Ademais dos mozos estaban bispos de todo o mundo; entre o
bosque de mitras perfectamente aliñadas que reflectía algunha foto, estaban
algúns bispos galegos e un bispo galo que rompía a liña, o coñecido Jacques
Gaillot.
Victorino PÉREZ PRIETO
Agradecémo-la colaboración informativa e o xuízo sobre a Rolda.
Mandádea a: Victorino Pérez, Rúa da Cañota 5, baixo. 15405 FERROL.
Vitope@planalfa.es
437/125

In memoriam

Carta de dor e liberdade
A Pepe Bermúdez Alvite, na memoria

Por Silvestre GÓMEZ XURXO
Morremos e o mellor que poden dicir de nós é que fomos boas persoas.
Ti, Pepe amigo, sempre fuches para todos un home bo, moito antes, por
certo, do pasado catro de xuño. Oíno dicir tantas veces estes días, que, de
ter algunha dúbida, tería que acabar dando creto definitivo a esta afirmación.
Tamén llo escoitei a meu pai, pois sabes ben que na casa dos meus sempre
houbo por ti un aprecio sen reservas, aínda que el o dixo cun criterio
lingüístico que sería máis do teu agrado. El sentenciou: “Como boa persoa,
era boa persoa abondo”.
Téñoche que recoñecer que eu non falei nada estes días da túa bondade,
porque houbo en ti outras virtudes que me resultaron máis relevantes, sen
facer de menos a bondade. Ti non só fuches bo, fúche-lo mellor; estás, con
todo o dereito, no libro das mellores persoas do mundo.
Pero para min, antes ca nada, ti sempre serás un modelo de persoa libre,
unha persoa que exercía conscientemente de persoa libre, que gozaba de ser
libre e de ve-los demais gozar de ser libres. E, por seres libre, asumiches
sempre a responsabilidade das túas decisións, sen consumi-lo tempo na
procura de desculpas ou refuxios. E, por seres libre, foiche dura a
enfermidade, pois o seu devir non estaba nas túas mans e, conforme pasaban
os días, víaste prisioneiro dun corpo que, sendo sempre xeneroso en saúde,
agora se che volvía esquivo e non daba respondido ás ansias do teu
sentimento de liberdade, erguendo diante túa, á fin, un muro infranqueable.
E foiche duro ve-los teus sacar forzas de fraqueza para non caer nun
abatemento total, pois viviron a angustia de ver pasar de maneira inexorable
os prazos dun final irrevogable. Pero, aínda así, o amor brillou sempre nos
teus ollos e o sentimento de liberdade conservou nas túas palabras a
afouteza dos tempos idos.
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Nada apaga a luz que brilla nun amor, nun sentimento,
non hai morte para o vento.
Dío o poeta e ten razón, porque o amor e o sentimento en ti perviven
coma o vento.
“Pois xa ves, téñenme aquí amarrado con todos estes aparellos”, foron
as primeiras palabras que me dixeches cando puiden visitarte no hospital, na
compaña de Ramón Carou (¡canto sufrín nos meses da túa enfermidade!).
Non estabas magoado pola dor, sentíaste cativo naquela cama e nunca das
sabas puideches facer azas. E pasámo-las horas falando de vagar, sabendo
que os días que che quedaban eran contados, e foi toda a tarde un exercicio
de liberdade. Liberámoste de soros e agullas, de médicos e hospitais e
vagamos ledos e ceibos polos montes e as brañas do noso Mazaricos, “aló
pola miña terra”, dicías. Sen rumbo nin destino, coma os corvos feros de
Pondal, só polo goce de andar soltos, libres coma o aire que ventea sobre
as uces.
Non hai machado que corte a raíz do pensamento,
porque é libre coma o vento.
Os poetas sempre teñen razón.
Subímo-los cómaros a renderlle acatamento á vellez das pedras dos
castros, percorrémo-la chairas tralas modestas mostras románicas das nosas
igrexas e a expresión eterna dos sentimentos dos canteiros nos cruceiros dos
camiños, en casas de boa xente e en hórreos de moito millo. E fartámonos
a facer proxectos ó abeiro das pedras da mámoa de Parxubeira, solar de
descanso, sen dúbida, dalgún teu devanceiro.
Vivimos unha tarde ben cumprida e poucas che quedaban, por máis que
un espírito coma o teu fose merecente dun corpo eterno. E así te recordarei
sempre, amigo da alma, berrando a liberdade polos outeiros todos do
mundo. Se a algún non dése chegado a túa voz, xa sei cal é o meu cometido
na túa derradeira vontade.
Sinto a túa morte, Pepe, con dor seca e irremediable, pero dáme reparos
falar da miña dor, pensando na que sentirán os que aínda te querían e te
queren moito máis ca min, sendo grande como é o meu cariño, e vénceme
unha tristura desoladora que non quero unir á túa lembranza.
O poeta, xa sabes, segue tendo razón:
Anque morra o corazón, as ideas sobreviven;
sen razón sería a vida.
Silvestre GÓMEZ XURXO
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FÉLIX VILLARES MOUTEIRA, Os poetas galegos do Seminario de
Mondoñedo. Notas biográficas e escolma, limiar de Xesús Alonso Montero,
Deputación Provincial de Lugo, Mondoñedo 1997. 336 páxs.
Con razón comeza Alonso Montero o limiar do libro dicindo “Os
amigos da poesía estamos de festa: xa dispoñemos dunha antoloxía da
Escola poética do Seminario”. Polo Seminario de Santa Catalina de
Mondoñedo pasaron algúns dos mellores escritores galegos, sobre todo
poetas dos séculos XIX e XX. Algúns acabaron sendo curas, como Antón
Castro e Neira (“o cura de Argumoso”), Xosé Mª Chao Ledo, Celestino
Cabarcos (cura de Romariz), Daniel Pernas Nieto, Xosé Crecente Vega...
Outros serán leigos de aguda sensibilidade humanística e crente (Antón
Noriega Varela, Aquilino Iglesia Alvariño, Xosé Mª Díaz Castro...). E
outros virán ser vates anticlericais, como Manuel Leiras Pulpeiro. Pero
todos terán unhas características que Félix Villares, actual rector do
Seminario, sabe salientar na súa introducción: fonda formación humanista
recibida no Seminario, coñecemento dos clásicos latinos, preocupación pola
fala galega, liña poética popular e costumista, cantores das cousas pequenas
cun amor franciscanista pola natureza, predominio do descritivo sobre o
lírico, aparición recorrente do tema relixioso que manifesta unha fondura de
fe. É por isto que gran parte deles foron necesariamente obxecto xa
anteriormente do meu estudio e entraron por dereito propio no meu libro
Galegos e cristiáns.
“O Seminario de Mondoñedo é unha escola, ó menos dende o século
XVIII, de poesía galega que chega deica os nosos días”, escribe Manuel
María. E tódolos estudiosos da literatura galega recoñecen a existencia e a
importancia desta escola poética. Ademais dos nomeados máis arriba,
entran nesta escola e teñen poemas no libro Lois Corral, Romualdo López,
Pastor Díaz, Ricardo Bodenlle, Manuel Pérez, Trapero Pardo e Chao
Espina. Deste xeito, no libro que comentamos teñen cabida os grandes da
nosa literatura, pero tamén os que non o son tanto, e mesmo os que só nos
deixaron algunhas panxoliñas, que se ofrecen completas.
Félix Villares ofrécenos unha magnífica e bastante significativa escolma
da riqueza poética desta escola en 300 das 335 páxinas de que consta o libro;
de calquera xeito, é o panorama máis completo publicado sobre esta escola
poética mindoniense. É unha antoloxía para gozar con versos que van desde
as sinxelas panxoliñas ata a magnífica poética de ton existencial e case
mística de Díaz Castro. Non están todos, pero son tódolos que están, e
abondan para honra-la historia desde centro de ensino. É pena que gran parte
dos curas que pasaron polas súas aulas non quedasen engaiolados polo
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mesmo amor á lingua galega que tiveron estes egrexios escritores e
convertesen os seus amores en obras de normalización do galego na liturxia
e nos actos públicos.
Antes de rematar esta breve recensión, cómpre aludir tamén a outros
escritores que pasaron polas aulas deste seminario, como Xosé Chao Rego,
Ramón Villares Paz, Martinho Montero Santalha, Xosé Manuel Carballo,
Camilo Valdeorras... e outros coñecidos só nos ambientes eclesiásticos,
como Enrique Cal Pardo, Santos Sancristóbal, Xosé Mª Díaz Fernández,
Segundo Pérez... Deles, algún ten feito creación poética valiosa, aínda que
escasa; é o caso de Martinho Montero. Pero outros clérigos e ex-clérigos de
esta diócese con máis creación poética, como Xosé Antón Miguélez e
Manolo Regal, non pasaron por esas aulas.
Victorino PÉREZ PRIETO
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
CONAN DOYLE, ARTHUR, O último adeus, O arquivo de Sherlock
Holmes, Galaxia, Vigo 1997, 240 páxs.
Volumes 8 e 9 da colección Sherlock Holmes, traducidos por Bieito
Iglesias e Manuel Vázquez.
SENELL, JOLES, A guía fantástica, Galaxia, Colección Árbore, Vigo
1997. 100 páxs.
Josep Allbanell está detrás deste seudónimo e con este libro acada o seu
meirande prestixio. Nunta tenda de vello mercamos un libro antiguo e logo
vén o marabilloso e o fantástico que colle a atención de pequenos e grandes.
BAAMONDE, ANTÓN, A rosa sen por que, Galaxia, Vigo 1997, 134 páxs.
Manolo Rivas di que é “o libro que todo escritor debería ler”. Breves
ensaios sobre diversos temas nos que a literatura, a política, o tempo ou a
filosofía dan pé ó autor para considera-lo mundo no que vivimos hoxe.
VALCÁRCEL, XOSÉ MANUEL, Os ollos da sentinela, Galaxia, Vigo 1997,
180 páxs.
Catorce relatos nos que a estética verbal e a crispación das situacións
danse a man para a creación literaria que o autor persegue.
OTERO PEDRAYO, RAMÓN, O libro dos amigos, Galaxia, Vigo 1997, 240
páxs.
Marcos Valcárcel preparou esta nova edición na que don Ramón fai a
semblanza sentimental, intelectual e humana cuns corenta amigos.
ALONSO GIRGADO, LUIS E REQUEIXO, ARMANDO, Ánxel Fole e Á lus do
candil, Galaxia, Vigo 1997, 124 páxs.
O comentario vai precedido dunha breve biografía do autor e seguido
dunha completa bibliografía sobre el.
GONZÁLEZ REBOREDO, XOSÉ M., Guía das festas populares de Galicia,
Galaxia, Vigo 1997, 330 páxs.
Ampla introducción analizando os planos xeográfico, relixioso, profano
e descritivo das festas. Exposición clasificándoas en universais, romarías,
patronais e laicas. Bibliografía e índices.
ARITZETA, MARGARITA, Emboscados no gran norte, Galaxia, Vigo
1997, 210 páxs.
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A escritora catalana aproveita a experiencia dunha viaxe ó Canadá, para
novelar unha serie de aventuras na que a loita das minorías indias por
sobrevir latexa coma problema de fondo. Intriga e suspense. Traduciu,
Leandro García Bugarín.
PÉREZ LÓPEZ, SEGUNDO, Pilar Silva: muller crente e comprometida,
edición de autor, As Pontes 1997, 290 páxs.
Pilar foi unha muller das Pontes que viviu entre 1926 e 1995. Levou
unha vida consagrada á parroquia e ás súas necesidades pastorais. O autor
recolle os seus escritos, que hai que ler na clave da época de posguerra que
a marcou e valoralos nesa dimensión cristiá. Interesante ve-la evolución da
vida parroquial, con tódolos seus avatares, case ata hoxe.
CERDEIRIÑA, VICENTE, San Salvador, edición de autor, Poio 1997.
Vinte paxiniñas que o párroco de San Salvador de Poio editou para os
seus fregueses dando a coñece-la historia do seu patrón e expoñendo os
principios teolóxicos dun xeito popular.
VV.AA., Santas del siglo XX, Planeta, Barcelona 1997, 250 páxs.
Cinco autoras, Paloma Gómez Borrero, Pilar Cambra, Ángeles Galindo,
Mercedes Gordón e Marta Portal, fan a semblanza doutras cinco mulleres:
Gianna Beretta, Giuseppina Bakhita, Victoria Díez, Teresa de los Andes e
Edith Stein. Queren manifestar que a santidade está na man de todas.
TERESA DE CALCULTA, Orar, Planeta-Testimonio, Barcelona 1997, 224
páxs.
Pensamentos seleccionados, ordenados e traducidos por José Luis
González-Balado. Adquire neste momento unha especial actualidade.
RODRÍGUEZ FERRER, JOSÉ, Amencidas de Valdeorras, Oriente ediciones,
Málaga 1997, 130 páxs.
Por primeira vez en letra impresa, o autor deste poemario expresa os
sentimentos que lle suxire a bisbarra, que recorre ata a mesma Manzaneda:
fontes, capelas, mosteiros, campás, arrincan a admiración do poeta. Os
emigrantes da zona son obxecto do primeiro poema.
GÓMEZ ALFARO, XOSÉ CARLOS, Os ciclóns do sino, Deputación de
Ourense, 1997, 70 páxs.
Non é novo na publicación de poemarios (Matria de néboa, do Castro,
1997) nin de artigos xornalísticos. O profesor Alonso Montero acaba de
presenta-la súa obra na Guarda, o 19 de setembro. O amor e a morte inspiran
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unha vez máis unhas páxinas que antes moveron a vida do autor. “Desde o
loito para a vida”...
REGO NIETO, MANUEL, Historia dun circo, edición de autor, Ourense,
1997, 50 páxs.
Breve historia dun circo, “metade auténtica, metade ficción”, onde
latexa o recordo do pai que lle ensinou a amalo e a vida de cada un dos
traballadores do circo.
VILLARES MOUTEIRA, FÉLIX, Os poetas do Seminario de Mondoñedo,
Deputación Provincial de Lugo, 1997, 335 páxs.
Notas biográficas e escolma dos poetas que constituíron o que deu en
denominarse polos estudiosos e críticos Escola do Seminario de Mondoñedo.
O actual director do devandito centro de estudios, que se coñece nos medios
literarios por se-lo animador da revista escolar Amencer, ofrécenos con esta
recompilación un traballo que se esperaba xa hai tempo. Incluso figura
algún poema inédito. Leva un limiar de Xesús Alonso Montero.
PUIGJANER, JOSEP-MARÍA, Nosotros no nos damos por vencidos, Sal
Terrae, Santander 1997, 130 páxs.
Traducción da primeira edición en catalán no 1995. Leva como subtítulo
De los años sesenta a fin de siglo. Analiza as diferentes correntes de
pensamento que acompañaron as vidas dos que andan polos cincuenta
anos... dende o existencialismo ata a inquedanza ecolóxica actual. E dende
a neoescolástica ata a teoloxía da liberación, pasando pola influencia de
Ignacio de Loyola e Teilhard. Fai logo unhas propostas para “despois do
temporal”, apelando á solidariedade, á esperanza, á comuñón...
VAN BREEMEN, PIET, Te he llamado por tu nombre, Sal Terrae, Maliaño
1997, 250 páxs.
Na colección Pozo de Siquén sae en castelán este volume do xesuíta
holandés. O orixinal é de 1976. Meditación sobre a chamada de Deus a cada
persoa e das diferentes respostas. Sitúa o fundamento da fe na certeza do
amor de Deus por tódolos homes e mulleres do mundo. María, Abraham e
Zaqueo sérvenlle de exemplo, sen esquecer respostas máis actuais coma
Ignacio, Juan de la Cruz, Tareixa de Calcuta, padre Kolbe...
LECLERC, ELOY, El reino escondido, Sal Terrae, Maliaño 1997, 200
páxs.
Orixinal francés de 1987. A reflexión parte dunha das máis duras
experiencias polas que pode pasar un ser humano: ós vinte anos, o autor
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viviu nos campos de exterminio nazi, e alí era sensible ó “silencio de
Deus”... ¿Poderíaselle considerar cómplice daqueles horrores?... Esta foi a
orixe dun camiño de busca e descuberta da acción de Xesús e nós.
TRACY, DAVID, Pluralidad y ambigüedad: Hermenéutica, religión,
esperanza, Trotta, Madrid 1997, 176 páxs.
Orixinal en inglés de 1987. O autor, profesor de Teoloxía na
Universidade de Chicago, centra a súa reflexión na conversación. Toda a
tradición intelectual, cultural, política ou relixiosa está condicionada pola
comunicación. Pluralidade e ambigüidade son notas características que hai
que ter en conta. Pero neste século XX o asunto está a tomar grandes e novas
dimensións ante a pluralidade de medios de transmisión. O derradeiro
capítulo dedícao á interpretación teolóxica, porque a relixión é a máis
difícil, por ser unha realidade plural e ambigua e, polo tanto, a mellor proba
para calquera teoría da interpretación.
MARDONES, JOSÉ MARÍA, Utopía en la sociedad neoliberal, Sal Terrae,
Maliaño 1997.
O autor pregunta se é posible a utopía ou se a sociedade actual só
enxendra escepticismo, nostalxia e resignación. Para responder vai polas
rúas do social e cultural e alí descobre diferentes utopías que, pese ás
correntes neoliberais e neoconservadoras, son sinos de esperanza. Cada
capítulo vai seguido dun cuestionario de traballo.
TORRES QUEIRUGA, ANDRÉS, Un Dios para hoy, Sal Terrae, Maliaño
1997.
Vinte séculos de cristianismo son unha fonte de riqueza e poden ser un
veo para comprende-la revelación que Deus nos fixo en Xesús. Expresións,
linguaxe, formulacións dogmáticas, non se poden entender sen unha
adaptación ou reformulación á vida actual. Estas páxinas axudarannos neste
cambio de paradigma.
GONZÁLEZ FAUS, JUAN IGNACIO, Derechos humanos, deberes míos, Sal
Terrae, Maliaño 1997.
A cultura posmoderna está cada vez máis escravizada á economía e os
dereitos humanos, non por moi cacarexados, son mellor cumpridos. O autor
insiste na obriga dos cristiáns de comprometerse no seu cumplimento.
CARREIRA, MANUEL, El hombre en el cosmos, Fe y Secularidad, Madrid
1997, 80 páxs.
Se sempre o ser humano tivo que enfronta-los grandes problemas ante
a vida, o mundo e as relacións con outros seres, nesta fin de século imponse
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a reflexión para dexerga-la ciencia da fantasía, a verdadeira investigación
das cabeceiras sensacionalistas e publicitarias. Estas páxinas tentan de
esclarece-lo camiño da verdade.
VV.AA., Interrogante: Dios, Fe y Secularidad, Madrid 1997, 50 páxs.
Martín Velasco, Fernando Savater e Gómez Caffarena trataron o tema
no XX Foro sobre o Feito relixioso. Este folleto recolle as súas aportacións.
O primeiro fai unha síntese da historia das relixións e da evolución do
concepto do sagrado. O segundo cuestiona provocativamente o mesmo feito
da crenza en Deus, e Caffarena dálle resposta defendendo a racionalidade
do asentimento relixioso ó Deus do Amor.
ESTRADA, JUAN ANTONIO, La oración de petición bajo sospecha, Fe y
Secularidad, Madrid 1997, 35 páxs.
Tenta dar resposta ás críticas actuais a que está sometida a oración de
petición. E concretamente ás teses de Torres Queiruga (“Más allá de la
oración de petición”, Iglesia viva, 152, ou Recupera-la creación). Está en
xogo a mesma esencia de Deus e a súa relación coa humanidade. Non lle é
doado. Algo hai que mover no novo paradigma, se queremos facer compatible
a imaxe dun Deus-Amor que se preocupa de nós e unhas peticións que
implican unha certa contradicción nestas relacións, nun mundo no que as
ciencias van retomando o seu posto. O autor razoa e trata de esclarece-lo
problema. Cadaquén xulgará se o consegue.
MARTINI, CARLO M., El itinerario del discípulo, Sal Terrae, Maliaño
1997, 224 páxs.
Recolle uns exercicios que o cardeal deu a xesuítas. Tenta segui-lo
camiño de Lucas, concordándoo co esquema ignaciano. Os consellos de
Lucas a Teófilo aparecen reflectidos nas diferentes etapas do camiño que
propón san Ignacio.
HERNÁNDEZ MOURIÑO, ANDRÉS, ¿Espadas ou arados?, Irimia, Santiago
1997, 84 páxs.
Este número 9 da colección Angueira recolle as reflexións dun insubmiso
sobre o senso cristián de esta actitude.
PEPE O CHAIREGO, Deus tenvos moita gracia, Irimia, Santiago 1997, 88
páxs.
Número 10 da colección Angueira. “Creo no divino humor”, reza o
subtítulo. É que Pepe O Chairego, que vén ser Xosé Chao Rego, elixiu un
estilo festivo para nos axudar a expresar no novo paradigma doutrinas que
foron e seguirán a ser sempre permanentes.
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Recensións

VV.AA., Concello de Samos: Historia das dúas parroquias, tomo II,
Lugo 1997, 100 páxs.
Este segundo volume está dedicado ás seis parroquias do concello, ás
únicas que se achan á esquerda do río Ouribio, que é a parte noroeste.
Colaboran, máis ou menos, os mesmos autores do primeiro, correndo coa
dirección o presidente da fundación local O Noso Lar. Cómpre resalta-la
aportación etnográfica que se fai presente nesta entrega.
Engracia VIDAL
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