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Guieiro
Contra o que certos medios de comunicación parecen querer dar a
entender, o fundamentalismo ou o integrismo non son fenómenos privativos de certas relixións. En todas elas, no pasado ou no presente, sempre hai
quen ergue a bandeira da defensa da pureza das esencias fronte ás supostas
corrupcións que ameazan destruí-la doutrina central da fe. Son posturas que
adoitan manifestarse con máis forza nos momentos de cambio intenso e
deben entenderse, case sempre, como unha parte máis dos movementos de
reacción que, nos máis diversos campos, se suscitan ante circunstancias
críticas dese tipo.
No terreo relixioso, as tendencias fundamentalistas soen centra-lo seu
esforzo na loita pola conservación das formas concretas de expresa-la fe
que viñan sendo tradicionais, identificando a súa permanencia coa defensa
da fe mesma. O resultado deita nunha falta de adecuación cada vez máis
ampla entre a relixión así entendida e as realidades nas que se desenvolve
a existencia das persoas, forzándoas a unha opción excluente entre a fe e
o mundo no que viven, a cal, en calquera dos casos, ten que ser traumática.
O artigo de Andrés Torres Queiruga co que abrimos este número
ofrece unha reflexión sobre a necesidade de dar paso de modo definitivo a
unha nova maneira de entende-la fe cristiá que vaia máis ó xeito coas
mudanzas que no mundo se veñen introducindo desde o inicio da
Modernidade. O título é ben expresivo do que o autor pretende: Falar de
Deus no cambio de cultura, co obxecto de atopar novas formulacións dos
conceptos e dos modos de expresa-la fe que estean en consonancia coa
mentalidade e a sensibilidade da época.
Tamén Victorino Pérez Prieto anima a romper con vellas concepcións
que hai tempo deberían estar sobrepasadas, lonxe como están das maneiras
actuais de entende-las cousas. Toma como exemplo o libro do Apocalipse,
tanto tempo lido como pura mostra do terror e da catástrofe que espera á
humanidade no futuro, para amosarnos cómo, en realidade, transmite unha
mensaxe chea de esperanza, moi apropiada, xustamente, para tempos de
crise, val dicir, de cambio.
Nicanor Rielo Carballo lévanos, sen embargo, por outros camiños
ben distintos, os que percorreron Os monxes brancos en Galicia.
Aproveitando a celebración este ano do IX centenario da fundación da orde
do Císter, dános un paseo pola historia dos cistercienses e dos seus
mosteiros en Galicia ata os mesmos días de hoxe.
Que vivir en coherencia a fe de Cristo non sempre é doado queda moi
claro en certos casos concretos dos que todos temos noticia. Un deles é o
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da obxección ó servicio militar por razóns de conciencia. Queremos
espallar, a este respecto, como testemuño das moitas loitas deste teor que
se están dando, a carta que escribiu Plácido Fernández Albert, un crego
insubmiso preso no Penal Militar de Alcalá de Henares por manterse firme
na súa negativa a servir á sociedade dun modo que considera incompatible
cos seus principios relixiosos. As súas reflexións, con todo, non queren
quedar neste concreto problema e achégannos tamén a outras moitas
cuestións relacionadas coa vida dun crente.
Ademais das crónicas da actualidade que son habituais, a Crónica
política, a Rolda da cultura e a Rolda de Igrexa, o lector atopará na revista
unha visión da última Romaxe de Crentes Galegos, a cargo de Christina
Moreira, e unha breve referencia ó XVIII Congreso de Teoloxía, da man
de Herminia Estoa Bouso, así como unhas breves páxinas dedicadas ós
libros.
Xavier R. MADRIÑÁN
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Estudios

Falar de Deus
no cambio da cultura
Por Andrés Torres Queiruga

1. O problema
Deus é eterno, pero a relixión vive na historia, e a historia cambia. A
relación co eterno ten que realizarse no tempo, sometida ó cambio,
entregada á evolución: o mesmo ten que ser vivido, expresado e pensado
diversamente. E iso resulta sempre difícil, pois todo cambio significa crise;
é dicir, por un lado, discernimento e separación entre o que vale e o que non
vale; por outro, abandono do coñecido e entrada no novo e descoñecido.
Cando, como sucede no noso tempo, o cambio reviste caracteres
revolucionarios, a dificultade aumenta. De feito, nacen espontaneamente
tendencias contrapostas: as que fan táboa rasa de todo, negando sen máis
a validez e verdade do anterior, e as que se resisten á novidade, agarrándose
espasmodicamente ó establecido. O ateísmo e o conservadorismo constitúen
as manifestacións típicas no ámbito relixioso, e tense sinalado que non
poucas veces se alimentan reciprocamente (máis do que pensan tanto un
coma outro).
A historia ensina, ou debería ensinar, que unha postura relixiosa que
se queira viva e auténtica ten que afronta-lo cambio dunha maneira
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creativa. Non vale, desde logo, a negación, pois agacha-la cabeza na area
nunca anulou a existencia do perigo. Pero tampouco non vale a solución a
medias, o si pero non, o poñer parches e apontoar edificios en ruína. E
cómpre recoñecer que nisto último reside a gran tentación, porque o cambio
parcial, por un lado, parece responder á necesidade do tempo, posto que hai
cambio, e, por outro, calma a angustia, posto que, en canto parcial, no
fondo deixa todo como estaba. Abonda unha ollada a gran parte das
actualizacións litúrxicas, pastorais e teolóxicas, para ver con qué forza isto
se está a dar na realidade.
No reforzamento deste fenómeno conflúen dous factores importantes.
O primeiro, o medo ó escándalo, no caso de que as novidades da eséxese
ou da especulación teolóxica cheguen ó gran público: é o que alguén
chamou a distancia entre a cátedra e o púlpito. Pero resulta evidente que,
nunha sociedade mediática e de libre expresión, esa política resulta suicida:
a experiencia cotiá ensina que as novidades que non se ofrecen nos lugares
adecuados –onde se pode facer con seriedade científica e responsabilidade
pastoral– acaban chegando como goteo escandaloso e irresponsable polos
medios de comunicación. O que non se quere afrontar como dificultade,
acaba chegando como escándalo e, en definitiva, como descualificación do
relixioso.
O segundo fenómeno consiste na crenza de que a nova mentalidade é
cousa unicamente de científicos e de filósofos, sen que chegue a afecta-lo
gran público. Non se comprende que iso vale tan só para as ideas expresas
ou para as teorías elaboradas, pero non para a mentalidade como tal: esta
constitúe unha atmosfera, unha impregnación ambiental que configura o
modo de percibi-la realidade, mesmo sen que os suxeitos sexan totalmente
conscientes do influxo nin o experimenten por igual en tódalas cuestións.
Influxo que, por outro lado, cada vez se fai máis explícito e se vai
estendendo a máis aspectos, non só polo impacto dos medios, senón, e
acaso sobre todo, pola eficacia da escola. Unha anécdota que unha mestra
me contou nunha clase de Teoloxía pode aclaralo. Falando do diluvio e do
salvamento dos animais, anunciouse o típico cativo listo e espelido:
“profesora, iso é imposible, porque se Noé metese tamén as térmites,
comíanlle a arca”. Inxenuo, pero todo un síntoma do que está a pasar nas
profundidades da cultura: un modo de expoñer e explica-la fe faina cada
vez máis incomprensible e máis incrible para os homes e mulleres do noso
tempo.
Unicamente tomando a mutación en toda a súa seriedade, recoñecendo
que a partir da entrada do mundo moderno está en marcha un cambio de
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paradigma, resulta posible que a experiencia fonda da fe poida encontra-la expresión que a faga vivible e significativa para a sensibilidade actual.
E non se diga que isto significa “entregarse ó espírito do tempo” ou “vende-la substancia da fe”. Todo o contrario: só cando se afronta o cambio dunha
maneira consciente cabe distingui-lo correcto do incorrecto e resulta
posible, como quería san Paulo, “examinalo todo para quedarse co que é
bo” (cf. 1 Tes 5,21). Se a fe quere vivir de verdade no mundo de hoxe, onde
unha visión secular(ista) tende a configurar toda a existencia, precisa
poñerse en condicións de ofrecer con toda radicalidade e coherencia unha
visión alternativa que, sendo verdadeiramente actual, permita ve-la realidade
en perspectiva relixiosa.
Enfrontar isto supón, desde logo, unha tarefa enorme, pois significa repensar a fe como un todo, recuperando a fondura dos seus temas, pero
reconstruíndoos no terreo da nova época. Repito, non abonda o remendo
nin o apaño: trátase dun cambio de paradigma, e quedarse a medio camiño
non fai más ca aumenta-la confusión: como sinalou Jürgen Habermas, “un
paradigma soamente perde a súa forza, cando é substituído por outro
paradigma nunha negación determinada”.1
Co cal xa se está a indicar que a tarefa deberá atender a moitas frontes.
Neste traballo –deixando acaso outras para máis adiante– atenderei unha
concreta: a cosmovisión actual, en canto determinada pola nova visión
científica do mundo.
2. A alerta da ‘desmitoloxización’
2.1 Rele-la Biblia
De novo, unha anécdota. Na festa da Ascensión, un locutor relixioso,
tratando de achega-lo misterio ós seus oíntes e intentando modernizar a súa
linguaxe, tivo a ocorrencia xenial: describiu a Cristo como “o divino
astronauta”. Aquí témo-lo exemplo perfecto do parche acomodaticio. Hai
boa vontade e percepción da necesidade dunha actualización. Pero aparece
claramente o equivocado do camiño e a gravidade do asunto. Cando se
supera a sorpresa, ou aínda unha certa sensación de ridículo, xorde en
seguida a evidencia de estar ante un problema moi importante. O exemplo
amosa, en efecto, cómo o cambio cultural producido pola entrada da
Modernidade sacudiu as raíces máis fondas do modo de pensar e expresa-la experiencia cristiá.
1

El discurso filosófico de la modernidad, Madrid 1989, p. 368.
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Porque é evidente que a descrición neotestamentaria non encaixa na
nova visión dun mundo que non ten xa arriba nin abaixo, que non se divide
no terreal (imperfecto, mutable e corrupto) como oposto ó supralunar ou
celestial (impoluto, circular, perfecto e divino). Por iso, intentar, como na
anécdota, forza-lo encaixe mediante un superficial afeite lingüístico, leva
ó absurdo; e, o que é peor, confirma a acusación, tan estendida, de que a
relixión pertence, irremediablemente, a unha mitoloxía pasada.
E, unha vez alertados, abonda unha simple ollada para comprender que
non se trata dun caso illado, senón que o problema afecta profundamente
ó marco mesmo das formulacións en que se expresan as grandes verdades
da nosa fe. ¿Quen, á vista dos datos proporcionados pola historia humana
e a evolución biolóxica, é capaz de pensar hoxe o comezo da humanidade
a partir dunha parella perfecta, nun paraíso sen feras e sen fame, sen
enfermidades e sen morte? Máis grave aínda: ¿quen –incapaz como se sente
toda persoa normal de golpear a un neno para castigar unha ofensa do seu
pai– pode crer nun deus que durante milenios estaría castigando a miles de
millóns de homes e de mulleres, todo porque os seus “primeiros pais” o
desobedeceron comendo unha froita prohibida?
Isto pode parecer caricatura, pero todos sabemos que fantasmas iguais
ou parecidos habitan de maneira moi eficaz o imaxinario relixioso da nosa
cultura. E a enumeración pode continuar, en asuntos, se cabe, máis graves.
Así, por exemplo, segue a falarse con demasiada facilidade dun deus que
castigaría por toda unha eternidade e con tormentos infinitos culpas de
seres tan pequenos e fráxiles como, en definitiva, somos tódolos humanos.2
Ou que lle esixiu a Abraham o sacrificio do seu fillo Isaac;3 ou que estivo
a relear con el, a ver se este o convencía –¡a Deus!– de que fose
misericordioso e non castigase a todos, se había bastantes xustos para
compensar (Xén 18,16-33). Ou, para colmo, que esixiu a morte do seu Fillo
para perdoa-los nosos pecados; e grandes teólogos, desde Barth a Moltmann
e Urs von Balthasar, non se recatan aínda hoxe de afirmar que na cruz Deus
estaba descargando sobre Xesús a ira que tiña reservada para nós4...
Cf. o meu artigo “¿Que queremos dicir cando dicimos inferno?”, Encrucillada 93 (1995) 213240; algo máis amplamente en O inferno a revisión, colección Angueira, Irimia, Santiago 1995;
trad. cast.: ¿Qué queremos decir cuando decimos “infierno”?, Sal Terrae, Santander 1995; trad.
brasileña: O que queremos dizer quando dizemos “inferno”?, Paulus, Sâo Paulo 1997.
2

Cf. o meu artigo “Do ‘Terror de Isaac’ ó ‘Abbá’ de Xesús. Como ler criticamente a Biblia”,
Encrucillada 89 (1994) 325-342; tamén en castelán: “El sacrificio de Isaac: de la muerte por la letra
a la plenitud del símbolo”, en F. García e A. Galindo (ed.), Biblia, Literatura e Iglesia, Universidade
de Salamanca 1995, pp. 115-130.
3

4

Ver, por ex., B. Forte, Jesús de Nazaret, historia de Deus, Madrid 1983, pp. 255-268, que aporta
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Deus me libre do sarcasmo ou da ironía fácil en temas tan graves e
transcendentes. Ben sei que baixo estas expresións latexa unha fonda
experiencia relixiosa, e incluso que, con esforzo e boa vontade, resulta
posible chegar a entendelas dunha maneira máis ou menos correcta. Pero
sería pastoral e teoloxicamente suicida non ver que a mensaxe que de
verdade chega á xente normal é a suxerida polo significado directo desas
expresións, posto que as palabras significan no preciso contexto en que son
pronunciadas e recibidas. De sorte que acaba sendo inútil e contradictorio
o recurso (no mellor dos casos) a procedementos hermenéuticos, artificios
oratorios ou refinamentos teolóxicos para lograr unha significatividade
actual, pretendendo ó mesmo tempo conservar palabras e expresións que
son solidarias do contexto anterior. Coma neses diques onde a estructura
cedeu xa á presión da enxurrada, os muros de contención e os remedios
provisionais son incapaces de conte-la hemorraxia de senso provocada
polas numerosas e crecentes rupturas do contexto tradicional. Ou se renova
a estructura ou o resultado só pode se-lo desbordamento e a catástrofe.
2.2 A chamada de Bultmann
Ese foi o grito de alerta lanzado por Rudolf Bultmann co seu programa
da desmitoloxización. Non se trata, naturalmente, de lle da-la razón en
tódolos puntos. Pero foi unha mágoa que, a causa de certas esaxeracións
pola súa parte e de certos alambicamentos teolóxicos pola de moitos
críticos, se esquecese con demasiada facilidade o fondo incontrovertible do
diagnóstico: hoxe non é posible facer comprensible a fe, se as súas
expresións aparecen solidarias dos elementos mitolóxicos que caracterizaban a mentalidade relixiosa premoderna.5 Para dicilo coas súas palabras:
Non se pode usa-la luz eléctrica e o aparello de radio ou empregar
na enfermidade os modernos medios clínicos e medicinais, e ó mesmo
tempo crer no mundo de espíritos e milagres do Novo Testamento.6
moitos datos e que, coa súa habitual brillantez, fai patente esa mestura dun discurso no que se acepta
esta visión horrible con outro no que se sabe ler na cruz o incrible amor de Deus. O último é, sen
dúbida, o que todos queren dicir –¿como serían teólogos, se non?–, pero o afán de conserva-la letra
de certas pasaxes da Escritura leva a ese tipo de retórica teolóxica, de entrada moi eficaz, pero que
co tempo deixa ve-los estragos da súa incoherencia nun contexto secularizado, que, interpretándoas
no seu senso normal, as encontra insufribles.
5
Para unha visión actualizada e crítica, cf. I. U. Dalferth, Jenseits von Mythos und Logos. Die
christologische Transformation der Theologie, Herder 1993, pp. 132-164; C. Ozankom, Gott und
Gegenstand, Paderborn 1994, pp. 121-170.
6

Neues Testament und Mythologie, en Kerygma und Mythos (hrsg. von H.W.Bartsch), Hamburgo
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Pénsese que, por moito que o digan o libro de Xosué (10,13) ou o do
Eclesiastés (1,45), ninguén de nós é capaz de crer que o Sol se move en
torno á Terra; e se ó noso lado alguén cae ó chan cun ataque epiléptico, non
podemos crer que a causa foi un demoño, aínda que así o pensase no seu
tempo o mesmo Xesús. Afirmar isto non implica de modo ningún nega-lo
contido relixioso nin o valor simbólico (Bultmann falaba de “significado
existencial”) desas narracións. O que se cuestiona non é o significado,
senón a aptitude daquelas expresións para vehiculalo no novo contexto.
Para o dicirmos cun exemplo concreto: a creación do home no capítulo
2 do Xénese segue conservando todo o seu valor relixioso e toda a súa forza
existencial para unha lectura que trate de ver aí a relación única, íntima e
amorosa de Deus co home e coa muller, e mesmo a diferencia da que
mantén coas demais criaturas. Pero, xusto para velo así, resulta indispensable traspasa-la letra das expresións. Do contrario, se se persiste en ler
neses textos, de evidente carácter mítico, unha explicación científica do
funcionamento real do proceso evolutivo da vida, todo se converte en puro
disparate.7 De feito, sabemos moi ben que, durante case un século, neste
caso concreto, a fidelidade á letra converteuse nunha terrible fábrica de
ateísmo, facendo verdade a advertencia de Paulo de que “a letra mata,
mentres que o Espírito dá vida” (2 Cor 3,6).
3. Tomar en serio o cambio de paradigma
Pero reduci-lo problema á desmitoloxización sería minimizalo, porque
esta se enmarca no proceso máis amplo e profundo aludido ó comezo: o dun
auténtico cambio de paradigma, é dicir, dunha transformación que afecta
ó conxunto da cultura, modificando tódolos seus parámetros. E resulta
obvio que iso leva consigo a necesidade dunha re-modelación e retraducción do conxunto de conceptos e expresións en que culturalmente se
encarna a fe.
3.1 A profundidade do cambio
A afirmación é grave e comprometida. Non cabe descoñecer que
1948, p. 18; cf. Zum Problem der Entmythologisierung, en Glauben und Verstehen IV, Tubinga
1967, pp. 128-137; Jesus Christ and Mythology, Nova York 1958 (trad. española: Jesucristo y
Mitología, Barcelona 1970).
7
Cf. as acertadas observacións de Paul Ricoeur, Finitude et culpabilité. II A symbolique du mal,
París 1960, pp. 13-30 e 323-332.
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tomala en serio implica para o cristianismo unha reconfiguración profunda
–moitas veces incómoda e aínda dolorosa– dos hábitos mentais, dos usos
lingüísticos e das pautas piadosas. Abonda pensar nun dato tan simple e
evidente como o de que a inmensa maioría dos conceptos e boa parte das
expresións en que nos chegou verbalizada a fe –na piedade e na liturxia, na
predicación e na teoloxía–, pertencen ó contexto cultural anterior á Ilustración: teñen, en efecto, as súas raíces vitais no mundo bíblico, foron
configuradas reflexivamente durante os cinco ou seis primeiros séculos da
nosa era e recibiron a súa formulación máis estable ó longo da Idade Media.
Posteriormente houbo, desde logo, actualizacións; pero –sobre todo no
catolicismo– tiveron, polo xeral, un marcado carácter restauracionista
(neo-escolástica barroca e decimonónica, neo-tomismo posmodernista).
A situación agrávase aínda polo feito de que o cambio non se produciu
como un avance lineal, senón coma unha transición violenta. A caída da
cosmovisión antiga produciu a sensación de ser enganados, de que era
preciso reconstruílo todo de novo. Descartes proclamouno por todos ó
confesar que ó final dos seus estudios se encontraba cheo de “dúbidas e de
erros” e que por iso non se fiaría xa “doutra ciencia cá que puidese
encontrar en si mesmo ou no gran libro da natureza”.8
Ese é o significado fondo da “dúbida metódica”, e ela reflicte o talante
xeral que ía dominar na Ilustración, levando á caída da autoridade e ó
desprestixio da tradición. Como o subliñou H. G. Gadamer,9 as reaccións
foron, sen dúbida, excesivas; pero marcaban unha tarefa ineludible: a
cultura, e, polo mesmo, a relixión, na medida en que era solidaria con ela,
non podía seguir sendo a mesma, tiña que reconstruírse no novo paradigma
que se anunciaba por tódolos costados e se estendía de maneira imparable:
ciencia, socioloxía, política, economía, socioloxía, psicoloxía, moral... non
era posible continuar nin coa lectura literalista da Biblia nin cunha concepción ahistórica do dogma.
Para a teoloxía, a tarefa aparecía inmensa, e non poden estraña-las
reaccións defensivas e o estilo maioritariamente restauracionista. O resultado traduciuse nun claro atraso histórico, que agrava a situación. Por sorte,
o Vaticano II, ó proclamar a urxencia do aggiornamento, recoñeceu a
necesidade da renovación e abriu oficialmente as portas para emprendela.
Aínda así, o peso das dificultades fíxose sentir e a vertixe do novo freou
8

Discours de la méthode, en Oeuvres et lettres, La Pléiade, París 1953, pp. 128 e 131.

Verdad y método, Salamanca 1977, pp. 331-360; e a discusión Hermeneutik und Ideologiekritik,
Frankfurt 1971 (sobre todo a discusión con Habermas, pp. 45-56 e 283-313).
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moitas iniciativas. A verdade é que, a curto ou medio prazo, non cabe aínda
esperar solucións medianamente unánimes e satisfactorias.
En calquera caso, a pesar das dificultades, a tarefa de renovación non
pode ser esquivada, posto que non responde a unha opción subxectiva,
senón a un proceso obxectivo, imposto pola evolución da cultura. Imposto,
claro está, non no sentido de que, como queda dito, vaia se-lo ambiente
–a “figura deste mundo”, o Zeitgeist– o que impoña os criterios ou as
solucións, senón en canto que a nova situación define o marco dos
problemas e o contexto da posible intelixibilidade.
3.2 Os camiños do cambio
De todos modos, estaría fóra de lugar unha actitude resignada e
pesimista. Cando, con certa perspectiva, se pensa nos profundos cambios
ocorridos sobre todo a partir do Concilio e se está atento ós procesos de
fondo na vida eclesial, non resulta difícil percibir avances moi importantes.
Queda moito por facer, certamente; pero a percepción profunda desta
mutación fundamental e a necesidade de continuala constitúen xa unha
forte presencia no ambiente xeral: tanto na sensibilidade relixiosa ordinaria
coma na preocupación fonda dos teólogos (moitas veces, incluso máis do
que deixan ve-las elaboracións expresas da teoloxía). De feito, a pesar dos
claros retrocesos nos últimos anos, ¿quen sería hoxe capaz de vivi-lo seu
cristianismo coas pautas intelectuais, litúrxicas, morais e oracionais de hai
tan só corenta anos? Máis aínda, ¿quen as recorda con certa precisión?
Tamén neste caso se realiza aquilo de que “onde aparece o perigo, alí
crece igualmente a salvación”. Por dúas razóns fundamentais: 1) porque a
percepción do desaxuste obriga á claridade, e 2) porque a nova situación
trae consigo posibilidades específicas, só desde ela perceptibles.
A magnitude do cambio, en efecto, permite ver mellor a estructura do
problema: xustamente a mutación cultural que nos impide tomar á letra o
relato da Ascensión é a mesma que nos fai posible recupera-lo seu
significado permanente, sen que permaneza sometido á escravitude respecto do significante mítico propio daquel tempo. A imposibilidade de ve-lo
relato como unha ascensión material déixanos en franquía para busca-la súa
intención autenticamente relixiosa.
Operación non fácil nin sinxela, certamente, posto que non se trata
dunha relación extrínseca, nin sequera como a do corpo e o vestido. O
significado non existe xamais espido, en estado puro, senón xa sempre
traducido nunha forma concreta: non le-la Ascensión como un subir na
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atmosfera, significa necesariamente estala lendo xa no marco doutra
interpretación. Con todo, resulta posible a distinción, e é moi importante
comprendelo e afirmalo, pois unicamente desde aí nace a lexitimidade do
cambio e a liberdade para emprendelo.
Paga a pena aclaralo cun exemplo, tomando como referente a auga e
a súa figura (non a súa fórmula), en lugar do corpo e o seu vestido. Non
existe nunca a posibilidade de te-la figura da auga en estado puro: sempre
adoptará a forma do recipiente –vaso ou botella, xerra ou cunca– que a
conteña. Se non nos gusta unha figura, podemos cambiala, pero só ó prezo
de a substituírmos por outra: a imposta polo novo recipiente. Sen embargo,
distinguimos ben entre a auga e as súas figuras; e comprendemos que se
pode cambiar de recipiente, sen que por iso deba cambiar necesariamente
a identidade da auga. Desde logo, en todo transvase existe sempre o perigo
de perdas; pero, se non queremos que a auga se estanque e podreza, a
alternativa non está en conservala sempre no mesmo sitio, senón en coidar
que o traslado resulte íntegro, sen mingua do contido. A nivel teórico,
ninguén como Amor Ruibal soubo explicar isto mediante a súa dialéctica
entre a “noción” e o “concepto”.10
Coas limitacións de todo exemplo, algo parecido sucede coa fe e as
súas expresións. A fe non existe xamais en estado puro, senón sempre no
seo dunha interpretación determinada. Pero, se ha de vivir na historia, non
pode quedar estancada nun tempo determinado, senón que debe atravesalos
todos, adaptándose ás súas necesidades e aproveitando as súas posibilidades. O cal implica, á vez, liberdade e modestia. Modestia, porque aparece
claro que ningunha época pode pretender que a súa interpretación é única
ou definitiva, nin sequera a mellor: as nosas actualizacións son sempre
provisionais. Pero liberdade tamén, porque, precisamente por iso, toda
época ten dereito á súa interpretación. Xusto porque a fe quere ser “auga
viva”, a maneira de conservala non é represala nun depósito morto, senón
construír –con cariño e respecto, para que nada se perda; pero tamén con
valentía e creatividade, para que non se estanque e corrompa– canles
sempre novas polas que flúa cara adiante, fecundando os tempos e as
culturas.
Quen teña interese na cuestión teórica pode consulta-los meus libros Constitución y Evolución
del Dogma. La teoría de Amor Ruibal y su aportación, Madrid 1977, pp. 170-178, 194-209 e 301353; Noción, religación transcendencia. O coñecemento de Deus en Amor Ruibal e Xavier Zubiri,
A Coruña 1990, pp. 123-132, 136-145, 179-182, 286-294 e 308-327; e, máis brevemente, “A
noción como momento do concepto, según Amor Ruibal”, en Angel Amor Ruibal en la actualidad,
X Semana Española de Filosofía, Madrid 1973, pp. 473-486.
10
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Isto é tan serio, que rompe por si mesmo a sacralización de calquera
configuración expresiva da fe, incluída a primeira apostólica, non digamos
a medieval. Nin sequera na Escritura está a experiencia cristiá en estado
puro, senón traducida xa nos esquemas culturais do seu tempo e nas
teoloxías dos diversos autores ou comunidades: o mesmo Xesús falaba e
pensaba dentro do seu marco temporal, que non é nin pode se-lo noso (¡non
foi xa pequena transformación o pasa-las súas palabras do arameo ó
grego!). A revolución esexética e, ó seu modo, a renovación patrística11
puxérono ó descuberto de maneira irreversible, e o certo é que se abriron
grandes posibilidades non só para a ruptura de esquemas obsoletos senón
tamén para a busca de novas fórmulas e expresións.
Non resultou, nin podía resultar, fácil. De feito, provocou unha das
crises máis graves na historia do cristianismo. Afrontala supuxo, a pesar
das resistencias, atrancos e represións, unha coraxe de tal transcendencia,
que Paul Tillich, seguindo a Albert Schweitzer, chega a afirmar que
“quizais ó longo da historia humana ningunha outra relixión tivo a mesma
ousadía nin asumiu un risco parecido.”12 Por iso nunca agradeceremos
bastante o aire fresco que gracias a ela entrou na Igrexa. E ningún
agradecemento mellor có de continuar a empresa, tratando de levala á súa
plena consecuencia. O que, en definitiva, se nos pide –por estricta fidelidade
ó dinamismo da fe– é traballar na busca dunha interpretación e da súa
correspondente linguaxe que, rompendo moldes culturais que xa non son os
nosos, faga transparente o senso orixinario para os homes e as mulleres de
hoxe.
De todos modos, convén precaverse contra un perigo do que existen non poucos indicios: eses
movementos poden converterse nunha trampa mortal, cando a novidade das súas formulacións
respecto das escolásticas serve de escusa para non actualiza-los conceptos e para impedir que o
conxunto da teoloxía se reformule desde as esixencias do novo paradigma. No fondo (e temo que,
por exemplo, o Catecismo Universal non sempre logrou esquivar este atranco), acabarían
substituíndose os esquemas culturais escolásticos polos patrísticos e aínda hebreus ou helenísticos,
é dicir, por outros aínda máis antigos. Comprenderon mellor o senso deses estudios os promotores
da Nouvelle Théologie, cando intentaron aproveitalos para desvincula-las afirmacións da fe dos
conceptos nos que eran vertidas, en vista, xustamente, a unha renovación global. Igual que o
comprenderan antes, de maneira acaso extrema, o protestantismo liberal e o modernismo católico
e, con maior equilibrio, Newman e a Escola de Tubinga, Blondel e Amor Ruibal.
11

Estamos ante o grave problema da hermenéutica e da evolución do dogma: permítome remitir
ó meu estudio Constitución y Evolución del Dogma, cit., que recolle a bibliografía existente ata
entón.
Teología Sistemática II, Barcelona 1972, p. 146. A. Schweitzer afirma que esa empresa
“representa o máis poderoso que xamais tiña ousado e realizado a reflexión relixiosa” (Geschichte
der Leben-Jesu-Forschung, Munich-Hamburgo 1976, p. 45).
12
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3.3 As novas posibilidades
Pero diciamos que a nova situación non se limita a aportar claridade
sobre o problema, senón que ofrece tamén novas posibilidades para
afrontalo. A mesma claridade do tratamento supón xa unha axuda enorme,
sobre todo tendo en conta que abre a porta á utilización de tódolos recursos
da hermenéutica actual (isto é, da interpretación crítica e metódica). Non
en van estamos na “idade hermenéutica” da teoloxía,13 e non como recurso
ocasional, senón por profunda connivencia, posto que a experiencia relixiosa,
xusto pola dificultade que ofrece a transcendencia dos seus referentes, pide
afondar ó máximo o exercicio da interpretación. Non é casualidade que
Schleiermacher estea nas raíces da hermenéutica moderna, e, indo máis alá,
Richard Schäffler indicou con razón que por iso mesmo a relixión constitúe
historicamente –a pesar de tódolos posibles fallos históricos– a matriz e o
modelo de toda crítica.14De todos modos, a aportación é sobre todo directa,
no senso de que a nova cultura, ó abrir campos inéditos á comprensión
humana, amplía o espacio do intellectus fidei e aumenta os recursos para
interpretalo, expresalo e facelo accesible á sensibilidade actual. Pénsese,
por exemplo, nas brechas luminosas que na incomprensión ambiental do
fenómeno relixioso abriron teoloxías como as da esperanza, da política e da
liberación, gracias a que aproveitaron os medios ofrecidos pola análise
social. E, noutro senso, acaso non sexa menor a aportación que está
chegando desde a ciencia psicolóxica (que, moitas veces, como nos casos
de Pohier ou Drewermann, a súa entrada resulte conflictiva, non invalida
a constatación senón que a confirma, pois indica que está tocando puntos
sensibles pero reais).15En xeral, cabería, neste senso, ve-lo auténtico
progreso cultural como un enriquecementos do que poderiamos chama-lo
significante teolóxico. É innegable que unha mellor comprensión dos
procesos mundanos, sociais e antropolóxicos propicia unha máis xusta e
adecuada elaboración das categorías teolóxicas e, polo mesmo, unha máis
eficaz expresividade na súa linguaxe: desde logo, grandes tramos da
teoloxía actual resultarían incomprensibles sen o influxo inducido por
algúns avances culturais. De feito, a historia recente amosa claramente que

13
Cf. J. Greisch, L’âge herméneutique de la raison, París 1985; C. Geffré, El cristianismo ante el
riesgo de la interpretación. Ensayos de hermenéutica teológica, Madrid 1984.
14
Religion und kritisches Bewusstsein, Friburgo-Munich 1973, pp. 90-91, 95-99, 105, 109, 118 e
160.
15
Cf. J.I. González Faus, C. Domínguez Morano e A. Torres Queiruga, “Clérigos” en debate, PPC,
Madrid 1996.
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unha alianza crítica con aquela parte da cultura que busca o verdadeiramente
humano (e por iso mesmo, divino) foi sempre beneficiosa para as igrexas:
pénsese, por exemplo, na tolerancia, na democracia ou na xustiza social.
Consideración final
Comprendo que o tratamento de carácter máis ben formal e
metodolóxico destas consideracións fixo abstracto e difícil o discurso. Pero
a situación actual de estancamento e mesmo de restauracionismo doctrinal,
cunha teoloxía demasiado silenciosa (e silenciada), fan preciso este tipo de
consideración. A cal, por outro lado, non ten outra finalidade cá de axudar
á esperanza. Porque, se as dificultades son graves, tamén as posibilidades
son moitas. Unha vivencia da fe que se centre no fundamental e que saiba
aproveitar, con apertura xenerosa e utilización a un tempo crítica e valente,
a rica aportación das ciencias humanas, pode vivirse tamén hoxe con plena
actualidade e coherencia. E a teoloxía irá tamén atopando os camiños que
lle permitan a difícil pero irrenunciable tarefa da retraducción do cristianismo que a nosa situación cultural está a postular.
Andrés TORRES QUEIRUGA
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Cristo, o Año degolado
pero vivente
Xesús Cristo no Apocalipse, un libro para tempos de crise

Por Victorino PÉREZ PRIETO

1. O Apocalipse, un libro esperanzador en tempo de crise
Para moita xente, falar do libro do Apocalipse é falar dun libro
complicado, que refire cousas tremendas do pasado e da fin arrepiante do
mundo, un libro que coñecen menos ca outros da Biblia e ó que teñen un
gran receo en achegarse. En troques, cando un supera estes prexuízos e vai
penetrando pouco a pouco no escrito que pecha a Biblia vai atopando que
resulta tremendamente suxerente, engaiolante e moi actual para esta conflictiva fin de milenio. Nunha época de fonda crise, o Apocalipse transmite
unha rotunda mensaxe de esperanza para os crentes. Esta era a situación
crítica dos cristiáns no século I, no medio das persecucións e os problemas
internos das comunidades. É tamén a situación actual dos cristiáns, no
medio do desencanto e do desconcerto, nunha sociedade que non semella
saber afronta-los seus problemas con éxito. A mensaxe esperanzadora que
transmite o libro poderíase resumir sinxelamente: o mundo (cosmos, orde,
harmonía...) non camiña cara ó caos (desorde final), senón cara á plenitude
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nunha nova orde final. Cristo é o amén de Deus ás arelas de liberación que
sente todo o xénero humano na hora pasada e presente. O “Año degolado,
pero vivente” é a garantía de éxito da salvación de Deus, presente e futura.
En primeiro lugar, é fundamental facerse a pregunta: ¿como pode se-lo Apocalipse sinónimo de desgracias, cando é un marabilloso canto de
esperanza? Todo o ton do libro é grandemente esperanzado, como se verá;
pero, ademais, está como balizado por recursos lingüísticos cargados de
esperanza; especialmente, sete macarismos ou benaventuranzas. O sete,
como se sabe, é na Biblia un símbolo de totalidade, dun todo acabado e
perfecto, a totalidade querida por Deus. Estas expresións (cf. 1,3; 14,13;
16,15; 19,9; 20,6; 22,7 e 22,14) converten o Apocalipse nun verdadeiro
libro de consolo cristián: “Benia quen lea e quen escoite esta profecía...”
(1,3). “¡Benia os que están convidados ó xantar das vodas do Año!” (19,9).
Sen embargo, Apocalipse adoita ser sinónimo de catástrofe final.
Tenme acontecido máis dunha vez que, falando en clase con mozos sobre
o Apocalipse, a primeira cousa que adoita virlles ós miolos ós alumnos é
Apocalypse now, a coñecida película de Francis Ford Coppola (1979); un
excelente pero moi pesimista filme que fala do cansazo e do fracaso de toda
unha xeración de norteamericanos polo inútil holocausto do Vietnam.1
Carlos Mesters, biblista latinoamericano, a un tempo popular e ilustrado, nun libriño sobre o Apocalipse –sinxelo, pero que reflicte horas de
estudio, boa eséxese e traballo en comunidade cos pobres– escribe nas
páxinas introductorias:
O Apocalipse é, ante todo unha mensaxe de consolo e de esperanza para un pobo en crise, ameazado na súa fe a causa dos cambios e
persecucións; quere axudar ó pobo a atoparse, de novo, con Deus,
consigo mesmo e coa súa misión. ¡Por isto, calquera interpretación da
Apocalipse feita para meterlle medo ó pobo ou para facer medrar o seu
desánimo, debe ser considerada como rotundamente falsa e trabucada!.
Sería o mesmo que usar o sol para mollar ou a auga para secar.2
1
Compre lembrar tamén novelas como o best-seller de Umberto Eco O nome da rosa, ou outra obra
non tan coñecida entre nós, pero que acadou un éxito semellante, sobre todo no mundo anglosaxón,
Os anos 80: conta atrás cara Armaguedón, de Hal Lindsey.

Quizais sexa xa a hora de cambia-lo campo semántico da mesma palabra apocalíptico, como
referida a terrorífico e catastrófico, para referila a unha realidade esperanzadora. O biblista Jean
Pierre Prévost, que publicou hai pouco tempo un fermoso libro sobre o Apocalipse (Para leer el
Apocalipsis, Verbo Divino, Estella 1994), xa deu á luz en 1983 unha obra co significativo título
Pour en finir avec le peur: l’Apocalypse (“Para rematar co medo: o Apocalipse”).
Carlos Mesters, Esperanza de un pueblo que lucha. El Apocalipsis de Juan. Una clave de lectura,
Paulinas, Colombia 1992, p. 21.
2
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¿Que terá de fascinante este estraño libro para converterse nun dos
máis lidos e comentados da Biblia, particularmente en tempos de crise? A
palabra clave é esperanza. Pero a esperanza de salvación que manifesta
este libro non é unha esperanza alienante, senón que xorde no medio dun
mundo preñado de conflictos; é unha esperanza lúcida que non elude o
conflicto e que xorde nunha terra e nun tempo cheos de loitas, pero que
manifesta a confianza inquebrantable nun Deus sempre fiel. Por iso, a cruz
é a parteira da realidade nova, desta nova orde, deste mundo transformado.
Non é unha nova orde obra dun superhome, nin do poder imposto pola forza
(o ordine nuovo da violencia fascista ou o imperialismo da ciencia e da
tecnoloxía), é unha orde nova nacida na debilidade dun año, na que se
manifesta o poder de Deus. Por iso, resulta fundamental le-lo Apocalipse
á luz do Segundo Isaías e os Cantos do Servo de Iavé; un libro que é tamén
un canto de esperanza para o pobo desterrado.
Esta esperanza é a consumación dunha realidade nacida entre os
pobres, nun pobo pobre (esperanza mesiánica), nunha clase pobre e no
fogar dunha familia pobre. A conclusión é doada: a salvación vén do pobre,
a verdade vén dos pobres; eles son os que están dispostos a acolle-la
salvación gratuíta chegada de Deus, porque non teñen, porque non poden.
É a realidade dos anawin, que recoñecen a súa debilidade e confían no
poder de Deus, forte para o ben. A veciña humilde impotente para facer
vale-los seus dereitos, os mozos conflictivos que non atopan o seu lugar
nunha sociedade que non os quere, os subnormais que o mellor que chegan
a ver nos ollos da xente é unha mirada de compaixón tinguida de
superioridade, o labrego que non sabe expresarse na lingua do poder e que
se sente sempre inseguro na súa propia e lexítima lingua, polo que ten que
acudir a algún cacique para que lle solucione os problemas. Foi o que
descubriu o crego francés Antón Chevrier cando quedou extasiado a noite
de Nadal de 1856 ante o misterio da Encarnación: Deus salva o mundo
desde a realidade dos pobres; unha experiencia que cambiou toda a súa
vida. O Apocalipse é o triunfo da tenrura dos pobres: só eles e os que
queiran subirse ó seu carro poden capta-lo verdadeiro rostro de Deus. É o
triunfo do Servo que:
El subiu coma tenro gromo na súa presencia,
coma raíz en terra reseca.
entrega a túa vida en expiación polo pecado.
Non tiña beleza nin esplendor;
vímolo, e o seu aspecto non era atraente.
Desprezado, o máis rexeitado dos homes,
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varón de sufrimentos, familiarizado coa dor...
desprezado, non lle tivemos aprecio...
Pero el verá descendencia, alongará os seus días
e por medio del cumprirase a salvación do Señor.
(Is 53, 2-3.10b)
Por iso, na riquísima realidade dos títulos de Cristo hai un que se
manifesta con especial relevancia, o máis repetido e que vén ser algo así
como o nome propio de Xesús neste libro; un título que resume todo o seu
misterio: Cristo é o “Año degolado” asasinado como un ser feble, pero que
venceu á morte e converteuse no “Vivente” por excelencia, que ten xa para
sempre as chaves da vida; o neno indefenso que nace entre as dores de
parto, axexado polo espírito do mal, pero que vai se-lo vencedor do pecado
e da morte. Por iso, tamén, non se poderá ler comprensiva e
significativamente o Apocalipse sen unha adecuada clave de lectura; unha
clave que é verdadeira chave para acceder á súa comprensión fonda. Non
me refiro á guía do eséxeta e o teólogo, tamén necesaria, senón á clave
comunitaria e popular, a clave dos máis pobres e oprimidos da nosa
sociedade aquí e agora: se o Apocalipse non fora verdadeiro e significativo
para eles, sinxelamente, non sería verdadeiro, non valería. Carlos Mesters
escribiu con razón: “Se tódolos títulos de Cristo neste libro e en todo o
Novo Testamento non se escoitan desde a realidade dos pobres, soan a
trompetería celestial”.
2. O contexto de crise nas primeiras comunidades cristiás e na
Igrexa hoxe
Paréceme que non é ocioso un rápido repaso previo polas “Cartas ás
igrexas” (Ap 1,4-3,22) e unha pequena visión paralela da realidade da
Igrexa no mundo actual. As cartas manifestan a realidade da Igrexa naquela
hora temperá, coa excepcional proximidade ó acontecemento evanxélico
(palabra, vida, morte e resurrección de Xesús de Nazaret). Estes textos
tráenno-la frescura da Igrexa do comezo, pero tamén a da Igrexa que está
sufrindo crises fondas, que lle viñan tanto do ataque exterior coma da súa
mesma realidade interna. Esta situación de crise supón unha invitación para
comparar aquela realidade coa presente, a finais do segundo milenio.
¿Como discerniu a primeira comunidade o triunfo do Cristo aniquilador do
mal no seu contexto, na súa situación real de crise? ¿Como podemos
discernilo nós hoxe, desde a nosa realidade concreta, nesta Igrexa de finais
do século XX?
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Aquela primeira maniféstase como unha comunidade que aclama ó
Señor e vive á escoita do Espírito. No seu camiñar conviven o novo e o
vello pobo de Deus. O novo, a Igrexa vai facendo o seu camiño nun
constante esforzo creativo, na busca da novidade que trae o Evanxeo (“Boa
Nova”), en constante renovación, querendo deixar atrás sen señardade o
vello, xa caduco. O vello pobo, a modo de Ancien Regime, agárrase ás
vellas tradicións e ás vellas estructuras marcadas pola Lei e o Templo. O
vello e o novo conviven coas súas tensións inevitables, que xa manifestara
anos antes o Libro dos Feitos; pero ambos recoñecen a Xesús resucitado
como o Cristo, o Señor, aínda que ás veces gusten de chamarlle con títulos
de antes como “novo león de Xudá” (5,5). É unha comunidade perseguida
ata a morte por parte dos poderes opresores de sempre (1,13): os poderes
políticos e económicos, as ideoloxías racistas e totalitarias; nesta ocasión é
“o romano imperialista” da canción, a brutalidade do Imperio que non pode
tolera-lo máis mínimo xermolo de liberdade auténtica. Pero a aquela
comunidade vénlle tamén a persecución por parte da xente do mesmo pobo
(3,7). É esta unha comunidade que se sabe pequena e sen poder (3,7),
composta de escravos e libres, xudeus e xentís; que se sabe envolta ela
mesma moitas veces na inxustiza e a violencia, a pesar da súa acollida do
Año.
Hoxe teriamos que falar dunha sociedade vella (sobre todo no sentido
pauliño), en moitos aspectos decadente, cargada dunha realidade de pecado
que se fai carne en tantas situacións de morte e opresión, de pobreza e
marxinación, na que moitos xa non senten a presencia do Deus vivo,
afogado polo consumismo que afonda a sima entre ricos e pobres. Unha
sociedade marcada pola ideoloxía que a sustenta: un pretendido pensamento
único que vén da man do neoconservadorismo capitalista, herdeiro do
liberalismo máis feroz. É a “apoteose do capitalismo”, que insiste en que
non hai máis alternativa socioeconómica histórica ca el, e que “nos invita
a confundi-lo mundo cun supermercado... onde o próximo pode ser unha
mercadoría ou un competidor, pero xamais un irmán; que ten por deuses ós
gañadores, ós triunfantes donos do diñeiro e do poder”, como di Eduardo
Galeano.3
Nesta sociedade, a Igrexa atópase nunha situación de apatía e desesperanza, cansazo e desencanto, con falta de capacidade para a novidade...
Pero, ó mesmo tempo, cun tremendo potencial utópico e xeneroso, capaz de
xerar vida cada día: no só por medio dos seus mártires e as súas testemuñas
3

Eduardo Galano, El País, 18/8/1988.
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excepcionais, senón tamén por outras realidades máis cotiás. En moitos
casos, camiñando man con man co mundo secular: a crecente sensibilidade
pacifista e ecoloxista, a medra do voluntariado e das organizacións non
gobernamentais. Noutros casos, a súa fe viva maniféstase na forza renovadora de plataformas como a de Somos Igrexa, ou a dalgunhas parroquias,
na conciencia crítica e a loita de tantos e tantos militantes novos e adultos,
particularmente os que tentan facer xurdir con forza a aposta dos
movementos.
Como recordaba Xosé Antón Miguélez, no IX Forum Vida i Evangeli,
celebrado en 1995, co lema “Una semente que non para de medrar”,
poderiamos facer unha lectura da realidade actual tanto en clave pesimista
coma en clave optimista, sempre que non perdesémo-la esperanza. No
mesmo foro, a tamén teóloga e biblista Dolores Aleixandre fixo unha
fermosa lectura bíblica do momento presente, que axudase a supera-lo que
chamou o “Val dos decaídos”,4 enfrontándose satiricamente con Babilonia
e abríndose á novidade do abraio dun Deus que segue buscando o seu pobo;
tamén ela soubo ve-la carga profética do libro do Apocalipse.
Vexamos nas “Cartas ás igrexas”,5 aínda que sexa só telegraficamente,
esta situación das comunidades no bo e no malo, no positivo e o negativo
(os perigos que as ameazan), aquilo no que cada unha debe esforzarse máis,
cómo se enfrontan ás respectivas situacións de crise, cómo llo pide Xoán
por boca do anxo, de que recursos dispoñen, cómo se alimentan dos textos
e acontecementos do Antigo Testamento, ou que forzas do pasado fai
presente Xoán para dar vida ó pobo...
1) Unha Igrexa confesante. A memoria do amor primeiro. Carta a
Éfeso (2,1-7)
A Igrexa de Éfeso é unha igrexa aberta e confesante, que se caracteriza
polo compromiso e a coraxe evanxélica que provocan no seo da comunidade
unha conducta decidida e vigorosa; rexeitou de forma perseverante os
malos (as pretensións heterodoxas dos nicolaítas, que querían harmonizalas prácticas pagás e o cristianismo). Pero “deixou o seu amor primeiro”,
4
Os relatorios de ambos foron recollidas en Foc Nou, marzo-abril de 1995, pp. 251-2: “Recórrer
amb Jesucrist llocs d’ esperança” (X.A. Miguélez) e “Palabras para la espera” (D. Aleixandre).

Cf. F. Contreras Molina, El Señor de la vida, Sígueme, Salamanca 1991, pp. 78ss, de onde collerei
en gran parte a análise esexética destes capítulos. Cf. do mesmo autor “Las cartas a las siete
iglesias”, en Estudios bíblicos 46 (1988). Cf. tamén as páxinas 79-88 de Jean Pierre Prévost, El
Apocalipsis, o.c.

5

358/22

Victorino Pérez Prieto

o amor limpo do comenzo, prometedor e ousado, propio do noivado. Con
metáforas cheas de tenrura, os profetas cantaran as excelencias do primeiro
amor de Israel con Iavé (Cf. Xr 1,2-3) e contrastárano coa situación actual
do pobo infiel, pois o sincretismo e as prácticas idolátricas rebaixaran a
calidade deste amor.
Hoxe pode que tanto contemporizar, tanto aggiornamento ligth, nos
fose roubando a frescura dese “amor primeiro”, que cumprirá recuperar,
buscando en quen o mantén fresco.
2) A fidelidade dunha Igrexa pobre e perseguida. Carta a Esmirna
(2,8-11)
A comunidade está sufrindo intensamente, pola persecución de que é
obxecto, e o Señor quere axudarlle na súa turbación e a súa angustia,
reforzándoa na perseveranza. Esta é unha Igrexa pobre materialmente, por
ser espoliada polos xudeus, pero rica espiritualmente. Paulo recordará que
os cristiáns verdadeiros son “como pobres, que enriquecen a moitos” (2 Cor
6,10). Pero, precisamente por iso, a Igrexa de Esmirna é calumniada polos
gnósticos a causa da súa pobreza intelectual; a perseveranza humilde na súa
fe faina rica. Alí foi martirizado san Policarpo anos despois (155), fiel ata
a morte; é esa a fidelidade que lle pide o Señor a esta Igrexa.
Sen dúbida, as pobres igrexas do Terceiro Mundo latinoamericano,
africano ou asiático serán as que pronto acaben evanxelizando este Primeiro
Mundo ebrio de poder.
3) Unha Igrexa que habita entre a persecución e o perigo. Carta a
Pérgamo (2,12-17)
A Igrexa de Pérgamo atópase nun ambiente difícil, xa que é nela “onde
Satanás ten o seu trono”, pois nesa cidade estaba o centro do culto imperial
para toda a rexión de Asia (sobre todo un colosal altar a Zeus). Por iso, esta
comunidade é sistematicamente perseguida, pero persevera firme na fe,
mantendo “o nome do Señor”; ten un mártir, “a miña testemuña fiel” (o seu
bispo Antipas). Pero... tamén ten os seus fallos: o nicolaísmo, seguimento
das doutrinas nacidas de lendas de Balaam (Num 31,16). Por iso, o Señor
invitará á conversión e logo recibirá “o maná escondido”.
As nosas comunidades da vella Europa, asfixiadas polo consumismo e
o hedonismo, ¿non precisarán deixarse escandalizar máis polo Terceiro e
polo Cuarto Mundo, para que se removan realmente as súas entrañas?
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4) Unha Igrexa que precisa ser confirmada. Carta a Tiátira (2, 18-19)
Esta Igrexa ten un amor xeneroso e leal, marcado polo servicio, e unha
gran fe, as dúas grandes forzas da vida cristiá. Obras de fe e amor
manifestadas nunha fidelidade, que foi quen a superar obstáculos e adherirse con forza a Xesús, o Cristo. “Coñezo as túas obras, o teu amor, a túa
fe, o teu servicio, a túa enteireza...” (2,19). Pero... tamén hai unha
recriminación, simbolizada en Iezabel, personaxe histórico ou figurado que
ten un gran relevo na Biblia, como símbolo da influencia negativa, pola súa
acción de seductora corrupción (1 Re 16,31 e 2 Re 9,22).
¿Cales son os nosos ídolos hoxe? Quizais a vontade de estar a ben co
poder e venderse ó mellor licitador, o noso afán de escalar, a custa –como
case sempre– dos máis débiles.
5) Derradeira chamada a unha Igrexa moribunda. Carta a Sardes
(3,1-6)
A comunidade de Sardes está nun grave letargo, por iso o xuízo que
recibe é moi severo, o máis duro das sete cartas: “Tes nome como de estar
vivo, pero estás morto”; a comunidade está morta na súa vida de fe e de
amor, xa non ten máis que fachenda. Quizais lle ocorra aquilo que di Paulo
de certos cristiáns: “Teñen aparencia de piedade, pero renegan da verdadeira
forza da mesma” (2 Tim 3,5); ou aínda máis duramente, como acusaba
Xesús ós fariseos: “¡Sodes sepulcros encalados!” (Mt 23,27-28). Pero aínda
lle queda unha pequena raioliña de vida fumeante, un lene alento de vida.
Por iso, o anxo pídelle que confirme ese resto que estaba a punto de morrer:
“Acórdate do que recibiches e escoitaches: gárdao e arrepíntete”; o Señor
invita á comunidade a revivi-la súa primeira e xenerosa aceptación da
Palabra.
O pecado paralelo quizais sexa hoxe esa inercia orgánica que nos
pecha na vida interna da comunidade, perdendo o impulso misioneiro. Ou,
talvez, unha careta de educado respecto para que non se nos complique a
vida ante os modernos increntes.
6) O Señor conforta a unha Igrexa no límite das súas forzas. Carta a
Filadelfia (3,7-13)
A Igrexa de Filadelfia está levando adiante un singular combate e está
a piques de desfalecer. A carta de Ignacio de Antioquía a esta Igrexa
reflicte o clima de divisións e herexías que manifestan un ambiente
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enrarecido, sobre todo a causa dos xudeus. A comunidade mantívose fiel e
recibe azos de Cristo. O seu xuízo é altamente positivo. É unha comunidade
aberta ó traballo misioneiro, ó avance do Evanxeo, particularmente entre os
xudeus (a “porta aberta”); aínda que tal avance non é senón obra de Deus
(Cristo é “quen ten a chave de David”). A esta Igrexa o Señor non lle
recrimina nada, só a anima a manterse onde está, que siga facendo o que
ten que facer; para converterse en “columna do templo de Deus”.
7) O amor do Señor chama á conversión. Carta a Laodicea (3,14-22)
A esta comunidade esmorecente, como tantas de hoxe, de onte e de
toda a historia da Igrexa, o Señor descóbrelle a súa verdade máis fonda e
chámaa á conversión: “Non es fría nin quente”, senón “morna”, un estado
intermedio moi criticado no Apocalipse, que xulga a realidade sempre en
termos de radicalidade. Esta Igrexa tamén está espida (“a vergoña da túa
nudez”), símbolo do amor nupcial traizoado, a infidelidade no compromiso
con Deus. Tamén está cega e precisa cura-la súa cegueira (“colirio para
unta-los ollos”). A Igrexa de Laodicea parece que se defendera torpemente
dos ataques dicindo “son rica, xa teño fartura e non preciso de nada”. Pero
o Señor contéstalle claramente: “Ti non sabes que es unha besta, dás
mágoa, es un mendigo cego e espido”. En realidade, a situación da Igrexa
de Laodicea é lamentable, como a da parábola do rico insensato (Lc 12,1621). O Señor faille tomar conciencia da realidade, vai ter necesidade de
mercar a auga da vida (“Aconsélloche que merques ouro do meu”); esta
riqueza que ha mercar cara non está máis ca en Cristo. As palabras que
escoita son das máis fermosas e coñecidas deste libro: “Mira que hai tempo
que estou a petar na túa porta. Se alguén escoita a miña voz e abre a porta,
eu entraría cabo del e cearía con el e el comigo” (3,20). Sen dúbida, un dos
textos máis fermosos da Biblia, con resonancia do Cantar dos Cantares e
dos banquetes mesiánicos (Cf. Ct 5,2).
Non se pode esquecer que as sete cartas forman como unha gran carta
para toda a Igrexa, da que Cristo é o seu só Señor, e que está sempre
pendente dela, renovándoa e purificándoa constantemente.
3. O Cristo-Mesías, o Señor, o Rei, fillo varón
1. Indo agora á imaxe de Xesús Cristo que manifesta o libro a través
dos nomes e títulos que lle aplica, compre dicir, en primeiro lugar, que o
nome de Xesús só aparece nove veces en todo o libro (1,9; 12,17; 14,12...);
poucas, pero, con todo, veñen indicar “unha atención particular ó Xesús
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histórico ou, preferiblemente, á persoa de Xesús”, tal como apuntou un
experto no Apocalipse, Ugo Vanni.6
O enviado do Pai é, ante todo, o Cristo,7 o Unxido de Deus, que
comparte a súa mesma realeza divina. Este é o título mesiánico co que se
abre o libro: “Revelación de Xesús Cristo ...” (1,1). Ó Cristo é o Señor
triunfante que pecha o libro en expectante e litúrxica oración: “¡Ven, Señor
Xesús!” (22,20). Por iso, o Cristo “ten escrito no seu manto e na súa coxa
este nome: “Rei de reis e Señor dos Señores” (19,16; 17,14).8 Tres títulos,
para afirmar claramente naquelas pequenas comunidades, débiles e sufridas, que o verdadeiro Señor do mundo no é o poderoso emperador romano,
senón o humilde Nazareno, exaltado á destra de Deus Pai. O Señor
maltratado, pero victorioso, é a fonte inquebrantable da súa esperanza.
Seguindo a tradición mesiánica, Xesús é o Mesías anunciado, por iso
aparece como o “león de Xudá” e o “renovo de David” (5,5; 22,16). Títulos
de rancia tradición bíblica, ós que se suma o de “luceiro brillante da mañá”
(22,16), un título mesiánico de fondas resonancias (Num 24,17) que asocia
a Cristo co rei David. Visto na perspectiva escatolóxica cristiá, resulta
sumamente suxerente: Cristo resucitado, nacido na mañá de Pascua como
un ser novo, está dotado de todo o poder mesiánico e rexio, como sinalaron
os antigos oráculos; o Señor glorioso que saíu victorioso das sombras da
morte e fai partícipe ó cristián na súa victoria. Cristo preséntase como
herdeiro total das promesas do Antigo Testamento; só El ten a plenitude do
poder mesiánico na súa man, a El só compete o dominio sobre a historia.
O tema do Mesías aparece tamén noutra ocasión como o cabaleiro que
monta un cabalo branco e se chama “Fiel e Verdadeiro” (19,11); o
Apocalipse desenvolve o tema segundo a tradición profética e apocalíptica
(Cf Is 11,3-4; Ez 38,39; Xl 4,1-3; ...).
A este Mesías pertence o Reinado definitivo, xunto co Pai Deus (11,5).
En realidade, o Apocalipse non adoita emprega-la palabra Cristo máis que
no contexto do Reino de Deus. A chegada definitiva deste Reinado
representa a crise e aniquilación do vello mundo (8,1ss). E así estoupa Xoán
–o anónimo autor do Apocalipse– en dous dos máis fermosos cantos do
libro:

6
Ugo Vanni, Note introdutorie all’Apocalisse, Roma 1988, p. 16. Este autor ten publicado tamén en
castelán Apocalipsis, Verbo Divino, Estella 1994.
7

Cf. Joseph Comblin, Cristo en el Apocalipsis, Herder, Barcelona 1968, pp. 239-274.
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¡O reinado do mundo pasou a ser do noso Deus
e do seu Mesías! El reinará polos séculos dos séculos. (11,15)
Arestora chegou a victoria, o poder,
e o reinado do noso Deus,
así como a soberanía do seu Mesías.
Porque expulsaron o acusador dos nosos irmáns ... (12,10).
É a victoria definitiva sobre o mal, a consumación da era mesiánica, o
horizonte cara ó que camiña a esperanza cristiá. “O reino de Deus que
Cristo anunciara descóbrese como se xa fose presente –escribe o biblista
galego Ángel González, comentando o canto que une ámbalas perícopas:
11,17-18; 12,10-12–. Ó revelar ese desenlace da historia, a visión
apocalíptica ábrelle unha fiestra luminosa ó presente escuro. Nesa hora
difícil, o cristián sentiuse acurralado polas forzas do mundo caótico, e ós
cristiáns cumpríalles esa palabra forte de esperanza. Haberá unha hora de
xustiza, e xa está á vista, na que as forzas que asoballan a terra serán
esnaquizadas e na que os xustos terán a súa recompensa”.9 Desta maneira,
o fermoso canto, como a meirande parte das páxinas do libro, veñen ser un
verdadeiro antídoto contra o pesimismo; para onte, para hoxe e para
sempre.
2. O Cristo é o fillo varón que dá a luz a muller entre as dores do parto
(12,2), ante o axexo do dragón, disposto a “engulirlle o filliño en canto
nacese” (12,4). Este “fillo varón” nacido do pobo escolleito, segundo as
profecías (Sal 2,9) é o que dá a luz o novo pobo de Deus, a Igrexa. Este neno
nacido entre as dores do parto é “aquel que cun caxato de ferro ha rexer
tódalas nacións”, é o Cristo vencedor do pecado e a morte. Con razón
apunta Etienne Charpentier, buscando un paralelismo entre o nacemento e
a morte de Xesús Cristo: “A humanidade nova naceu naquel parto doloroso
da cruz, onde o Fillo de Deus, levando en si a toda a humanidade pecadora
realizou dunha vez para sempre o paso da morte á vida”.10 O capítulo 12 é
dos textos máis coñecidos do libro, pola súa utilización litúrxica: “Produciuse
unha guerra no ceo; Miguel e os seus anxos combateron contra o dragón”
8
Como recorda Ugo Vanni, este título de Kirios, de acento tipicamente litúrxico, manifesta “a
enerxía irresistible de Cristo, aplicada contra as forzas hostís”, o.c., p. 17.

Ángel González Núñez, Salmos e Cánticos da Biblia. Traducción, introducción e comentarios,
Galaxia, Vigo 1985, p. 405.

9

E. Charpentier, “Siguiendo el Apocalipsis”, en El Apocalipsis, o.c., pp. 27-8.
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(12,7); o Cristo coa súa Igrexa debe loitar contra o poder do mal que
asoballa a toda a creación, que ameaza a harmonía cósmica dos fillos de
Deus e de tódalas demais criaturas.11 Miguel é o adianto do Cristo vencedor.
A eterna loita entre a bondade e o egoísmo, a xustiza e a opresión, a paz
e a violencia; hoxe, coma sempre, presentes no noso mundo: a corrupción
e a mentira, a opresión dos febles, os marxinados que viven e dormen na
rúa, os parados sen futuro laboral, os mozos presos do consumo e tódolos
tipos de droga, incluída a febre das marcas e a TV, a marxinación dos
labregos, a explotación do Norte sobre o Sur, a depredación da natureza...
A pregunta inevitable para o actual lector do Apocalipse non pode ser outra
que ¿como me sitúo eu ante esta realidade cotiá?
O Cristo vencedor do mal é a esperanza para a humanidade en horas
de crise. Pero nós, que queremos se-los seus discípulos e colaboradores, só
podemos dalo a luz nesta humanidade doente, compartindo o sufrimento,
como en todo parto doloroso. Se quero ser unha boa testemuña de Cristo
non podo menos que asumir verdadeiramente o significado desta palabra
(“mártir”), na realidade cotiá dos pobres e pecadores; realidade complexa,
opaca e gris. O mesmo libro apunta o alcance deste testemuño: “dar
testemuño de Xesús é ter espírito profético” (19,10), ou o que é o mesmo:
ser testemuña de Xesús Cristo é comprometerse na liberación e manterse
fiel na proba. A cruz, sobre todo cando é acollida con liberdade e amor, é
a parteira de cada realidade nova. Esta é a realidade dos pobres e os que
sofren, que son a meirande parte da humanidade e que foi a realidade do
Mestre, que “aprendeu sufrindo o que é obedecer” (Heb 5,7-10), e con El
a longa marcha dos sufrintes da historia, dos débiles e oprimidos, ou dos
militantes comprometidos e os líderes esforzados.
4. O Fillo de Deus, o Enmanuel, o Alfa e o Omega, o Amén...
1. Cristo aparece tamén no libro como o Fillo de Deus Pai, no sentido
máis pleno; o que está sentado á súa dereita (2,18, única vez en todo o libro
do Apocalipse que se aplica este título a Xesús; aínda que tamén fala Xesús
A tal respecto, hai xa unha interesante bibliografía sobre a aposta ecoloxista vista desde o libro do
Apocalipse. Os cristiáns galeguistas lembrarán a magnífica celebración da XIX Romaxe de Crentes
Galegos, que levaba o expresivo título de Ecoapocalipse. O texto, saído da pluma de Xosé Chao
Rego, foi completado polo autor cun opúsculo pequeno pero valioso: O camiño verde. Ecoloxía e
creación, Irimia, Santiago 1996. No meu libro Do teu verdor cinguido. Ecoloxismo e cristianismo,
tamén se poden atopar amplas referencias e algunha bibliografía. Destaca nela o libro dunha teóloga
feminista, Anne Primavesi, Del Apocalipsis al Génesis. Ecología, feminismo y cristianismo, Herder,
Barcelona 1996.
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de seu Pai en 1,6 e 2,7, que parece referido ó salmo 2,7: “Ti e-lo meu
Fillo...”). Cristo é o Pantocrator (“o que todo o sostén”), “a el pertence a
gloria e o poder” (11,5, 2,18). É, en fin, o Enmanuel, o “Deus onda os
homes” (21,3).
2. O Señor Xesús é o Alfa e Omega, o primeiro e o derradeiro (1,17;
2,8; 22,13), o principio e a fin de canto existe, o comezo da creación (pois
é a Palabra creadora do autor do Cuarto Evanxeo) e a súa plenitude. Esta
expresión, como é sabido, foi moi querida e elaborada por Teilhard de
Chardin, resultando paradigmática en toda a súa cosmovisión teolóxica e
científica dun mundo en evolución; a súa reflexión actualízano-las palabras
do Apocalipse (cf. o meu libro Do teu verdor cinguido). O Cristo é o
principio da creación (3,14), un título cristolóxico de fondas resonancias
xoánicas, pero igualmente paulinas. É o caso do coñecido texto de
Colosenses: “El é a imaxe do Deus invisible, de toda criatura el é o primeiro
nacido, e por medio del fixéronse as cousas... Antes ca todo está el, todo nel
se cimenta aínda hoxe...” (Col 1,15-18).
3. O Cristo exaltado, é o Amén de Deus a tódolos seus proxectos para
a humanidade (3,14). O Antigo Testamento aplica este título a Deus (Is
65,16) con sentido de solidez, firmeza, certeza; é o Deus da resposta firme
e segura ó que dixo e prometeu. Neste caso, Cristo é o Amén de Deus ás
profecías de salvación, ás esperanzas do pobo (II Cor 1,19-20). O Amén
indica que Cristo “posúe toda a consistencia e firmeza propia da Palabra de
Deus. Ese matiz forte da verdade, que se apoia solidamente nela mesma, é
evocado pola raíz etimolóxica da palabra hebrea” (Contreras Molina). Esta
é a primeira e a única vez que a palabra Amén se aplica a Cristo na Biblia.
4. O Señor é tamén a testemuña que merece fe do Pai, testemuña fiel
no proxecto salvífico do Pai (1,5; 3,14). Esta expresión é un desenvolvemento
paráfrase do Amén situada no capítulo 3. “Xesús é a testemuña fiel e
verdadeira ... porque é o Amén de Deus. A súa palabra adquire a certeza
e a solidez de Deus” (Contreras Molina). O Apocalipse é o único libro da
Biblia que dá a Xesús o título de testemuña (“mártir”, tan querido nas
primeiras comunidades, dada a conflictividade social que tiñan que asumir
no seu camiño evanxelizador). Máis ben, os cristiáns son “testemuñas de
Xesús”, como aparece tamén no libro, particularmente no caso do cristián
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Antipas (2,13) e outros (11,3; 17,6).12 Son as cinco únicas veces que o
Apocalipse emprega a palabra mártir. O testemuño de Xesús identifícase
coa palabra de Deus: Xesús é testemuña en canto Palabra de Deus (1,2.9,
6,9). Como el foi “mártir”, tamén as testemuñas de Xesús, os cristiáns,
están abocados á persecución, o martirio e a morte, como tódolos profetas,
portadores da Palabra, perseguidos por causa da verdade, a xustiza e a
liberación.
5. O Fillo do Home, o Verbo de Deus, o Santo, o Veraz
1. Cristo recibe tamén na Apocalipse o título de Fillo do Home, que
realiza escatoloxicamente os designios de Deus (1,13; 14,14). Este é un
nome simbólico de fondas resonancias na literatura apocalíptica xudía,
sobre todo no Libro de Daniel (especialmente en Dn 7,13-14; pero tamén
en 10,4-10) e no Novo Testamento (sobre todo Mt 8,20; 26,64 e Xn 1,51;
9,35). Por iso, o Señor leva os atributos da transcendencia e a maxestade,
que se simbolizan nas vestiduras do Sumo Sacerdote (1, 12-20), na súa
entrada na eternidade (pelo branco), no dominio do universo (as sete
estrelas que mantén na man) e a capacidade de xulga-lo mundo pola súa
palabra (a espada afiada da boca). E, por iso, é El o que fai a sega (14,16).
O Fillo do Home é un ser de orixe e natureza celestial, que vén do ceo, ó
estilo das teofanías do Antigo Testamento.13 É “o que vén” como “Señor
dos señores” (Ap 19,13.16), tal como aparece no comezo (1,7) e na
conclusión do libro (22,17): “¡Amén! ¡Ven, Señor Xesús!” (22,20).
2. Cristo é o Verbo de Deus (19,13), “Palabra de Deus”, un claro nome
teofánico, que quere manifestar tamén a súa realidade divina, a súa
transcendencia, e que nos leva sempre ó inefable e magnífico prólogo de
Xoán. “O seu nome é Verbo; esa é a súa realidade divina, que só el
comprende... Verbo de Deus poderoso para vencer, activo para salvar, fiel
para cumpri-las promesas de Deus, verdadeiro no que di”.14 Por iso, ten na
Comblin, o.c., dedícalle un capítulo enteiro a este título, pp. 191-238.

12

Comblin, o. c. pp. 84-121. Aí poderemos encontrar un interesantísimo cadro sinóptico entre os
versículos de Dan 7,13-14 e 10,5-6 e o Apocalipse. Pero apunta tamén, nas páxinas 106-109, as
diferencias, ademais das semellanzas. A gran novidade do Fillo do Home que aparece na Apocalipse
é, sen dúbida, a súa relación coa Igrexa, como pedagogo que a prepara para o futuro. O que desexe
un complemento máis erudito encontrará nas páxinas 155-173 un completo estudio sobre a relación
entre o Fillo do Home e o Mestre da Regra de Qumrán.

13

Cf. Biblia Latinoamericana.
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boca unha espada aceirada de dobre fío (1,12.16). A Palabra de Deus enche
todo o mundo xudeu, unha relixión da palabra. Particularmente, como no
tema do Año, que se verá logo, tamén aquí o Apocalipse é especialmente
debedor de Isaías (Is 40,8; 50,4; 55,11...), mesmo, ás veces, literalmente (Is
49,29), como ocorre adoito en todo o libro, un verdadeiro empedrado de
citas bíblicas. Para o Deuteroisaías, “a palabra creadora e redentora ponse
na boca do Servo; as palabras do Servo terán a forza de Deus”.15
3. En fin, Xesús Cristo é o Santo, o Veraz, o único totalmente santo,
verdadeiro e auténtico, o que ten as chaves do Reino; “se el abre, ninguén
pecha, e, se el pecha, ninguén abre” (3,7). É un título que manifesta tamén
claramente a súa realidade divina, pois as chaves expresan o poder absoluto
sobre a realidade existente. Así aparece en Is 6,3; e sobre todo en Is 22,22.
Esta realidade divina é, de novo, fonte de esperanza para as comunidades
oprimidas.
6. O ‘año degolado, pero vivente’. A súa relación co Servo de Iavé
Sen dúbida, o título de Cristo por excelencia no Apocalipse é o año
degolado.16 É o título que máis veces se repite en todo o libro (en 29
ocasións: 5,6-13; 6,1ss; 7,9-17; 8,1ss; 14,1ss; 15, 1ss...). Mesmo habería
que dicir que este, máis ca un título, é unha figura que ven resumir todo o
seu misterio: Cristo é o Año pascual, o Servo inocente sacrificado, pero
vivo e triunfante, que ten a plenitude de Deus (5,6): plenitude do Espírito
(7 espíritos), plenitude do poder (7 cornos), plenitude do coñecemento e a
sabedoría (7 ollos).
Aínda que sacrificado, o año non é o morto, senón o Vivente, o
Resucitado que “volveu á vida” (2,8); máis aínda, o que venceu a morte
para sempre, “o primeiro en renacer da morte” (1,5), “o que vive... para
sempre” e ten “as chaves da morte” (1,18), o que abriu para todos o camiño
definitivo da vida. O Resucitado vive e, ó mesmo tempo, é fonte de vida,
que se verte e comunica.17
Comblin, o.c., p. 124.

15

O tema do Año é tratado amplamente por Comblin, o.c., pp. 39-79, e máis amplamente por
Contreras Molina, o.c. pp. 232-5: “O año é a realidade expresiva, única e máis orixinal do
Apocalipse. Nada semellante se atopa noutras literaturas” (p. 235).

16

O título de Vivente manifesta tamén o mesianismo, como recorda Comblin: “Se preguntamos ó
autor do Apocalipse en que consiste o reinado de Cristo, responderanos cunha palabra: a vida”, p.
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Joseph Comblin, no seu famoso e completo estudio sobre Cristo no
Apocalipse, argumenta amplamente que a figura do Año como Servo de
Deus, é a figura fundamental do libro; importante ata o punto de que xera
tódolos demais títulos e imaxes, a cristoloxía mesiánica (que arrinca
conxuntamente de Is 53 e de Is 61) e ata a mesma figura do Fillo do Home.
“O Año non é un simple nome –conclúe– nin un simple título herdado
dunha tradición antiga, senón a figura apocalíptica do Servo de Deus”.18 A
idea resúltame profundamente esclarecedora da riqueza que a imaxe do año
manifesta no Apocalipse, aínda que a opinión de Comblin non sexa
totalmente compartida por tódolos estudiosos, non faltando quen afirma
que este sobreestima a influencia do II Isaías no libro do Apocalipse.19
Como é sabido, e nos recorda o teólogo belga, as profecías do Deuteroisaías,
particularmente Is 53, serviron nos primeiros tempos á Igrexa para que os
cristiáns da primeira hora puidesen comprende-lo escándalo da morte de
Xesús e a mesma persecución e martirio dos que eran obxecto a cotío:
“Isaías 53 é un texto destinado a ilumina-los cristiáns cada vez que o
escándalo dunha morte os deixa desconcertados e perplexos”.20 O mesmo
Xesús, que coñecía ben Is 53, parece que puido interpretar este texto como
expresión do binomio da súa morte-resurrección.21
“Como un Año levado ó matadoiro” (Is 53,7). Seguindo a Comblin, a
cristoloxía do Apocalipse está construída sobre a imaxe do Servo sufrinte,
a maneira dunha relectura neotestamentaria do Segundo Isaías. Esta lectura
era para as primeiras comunidades a expresión bíblica máis iluminadora do
binomio morte-vida, morte-resurrección, que vivían cada día. As palabras
do Deuteroisaías vense enriquecidas por Ezequiel (Ez 34,23) e, particularmente, polo año pascual do Éxodo: “As azoutas que aflixen o mundo son
a réplica das pragas de Exipto, e a reunión do pobo de Israel é a renovación
da Alianza”.22
275. En realidade, é un título rico e “máis complexo do que se adoita dicir”, como estudia Comblin
nas páxinas 275-325 do seu libro.
O.c., p. 70. Comblin pon en garda para non trabucarse co título de año que lle aplican os Evanxeos
a Xesús; non ten nada que ver co “Año de Deus”, con que o cualifica Xoán Baptista (Xn 1,2).

18

Xa se lle fixo esta crítica a pouco de saí-lo libro de Comblin, como se pode ler en François Bovon,
“Le Christ de l’Apocalypse”, Revue de Théologie et de Philosophie 22 (1972) 69.

19

20

Comblin, o.c., p. 41.

Id., p. 48, nota 24.

21

Id., p. 54. Nun completo cadro sinóptico, Comblin relaciona e expresa o paralelismo entre o Servo
do II Isaías e o Año do Apocalipse.
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Sen embargo, sorprendentemente, a palabra Servo non aparece nin
unha soa vez en todo o texto do Apocalipse; esa figura atópase baixo a
imaxe do Año. Tense dito que a razón era que o tayâ’ arameo significa
indistintamente “año” (amnos en grego) ou “servo” (pais), e mesmo “neno”;
e o autor do Apocalipse, ó toma-la palabra de Isaías, podía querer indicar
ámbalas cousas. Pero estas explicacións parecen insuficientes, polo que
Comblin busca outro tipo de argumentación: é unha elección buscada para
expresar mellor a figura de Cristo morto e resucitado, aínda que en clara
referencia á figura do II Isaías. A pesar de que esta interpretación non sexa
compartida por outros eséxetas –particularmente por Contreras Molina, a
quen aludimos repetidamente–, a min paréceme ben válida e moi suxerente.
Con todo, cumprirá situar esta imaxe do servo doente que carga cos
pecados da humanidade nunha boa cristoloxía da cruz, máis aló das ideas
nefastas do “deus sádico”, que suscita unha mala interpretación do concepto de rescate. Se o Salvador é o año doente inxustamente maltratado, ou o
“pallaso das labazadas”, que dixo León Felipe, é porque realmente o
“Cristo é o Home”, como tamén escribiu este gran poeta. O Cristo é o Home
que asume a dor dos humanos, a inxustiza que padecen os oprimidos. A
salvación só pode chegar a ser realmente universal, aberta a todos, se asume
a realidade desde abaixo; e a realidade máis universal é a dor, como xa dixo
o Buda, anos antes do Cristo. “O home é fillo das súas bágoas... Todo se
paga con sangue e co suor do sangue”, escribiu tamén León Felipe con
duras verbas. Del son estes fermosos e impresionantes versos (subliñado
meu):
Cristo es la Vida
y la vida, la Cruz.
El sudario de un dios
fué el pañal de los hombres.
Me envolvisteis en llanto cuando vine,
he seguido vistiéndome con llanto
y el llanto es ahora mi uniforme...
Mi uniforme y el tuyo
y el de todos los hombres de la tribu.
Por estas viejas aguas
navegaré en mi barca hasta llegar a Dios.
¡Terrible y negro es el camino!23
23
León Felipe, “Regad la sombra”, en Antología rota, xunto cos demais textos citados. Losada,
Buenos Aires 1974.
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En fin, o Año é tamén o Pastor. “O año que está no medio do trono
será o seu pastor, levaraos ás fontes de auga e Deus enxugará dos seus ollos
toda bágoa” (7,17); con el “non terán máis fame nin sede, nin caerá
endexamais sobre eles o sol, nin ningunha queimadura del” (7,16). É o
fermoso tema dos salmos 36 e, sobre todo, 22: “O Señor é o meu Pastor:
nada me falta... Guíame por vereas rectas...” (Sal 22,1-3). O Pastor coñece
as súas ovellas (Xn 10,1-16), por iso o Fillo “coñece e esculca as
conciencias e os corazóns”, un vello título que o Antigo Testamento aplica
en diversas ocasións a Deus, que me coñece tal como son realmente (Sal
7,10; Xer 11,20; 17,10). Pódese atopar un paralelismo entre esta imaxe e a
de Ez 34, 23: “Vou suscitar un pastor único que vos apacentará: el en persoa
será para eles o seu pastor”.
Podemos sacar algunhas conclusións sobre esta rica imaxe de Cristo
como Año no libro do Apocalipse. Cristo é o Señor triunfante, o valedor dos
oprimidos, o vencedor que aparecerá con poder ó final dos tempos, como
Señor da historia; pero as súas armas son a debilidade, a humildade, a
dignidade e a capacidade de amor gratuíto do pobre. É o “varón de dores”
e tamén o “home novo”. O año degolado manifesta a solidariedade co
pecado e o sufrimento de tódolos pobres e oprimidos da historia. Ó meterse
no sufrimento dos oprimidos (kénose: “asumi-lo pequeno”), fíxose
merecente de abri-lo Libro da Palabra, a Revelación escrita pero selada.
Porque a verdade está nos pobres, simbolizados na debilidade e na
vulnerabilidade do año, sempre destinado para o matadoiro. A verdade está
nos que sofren a marxinación da historia, non nos poderosos: a pobreza e
o sufrimento son as parteiras da liberación, os oprimidos e desinstalados
son os que fan progresa-la historia coas súas arelas insaciables, pero a cotío
impotentes, de liberación. Na súa realidade de sufrimento e capacidade de
utopía actúa privilexiadamente o Espírito liberador.
Por iso escribe o biblista Walter Brueggemann, nun magnífico libro no
que contrapón a imaxinación profética co establishment decadente da
monarquía posdavídica, sabendo da-los oportunos saltos no tempo que nos
axudan a atopa-los adecuados e esclarecedores paralelismos históricos: “O
Señor da Igrexa... é o año degolado, que se mantivo fiel á influencia
monárquica”:24
A imaxinación profética é a instancia última desde a que desafiar
e oporse á realidade dominante. A realidade dominante é necesariamente prosaica... con todo o grao de fartura que temos conseguido, non
Walter Brueggemann, La imaginación profética, Sal Terrae, Santander 1986, p. 131.

24
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temos nin o sentido común nin a enerxía, nin o valor necesarios para
pensar con liberdade sobre imaxinados futuros alternativos...
A conciencia monárquica propicia entre a xente a insensibilidade,
especialmente a insensibilidade con respecto da morte. É propio do
ministerio e da imaxinación proféticas inducir á xente a vincula-las
súas experiencias de sufrimento coa morte... O establishment salomónico
encarna a perda da paixón, que non é senón a incapacidade de mostrar
solicitude...
Hoxe os medios de comunicación repiten teimosamente “Todo vai
estupendamente”; pero esa frase convértese nun apoio do status quo
que serve, ademais, para negar e insensibilizarse ante a realidade do
sufrimento dos pobres.25

Esta ven ser a realidade da apatía (a-pathos: ausencia de pathos),
fronte á simpatía de Xesús de Nazaret, o Cristo, e a súa implicación e
solidariedade cos que sofren, para ser con eles e para eles un servo. O
Servo-Año morre para dar a luz a realidade do home-muller novo, para
facer realidade a Boa Nova da salvación. E faino por un amor feito
necesariamente entrega. Os anciáns que, botando os seus presentes, se
axeonllaron diante do Año (Ap 5,8), manifestan que a Deus só se lle pode
adorar e só a Deus se pode adorar; El é o único Señor, os demais son tan
só ídolos sen poder. É a actitude humilde, do pobre, que recoñece a súa
debilidade: non chufarse de nada, pois, a fin de contas, “¿Que tes que non
recibiras?”, di Paulo (I Co 4,7). Por outra banda, só se pode liberar desde
a pobreza e a humildade, pois, como di o salmo: “O malvado asoballa o
pobre co seu orgullo...26 O Señor reinará para sempre e acabaranse os
pagáns na súa terra” (Sal 10,2.16).
A dinámica do poder (o da forza bruta ou o da intelixencia prepotente
que se cre superior) sempre propende ó dominio. Só se pode liberar
verdadeiramente desde abaixo, desde a humilitas, desde o humus, sendo
“fieis á terra”, que proclamaba profeticamente o Zaratustra dun Nietzsche
noutras ocasións desafortunado. E os cristiáns sabemos que o Espírito do
Señor enche a terra, non está nas nubes.
7. Conclusión final: o éxito da salvación de Deus
¿Cal sería a mensaxe cristolóxica do Apocalipse e como podemos
actualizala hoxe? Con brevidade:
Id., pp. 53-56. Cf. tamén pp. 83ss.

25

Aínda que non é esta exactamente a traducción da Biblia Galega, paréceme máis axeitada e resulta
lexítima, a xulgar por outras traduccións.
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O Apocalipse é un libro que, lonxe de ser terrorífico, trae unha
mensaxe profundamente optimista: Cristo, o año pascual, o Señor da
historia, venceu o mal dunha vez para sempre e abriu a porta da salvación
para tódolos homes e mulleres e para tódolos pobos, mesmo para a
creación enteira; o trunfo final da historia está garantido. Os oprimidos xa
teñen unha garantía de que o seu final non será un desastre como as súas
propias vidas semellan –e digo ben semellan– ser cada día, no aspecto
persoal, social e aínda relixioso, pois habitualmente son “pobres, ignorantes e pecadores” (A. Chevrier). ¿Como anunciárlle-lo castigo polos seus
pecados e non esa boa nova de salvación, que xorde desde dentro da súa
miseria, unha pobreza que se converte en riqueza? O Deus forte para o ben
camiña co seu pobo, “fortalecendo os xeonllos que tremen” e dando alento
ós asoballados, porque o triunfo non será da Besta opresora, senón do que
“ten todo o poder no ceo na terra”. O año pascual, Señor da historia,
garante, en definitiva, que “o asasino non triunfará sobre a víctima”, como
quería Max Horkheimer.
O traballo de tódolos que están comprometidos na evanxelización non
poderá ser senón un canto de esperanza e acción de gracias a ese Deus forte
para o ben, aínda que sen baixa-la garda, porque non se pode subestima-la
forza do Dragón sempre ó axexo (12,18). E tódolos que loitan pola
construcción do mundo novo –saiban ou non que é “o Reino de Deus”– han
coñecer que a palabra final non é a de fracaso, a pesar da obra destructora
dos cabalos da violencia e a morte.
Por se alguén aínda desconfía, non hai dúbida de que, para o autor do
libro que pecha a Biblia, o éxito final da salvación será rotundo: “Unha
multitude inmensa que ninguén podía contar” (7,9).
Victorino PÉREZ PRIETO

UGO VANNI, Apocalipsis, Verbo Divino, Estella 1994
CARLOS MESTERS, Esperanza de un pueblo que lucha. El Apocalipsis,
Paulinas, Colombia 1992
E. GONZÁLEZ RUIZ, Apocalipsis de Juan. El testimonio cristiano,
Cristiandad, Madrid 1987
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Desde o cárcere
Carta dun crego insubmiso

Por Plácido FERRÁNDIZ ALBERT
Plácido Ferrándiz, crego e autor da carta que publicamos,
ingresou na prisión militar de Alcalá de Henares en setembro de 1997,
despois de ser xulgado e condenado na Coruña a dous anos, catro
meses e un día por negarse a continuar a cumpri-lo servicio militar. Na
actualidade váiselle concede-lo terceiro grao penitenciario, unha vez
cumprida a sanción disciplinar por desacato, sanción que se lle impuxo
por expresar en voz alta as súas opinións.

Experiencias e reflexións
Hai uns anos coñecín a figura e a espiritualidade de Carlos de
Foucauld; foi unha grande descuberta e un impacto serio para min, ata o
punto de se me suscitar escolle-la vocación dos irmanciños de Xesús. As
circunstancias fixéronme agardar e paseniñamente funme decatando de que
non se trata de repetir mimeticamente a “materialidade” da vida dun santo
(como eu pensaba antes), nin tampouco a de Xesús; o seguimento é máis
ben unha “recreación espiritual” (guiada polo Espírito), atendendo ás
circunstancias actuais, ós “signos dos tempos”, ó discernimento comunitario e á orixinalidade da propia personalidade.
É por iso que, máis que a materialidade concreta dun estilo, foi a
espiritualidade de Foucauld a que me axudou a descubrir aspectos
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fundamentais do misterio de Cristo: a opción polos pobres como solidariedade de vida e destino, os pobres como lugar teolóxico, a visión da historia
humana como o lugar da Alianza; o valor evanxelizador da encarnación, a
inserción, a inculturación...; a tarefa cristiá de discerni-los signos da
presencia do Reino (alí onde os desherdados e excluídos se poñen en pé),
os signos dos tempos, a “preparación evanxélica” da gracia actuante no
mundo, para alentar e acompañar todo o que faga medra-la fraternidade da
familia humana...
Mais había algunhas inquietudes que o meu encontro coa espiritualidade de Foucauld non conseguía orientar e que,ó lado do que fun vivindo
estes tres anos de ministerio, fixéronme evoluír: ¿cal é o sentido do
“agachamento e anonadamento” da vida de Nazaré? ¿Como é que se
harmoniza ese anonadamento, ese “deixar facer a Deus”, ese ser testemuña
do Reino que xorde gratuítamente entre os desfavorecidos, coa tarefa
creadora da construción do Reino? ¿Onde é que fica a dimensión
sociopolítica? ¿É dabondo un testemuño concebido como a realización de
valores “cristiáns” coñecidos de antemán, ou o que pide a Igrexa é un
diálogo (GS) co mundo no que hai que procura-la verdade cos demais (GS
16) facendo a aportación da fe para atopar solucións máis humanas ós
problemas históricos (GS 11)?
O primeiro ano de ministerio foi trepidante (situarme, parroquia, clases
de Relixión...) e só puiden sobrevivir. Mais, pouco a pouco, o choque coa
realidade fíxome experimentar algunhas chamadas: atopeime nun barrio
obreiro, cunhas condicións laborais malas e en regresión, cunha poboación
fría e distante cara ó Evanxeo, cunha parroquia de servicios relixiosos
masificados; en fin, cunha dinámica parroquial de conservación.
Foron dous os interrogantes fundamentais que me suscitaron estes tres
anos de ministerio:
a) ¿Como poder chegar a ese 95% da poboación da parroquia que
permanece afastada dela? Ver, sen outro remedio, a problemática laboral,
social e relixiosa do barrio espertoume de novo o tema da encarnacióninserción. O meu soldo de profesor creábame escrúpulos nese contexto
(para alén doutros reparos sobre as clases de Relixión); vendo as mulleres
traballar no calzado dez horas e levando a casa ó mesmo tempo,
avergoñábame de que unha muller me limpase o piso e o portal cando me
tocaba. ¿Como compaxina-lo “deixar facer a Deus” coas inxustizas laborais
e sociais que eu comezaba a apalpar? ¿Como anuncia-lo Evanxeo eu, con
un bo soldo fixo tódolos meses, a traballadores/as que viven por necesidade
e con moito esforzo á ventimperie, en canto a seguridade se refire?
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Non podía convivir coa miña conciencia nin anuncia-lo Evanxeo así,
tranquilamente. Comecei a limpar eu o piso e o portal, renunciei ás clases
de Relixión e despois ó soldo do bispado e solicitei ó meu bispo poder
procurar un traballo “civil” compatíble. E é que mo lembraban tantos textos
de Paulo que, aínda recoñecendo lexítimo vivir do Evanxeo, dicía: “Pero
nós nunca nos aproveitamos dese dereito. Ó contrario, todo o aturamos para
non lle poñer tropezo ningún ó Evanxeo de Cristo” (1 Cor 9,12b).
b) A segunda cuestión: ¿como é posible que me vexa obrigado a
“repartir sacramentos” a centos de persoas sen te-la máis mínima
posibilidade de lles presentar suficientemente o Evanxeo cristián para que
poidan facer unha opción responsable? ¿Non será a estructura parroquial
algo que pertence xa a outro contexto social (cristiandade) e, polo tanto,
inadecuada para o contexto actual? ¿Podemos seguir a permitir ano tras ano
que as enerxías eclesiais se desperdicien nesta contradición? ¿É serio o de
que “algo quedará”? ¿Non confundiriámo-la universalidade da Igrexa
cunha Igrexa numérica? ¿Non encamiña isto a “ampliar” os requisitos de
pertenza á Igrexa rebaixando ou desvirtuando os contidos evanxélicos?
¿Que temores seguen a bloquearnos para preferir unha Igrexa masiva e
sociolóxica a unha Igrexa minoritaria aínda que profética? ¿Non entenderemos mal o de que “fóra da Igrexa non hai salvación”? ¿Non será que non
nos acabamos de crer a función “significativa” (signo, sacramento, formento)
da Igrexa, para convertela en instrumento cuase-máxico de salvación?
Coñecer algunha pequena comunidade cristiá axudoume a ver que a
parroquia non ten por que ser a única experiencia eclesial posible. Se o
Novo Testamento mesmo consagra a pluralidade de cristoloxías e
eclesioloxías sobre un fundamento común, ¿por que habería que renunciar
hoxe a isto en pro dunha uniformidade que esquece a riqueza que supón
encarnar a Cristo e á sua Igrexa en diversos contextos e en función de
diferentes desafíos?
Todo isto levoume a lle propor ó meu bispo ir vivir a Parque Ansaldo
(un barrio marxinal de inmigrantes e xitanos) e acompañar pequenas
comunidades cristiás.
Esta é a opción cara a onde me parecía ser orientado polas experiencias
vividas, por esa concepción da vida cristiá como recreación espiritual
(actualización) do Evanxeo (criterio normativo e fundamento), atendendo
ós signos dos tempos e ás indicacións do Concilio Vaticano II sobre a
esencia-función da Igrexa, que se decata, pola súa experiencia de séculos,
do que aínda lle resta por madurar na súa relación co mundo (GS 43).
Maduración que implica deixar de se considerar en posesión do monopolio
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da salvación eterna (GS 22), non entendendo os seus propios instrumentos
como máxicos (GS 7; SC 62ss), e tendo que facer da fe, ben entendida e en
diálogo cos demais (GS 3), un elemento que axude a solucionar máis
humanamente os problemas históricos (GS 11), non para se esquecer de
Deus e do seu plano eterno, senón mesmamente para se asociar a El (GS
39), e isto, tamén, baixo pena de contraria-lo que Deus mesmo quere dicir
de si, contribuíndo deste xeito á formación e desenvolvemento do ateísmo
na sociedade (GS 19).
É, pois, unha proposta para actualiza-la configuración do ministerio
presbiterial nunha das súas posibles concrecións ó servicio desta imaxe da
Igrexa que xorde do Vaticano II.
Neste contexto encádrase tamén a miña opción pola insubmisión: ¿non
é o pacifismo un signo dos tempos? ¿Non hai nese “xesto profético” de
tantos rapaces unha “preparación evanxélica”? ¿Non tería a Igrexa que
“acompañar” preferentemente valores coma este facendo a aportación da
fe?
Segundo a tradición bíblica, o verdadeiro coñecemento de Deus pasa
polo amor ó próximo e, nomeadamente, ó necesitado (Is 1, 5-17; Os 4, 13; Xr 22, 15-17; 1Xn), mentres que os elementos relixiosos son ambiguos
e tenden a obxectivar a Deus, caendo na idolatría (Rm 2, 1). ¿Onde hai que
procurar, xa que logo, preferentemente os vestixios de Deus e a súa acción
no mundo, a máis auténtica “preparación Evanxélica”? Creo que por aquí
nos leva o Vaticano II.
Non digo que a paz sexa o único tema, aínda que penso que é moi
importante: ¿non esixe en si mesma o traballo pola xustiza social planetaria?
¿Que validez ten calquera práctica relixiosa que esqueza a xustiza neste
mundo globalizado e interdependente? ¿Non é preciso un nivel de vida
digno das persoas e previo ó anuncio explícito do Evanxeo? ¿Non é ese
traballo xa un anuncio do Evanxeo? ¿Non son prioritarios (aínda que non
exclusivos) no Reino os estadios elementais de humanización? ¿Non
apunta todo isto cara ó Shalom bíblico, cimeira do Proxecto de Deus?
Tampouco, digo, nin moito menos, que a insubmisión sexa o único
instrumento de traballo pola paz. Mais para os que teñen de tomar unha
opción ante a mili obrigatoria, ¿considéranse suficientemente os
condicionantes “estructurais”, o “contexto” que dá a significación a cada
postura? ¿Priviléxianse as opcións máis acordes coa radicalidade evanxélica?
Moitos e moitas non ven a urxencia das reivindicacións anti-militaristas; os mesmos feitos obxectivos que a min me poden semellar tan graves
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poden ser interpretados de diferente xeito segundo cada persoa; é cuestión,
entón, de “sensibilidades”. Hai problemas e contradicións en moitos outros
ámbitos que non son o militarismo.
Supoño que cando se fala das diferentes interpretacións dos mesmos
feitos non se estará postulando un relativismo absoluto; evidentemente,
pode e debe existir unha pluralidade que enriqueza, pero sobre un fundamento común. Como dixen, non pretendo que o antimilitarismo (isto é, a
loita non violenta –na liña escollida por min– contra toda relación de poder
impositivo) sexa o único campo de traballo, aínda que así considerado
atinxe a máis do que parece. Pero si me gustaría, máis en xeral, falar do
tema das diferentes “sensibilidades” á hora de interpreta-la realidade, así
como do tema das contradicións.
Certamente, a realidade é moi complexa, inalcanzable desde unha
única perspectiva, e constitúe unha riqueza a pluralidade complementaria
de puntos de vista. Mais a pregunta é, ¿privilexia o Evanxeo algunha
perspectiva fundamental (da que xorde a pluralidade), algún “lugar”
(teolóxico) desde onde olla-la realidade para coincidir coa ollada de Deus?
¿Non son os derradeiros, excluídos e vítimas o verdadeiro lugar teolóxico
desde onde ollar a realidade? ¿Non consiste precisamente niso a tan traída
e levada (manipulada) “opción polos pobres” pola que aposta a Igrexa de
Xesús Cristo? ¿Non é esta opción unha aposta polo proxecto de Deus de
construí-la familia universal dos fillos de Deus comezando polos últimos,
polos que máis sofren o peso do pecado do mundo? ¿Non é a opción polos
pobres o criterio incluso para interpreta-la Palabra de Deus?
Juan Luis Segundo, en Teología de la Liberación, aporta unha reflexión moi interesante sobre isto: “Nos tres sinópticos a necesidade dun
“signo” ou sinal para discernir se Xesús posuía e traía unha mensaxe ou
revelación divina, está ligado a unha negativa de Xesús. Non está disposto
a proporcionar ós seus contemporáneos, en particular ós expertos na
interpretación da Lei ou Revelación de Deus –que son os que esixen tales
signos–, un ‘sinal do ceo’ (Mc 8, 11-13 par). Xesús respondeu que xa
posuían un criterio suficiente: os ‘signos dos tempos’ segundo Mateo (16,
3) ou a exploración dese tempo, segundo Lucas (12, 56). O Evanxeo indica
un dos principais caracteres deste xeito de discernir: os signos dos tempos
non están suxeitos a un criterio ou discernimento ulterior ou superior, como
pretendían os adversarios de Xesús: ‘¿Con que sabedes discernir –isto é,
sen ulterior criterio– o aspecto do ceo, e non podedes discernir –por tanto,
precisades dun criterio superior– os sinais dos tempos? ¡Hipócritas!’ (Mt
397/61

Plácido Ferrándiz Albert

16, 3 par). E Lucas engade da súa parte: ‘¿Por que non xulgades por vós
mesmos –ou sexa, sen procurar un criterio superior– o que é xusto?”.
En segundo lugar, para amosar que a súa xeración ten xa sinais
“dabondo” sen ter que consultar a Biblia, nin obviamente, o Evanxeo,
Xesús pon como exemplos de discernimento, que serían favorabelmente
xulgados por Deus, o que fixeron persoas e pobos “pagáns” en base
exclusivamente da súa sensibilidade histórica ante os acontecementos. Así,
tanto os habitantes de Nínive “ante a predicación de Xonás” coma a raíña
do Sur ante a “sabedoría de Salomón” fixeron un discernimento mellor que
o de aqueles que posuían escrita a Palabra de Deus. Na argumentación de
Xesús, os sinais dos tempos e o responder a eles constitúe un presuposto da
correcta lectura da Palabra, e non viceversa.
De aí que o pedir un “sinal do ceo” estea asociado por Mateo á maldade
e á idolatría: “esta xeración malvada e adúltera (isto é, idólatra) pide un
sinal...” (16, 4). O mesmo feito de non ver na liberación dun posuído unha
victoria de Deus, calquera que sexa o axente directo que a produza, porque
supón que Deus pode ter un criterio diferente ao do ben do ser humano, é
interpretar mal a Biblia. E, conseguintemente, o Evanxeo (Mc 3, 22-29 par;
2, 23-35; Lc 10, 25-37; etc.).
Quizais poderiamos parafrasear un dito español para reflectir este
tema: “dime desde ónde miras y te diré que sensibilidad tienes”.
E a respecto do tema das “contradicións”, que se dan en tódolos
ámbitos, é evidentemente así, tanto a nivel persoal, coma institucional e
social. Mais a pregunta é: ¿non ocorre que as contradiccións da Igrexa, en
xeral, adoitan favorecer-la (des)orde establecida? ¿Non afastan, case
sempre, ós excluídos ou ós que traballan por eles? É curioso que algúns e
algunhas dos que traballan en movementos sociais pasaron por parroquia,
incluso estudiaron Teoloxía, e non se soubo comprender e acompaña-la súa
potencial radicalidade evanxélica. De termos que aprender a vivir necesariamente coa contradición, ¿non será mellor equivocarnos a favor dos
desherdados e a carón dos que traballan pola xustiza e a paz? ¿Non ocorre
que as autoridades eclesiásticas, por prudencia ¿pastoral?, acostuman a
optar por unha pretendida neutralidade que as coloca de feito do lado do
status quo? ou ¿non se evita formar parte (opción por...) do conflito
lanzando flamantes declaracións xerais e abstractas? ¿Non esquecen as
análises as condicionantes estruturais dos problemas, as afirmacións e as
opcións? Vivindo no Norte rico, a custa dos dous tercios da humanidade,
¿son posibles opcións neutrais?
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Un capelán castrense dicíame que a presencia da Igrexa no exército
non era para lexitimalo, senón para a atención relixiosa das persoas (como
noutras institucións públicas). Non vou entrar agora no concepto de Igrexa
que subxace a ese afán por mante-la presencia institucional nas institucións
públicas. Agora ben, ¿é acaso o mesmo un hospital que o Exército?, ¿non
esquecemos de novo as condicionantes estructurais? Supoñendo que os
cristiáns e a Igrexa deban estar presentes no Exército, ¿por que ha de ser
unha presencia “institucional”? ¿Por que preocupa tanto que o Movemento
de Obxección de Conciencia ou outras instancias me instrumentalicen, a
min, e non tanto que o Exército instrumentalice á Igrexa para se lexitimar
con esa perigosa auréola sagrado-relixiosa? ¿Por que non se preocupa igual
a Igrexa de facerse presente nos movementos sociais que comparten moitos
e auténticos valores evanxélicos?
¿Non ocorre que ó “ampliar” os límites de pertenza á Igrexa para dar
entrada á masa hai que provocar unha esquizofrenia no Evanxeo, diferenciando radicalidade evanxélica e preceptos do decálogo que retrotraen a
etapas anteriores do proceso bíblico? ¿Non é signo isto de ter metidos no
mesmo saco dous “momentos” diferentes do proceso humano de maduración? ¿Non fica o Evanxelio para supostos “heroes” (a non violencia, p.e.),
para excepcións, mentres que para a masa creamos unha moral “de saldo”
(a lexítima defensa, p.e.), para que poidan manterse no rabaño? Como se o
exército, para máis inri, non esixise ós seus soldados o heroísmo de estaren
dispostos a perde-la vida, e ¡por un territorio ou mesmo os intereses de uns
poucos!, ademais. ¿É serio hoxe xustifica-la existencia dos nosos exércitos
coa excusa da lexítima defensa, obviando o papel que actualmente están a
toma-las estructuras militares na chamada “Nova Orde Internacional”
neoliberal?
Despois, un descobre que moitos capeláns castrenses, como non podía
ser doutro xeito (quen paga, manda), din ós gardacivís e ós militares que
Deus non ten en conta as súas violencias (e isto sen distingui-las gratuítas
e inxustificadas) ou os seus asasinatos. Se isto non é lexitima-lo exército...
En fin, tanto os meus tres anos de ministerio coma esta experiencia da
insubmisión ou como coñece-la experiencia dalgunha pequena comunidade
cristiá, están a ser factores importantes na evolución da miña fe e da miña
espiritualidade. Este achegamento ó mundo non fende a miña fe, senón que
a purifica e a abre cara a horizontes insuspeitados.
Igual que o avance das ciencias foi unha crise de maduración para a fe
cristiá e a comprensión da Revelación, purificándoa por distinguila dos
“vehículos da Revelación” (linguaxes, culturas, xéneros literarios...), así
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tamén o contacto cos meus irmáns e irmás non cristiáns e con cristiáns “sen
Igrexa”, está a realizar un proceso semellante en min.
Por exemplo, o talante asembleario, autoxestionario, non sexista, etc.,
do Movemento de Obxección de Conciencia (MOC) faime preguntas sobre
da Igrexa. É certo que a Igrexa non é unha democracia (e menos formal,
afortunadamente), mais tampouco debería ser unha monarquía absoluta. É
certo que non se pode prescindir do institucional, hai que “estructurar”
dalgún xeito o carismático, pero ¿non se corre o perigo de confundir “unha
determinada configuración histórica” da Igrexa coa Igrexa mesma, como se
confudiron os “vehículos da Revelación” coa “Revelación”?
Se a Igrexa, segundo ela mesma é funcional, isto é, a súa mesma
esencia é a misión, ¿non terá que revisa-lo modelo de estructuración e
procura-lo máis adecuado para ser fiel á súa esencia-función na etapa
histórica actual?, ¿ou é que a estructura eclesial non está suxeita á lei da
encarnación como o está a súa misión (¡a súa esencia!)?
Segundo os mellores eséxetas, Xesús deu moi poucas indicacións
concretas sobre a estructuración da Igrexa. Para fundamentar teoloxicamente
a súa orixe divina afírmase que Xesús, ó quere-la Igrexa, quíxoa con
tódolos elementos necesarios para realiza-la súa misión, dándolle potestade
para se dar a si mesma a estructura conveniente á súa misión. Mais por esa
mesma razón, de igual xeito que o seguimento de Xesús diciamos que non
era unha imitación “material” da súa vida histórica, senón unha recreación
espiritual atendendo ós signos dos tempos, ¿non recibiría a Igrexa esa
potestade para face-lo mesmo a respecto da súa estructura?
O texto da confesión de Pedro en Cesarea converteuse en constitutivo
para a estructura eclesial, mentres que outros textos igualmente dirixidos ós
apóstolos deixáronse á piedade individual: “Xa sabedes que os xefes dos
pobos os tiranizan; e que os poderosos os asoballan. Pero entre vós non
pode ser así. Ó contrario, quen queira ser importante, que sirva ós demais,
e quen queira se-lo primeiro, que sexa o máis servicial. Pois o Fillo do
Home non veu a ser servido, senón a servir, e a entrega-la súa vida en
rescate por todos” (Mc 10, 42-45). “Pero vós non vos fagades chamar
“señor mestre”, pois un só é o voso mestre, e todos vós sodes irmáns. E a
ninguén chamedes “pai” na terra, porque un só é o voso Pai Celestial. Nin
tampouco non vos fagades chamar “dirixentes”, porque un só é o voso
dirixente: Cristo. O máis importante entre vós debe se-lo voso servidor”
(Mt 23, 8-11).
¿Non era unha contradicción co que o Vaticano II dixo sobre a
colexialidade episcopal o feito de que os dous papas que o presidiron o
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fixesen desde fóra? ¿Ou que Paulo VI se reservase cuestións doutrinais
como a do control da natalidade, como se temese que o Concilio (maxisterio
“extraordinario”) non tivese a prudencia ou a axuda divina para dictaminar
en materia tan discutida? ¿Ou que na Humanae vitae, en oposición coa
opinión da maioría dos teólogos por el designados como os seus conselleiros
na materia, puxese un signo de interrogación sobre o afirmado no Concilio
sobre dos leigos (GS 43)? ¿Non é estraño que se insista tanto en que para
comprende-lo Concilio (que como maxisterio extraordinario goza da asistencia especial do Espírito Santo) haxa que recorrer á interpretación do
maxisterio ordinario (discursos papais, encíclicas, etc.)? ¿Por que iso das
encíclicas “postsinodais” onde o Santo Padre (!) reformula ó seu gusto o
texto final das asembleas de bispos? ¿Tense en conta a opinión da
comunidade adulta (se é que a opción de feito por unha Igrexa sociolóxica
e o noso paternalismo clerical a posibilitan) á hora dos nomeamentos, tanto
de presbíteros coma de bispos? ¿Non é superable o binomio clero-leigos
que estructura aínda á Igrexa, para pasar ao de comunidade-ministerios?
¿Escóitase e favorécese o diálogo e a reflexión coa comunidade eclesial
para suscitar temas como o celibato opcional, o sacerdocio da muller (e en
xeral a súa igualdade na Igrexa), o control da natalidade...? ¿Non sería máis
acorde co Evanxeo o procurar fórmulas para que o doutrinal, o normativo
e o organizativo se decidisen por tódolos membros conscientes da
comunidade de xeito asembleario, acompañados polos que teñen o ministerio do maxisterio? É claro que o criterio último na Igrexa non é a vontade
maioritaria, senón a Palabra de Deus escoitada desde os signos dos tempos;
pero ¿non é máis adecuado, menos arriscado, máis evanxélico facer ese
discernimento e ese achegamento á Palabra como comunidade eclesial
íntegra?...
En fin, penso que o encontro fe-mundo, compartindo esa tarefa de
construi-lo mundo no amor, nunha actitude de diálogo, é fecundante
mutuamente. Non só madura a propia fe, tamén caen moitos prexuízos e
axúdase a descubrir outro Rostro de Deus máis convincente, e o “enxendro”
resultante poderá ser máis ou menos feo, pero ¿non consiste niso ser
“fermento”? Penso que en definitiva o importante é a realización do amor.
O auténtico coñecemento (comuñón) de Deus, a verdadeira mística, é dar
gloria a Deus Pai vivindo como Fillos, isto é, exercendo o “don de si”, o
noso “ser-para-os-demais”. Os cristiáns e as cristiás recibímo-lo regalo de
coñecer este misterio, outros tamén o viven sen sabelo explicitamente, e
están agardando atoparse co Fundamento daquilo no que empeñan as súas
vidas. É responsabilidade dos cristiáns e das cristiás propiciar ese encontro,
favorece-la súa vivencia, entregando o noso ser de tales cristiáns.
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P.D.: Penso que é doado decatarse de que moitas ideas están formuladas en forma interrogativa. Non é casual. Nestes momentos é o que eu
penso sinceramente, mais non pretendo nin con moito dogmatizar. Incluso,
cando de novo releo esta carta, quizais formularía algunhas cousas doutro
xeito. Pero recíbase como un convite ó diálogo, á reflexión, a camiñar
xuntos en favor dun maior achegamento á luz.
Plácido FERRÁNDIZ ALBERT
Prisión Militar
Aptdo. Correos 1
Alcalá de Henares - 28870
Madrid
Tradución e notas: Francisco Legaspi
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XXI Romaxe de Crentes Galegos

¡Somos Igrexa, muller,
somos Igrexa!
Por Christina MOREIRA

Xa levaba oito anos sen ir, e non vía a hora de chegar. Foi un retomar
contacto sen acordarse ben de como era iso dunha Romaxe. Crer inocentemente que Galicia xa pouco lles ten que ensinar a estes romeiros que
levan máis de vinte anos en camiño. Matinaba eu no autocar onde viaxaba
coa xente da parroquia que, despois de tantos sitios únicos e incomparables, non podía esperar algo novo deste mapa; algo axudaba ó meu
desalento: aquela estrada desfeita que non acababa de entrega-lo seu
destino. Pois si, claro que pagou a pena... ¡coma sempre! Prometo non
volver a desesperar da beleza desta terra que vai sendo imparablemente
miña –pode que conveña aclarar que non nacín aquí–, porque vou sentindo,
gracias a encontros cóma este, como son cada vez máis da casa.
Este foi o milagre dese día, facer que me sentise da e na casa, tamén
na casa da nai Igrexa –por certo, nesto andaba tamén máis ben escasa de
esperanzas–. O lema Somos Igrexa fíxose realidade evidente en Cadeiras.
Alí fomos casa común, fomos familia por un día arredor da mesa común e
do noso Señor que convidaba. Dá alegría recoñecer eses ritos xa propios da
Romaxe, a forma de ir buscando avidamente cadaquén os seus amigos no
medio da xente, especialmente a aqueles que só se ven nestas ocasións, a
acollida sempre coidada ¡e agradecida polos que chegamos! Cómo nos
vamos situando na expectativa do que virá na celebración, á espera deses
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outros ritos... e gustaríame aquí choscarlles un ollo ós amigos que fixeron
a liturxia, un traballo inmenso, pero algo canónico de máis.
Apetecía sermos Igrexa pero sen que cheirase tanto a cirio, a estructura
perdón-palabra-eucaristía, que non daba alixeirado o ton festivo do canto.
Apetecía algo libre e sorpresivo, máis fresco e ousado, a xogo co contido,
que ben o merecía, a xogo coa Igrexa que queremos, onde todos caiban en
pé de dignidade e igualdade, sen prexuízos nin etiquetas. En resume, as
peticións do Manifesto veñen ser integradoras e abertas a todos, piden
creatividade en vez de censura. E parece que os contidos requirían unhas
formas que desen ese sabor e retivesen diante do altar a todos aqueles que
rebulían sen acougo por todas partes e a outros incorrixibles, moi
respectables, que van comendo por aquilo de “total é unha misa máis”. Din
en pensar que non estaban tódolos ánimos ó unísono de comulgar a xeito,
había moito despiste na xente, que non sempre se fai cargo de que aquilo
é realmente tan serio coma comulgar na misa...
¿A idea da “sobremesa”? ¡Xenial! Pero mellor para a sobremesa,
despois de fartar tamén os corpos, que levaban en pé desde moi cedo e
tamén teñen o seu dereito. De calquera xeito, é de agradecer ese valioso
esforzo, todo el dedicado a darlle a palabra ás mulleres, a pesar dos
problemas do son. Cando as aspiracións das mulleres xa non son só o
problema deste ou daqueloutro colectivo feminista, máis ou menos coñecido,
que ten unha mesa por unha esquina e reparte uns folletos que moitos
colleron con curiosidade (estou a falar de Mulleres Cristiás Galegas, grupo
ó que pertenzo con moitas compañeiras ilusionadas), cando se converten no
berro de toda unha comunidade, que representa ben a todo un pobo e cando,
ademais, esa comunidade é Igrexa, de verdade se pode sentir e empezar a
crer que nos visitou o Espírito con forza nesta nosa terra.
O mesmo se pode dicir do ambiente cordial e familiar que se goza á
hora de comparti-lo xantar, de atender a tódolos que se achegan a saudar
co vaso do café aínda na man, ansiosos por comunicar un montón de
cousas. Así si que se pode empezar a falar de fraternidade e de comunidade,
sabendo algo de que van. A festa da tarde (nós tivemos que írmonos ás
cinco e atrasouse algo a música) foi seguramente a culminación de tódalas
expresións de alegría que aínda estarían por emerxer para quen tivese ganas
de move-las pernas e de facer realidade, aínda que só por un día, aquilo do
banquete do Reino, que é como o paradigma de tódalas festas. Agora teñen
que durar estas ganas renovadas de sermos Igrexa todo o ano, axudándonos
a crer que si é posible, aquí, nesta terra e neste pobo concreto, e xa agora,
co que temos, coa axuda do Espírito que inspirou todo esto ó fin.
Christina MOREIRA
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XVIII Congreso de Teoloxía
Por Herminia ESTOA BOUSO

Celebrouse en Madrid do 10 ó 13 de setembro. A primeira cuestión que
se me ocorre a min, que teño as raíces nesta terra, pero que intento ser
cidadá deste mundo, te-las antenas ben abertas ás correntes que nos
envolven e ó acontecer de aquí e de acolá, desta chamada aldea global, é
que as datas do Congreso de Teoloxía coinciden sempre coas da Romaxe
de Crentes Galegos. Mesmo o ano que se cambiou aquela, cambiou tamén
esta. ¿Coincidencia?
Penso tamén que son, quizais, os crentes galegos máis concienciados
os que estarían interesados en asistir a el e tamén son os clientes habituais
da Romaxe. Preséntasenos un dilema non doado de resolver, sobre todo
pola vía afectiva, e non queda máis remedio que optar, polo menos algún
ano. Isto é o que fixen eu, pero pregunto: ¿sería tan difícil cambia-la data?
Este congreso supón para os cristiáns un foro de discusión de temas de
actualidade nacional e internacional, un encontro de seguidores de Xesús
comprometidos cun cambio non só ideolóxico senón tamén estructural, un
intercambio de experiencias, de pequenos xestos, ás veces, que se están a
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levar a cabo, como un pequeno “gran de mostaza”, que aportan algo novo.
Supón renovar ideas, aprender dos especialistas nos temas: economistas,
sindicalistas, teólogos, cristiáns de a pé, xente comprometida en España e
noutros lugares con diversos movementos cidadáns, comunitarios... Ver
que somos moitos os que queremos un mundo distinto e mellor é unha
riqueza que fortalece a fe e a esperanza e vai contribuíndo a un cambio.
Concretamente, este ano tratouse sobre “Neoliberalismo e cristianismo”. Tema de actualidade e no que todos nos sentimos implicados.
Queiramos ou non, está aí e envólveo todo. Analizouse a súa repercusión
en España, os seus ámbitos de influencia, os excluídos e marxinados do
sistema, as manifestacións da súa ideoloxía, as actitudes cristiás ante a
sociedade neoliberal. Un teólogo do Congo aportou a súa rica experiencia
e a súa análise das manifestacións do neoliberalismo en África.
Non especifico contidos porque están nas Actas do Congreso para quen
lle interese. Houbo tamén mesas redondas nas que participaron psicanalistas,
economistas, psicólogos, filósofos, teólogos. Non faltaron as comunicacións
do movemento contra o paro, os okupas, os do Comercio xusto.
A celebración da Eucaristía e de Reconciliación, preparadas pola
Comunidade de san Tomás de Aquino e a Comunidade de Base de Madrid,
incidiron no compromiso cos máis necesitados e na construcción dunha
sociedade máis humana.
Eu, naturalmente, como muller, e penso que sen subxectivismo, valoro
dunha maneira especial a aportación de Adela Cortina, “Xuízo ético sobre
o neoliberalismo”, e a da teóloga da Universidade de Costa Rica, Elsa
Támez, “O Deus da gracia e o Deus do mercado”. As mulleres son menos
teóricas, máis concretas, máis realistas, hai na súa teoloxía unha sensibilidade
especial. Confírmase que imos gañando espacio, o espacio que nos corresponde no debate público, na teoloxía, por méritos propios, gañado a pulso,
aínda que eran minoría entre os relatores masculinos.
Non tiven tempo de ve-la repercusión deste congreso na prensa
nacional; ó mellor non convén difundir moito estas ideas porque, como dixo
estes días un dos nosos políticos, o neoliberalismo é o mellor sistema
económico. Comentouse, iso si, que non se permitira celebra-lo congreso
en locais da Igrexa e que por iso se celebrou no salón de actos de CCOO.
Mingote reflectíao no ABC do domingo. Que polo menos non falte humor.
Herminia ESTOA BOUSO
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A nove meses vista
Por Agustín DÍAZ

Estamos na liña de saída dunha carreira que se decide a nove meses
vista, aló no mes de xuño, coas eleccións municipais e as europeas. Este
prazo e este reto marcan claramente xa a actualidade dos principais grupos
políticos e dos seus dirixentes: ben recentes témo-las liortas polas candidaturas a alcaldes das principais cidades dentro do PP, os contactos do BNG
cos outros partidos nacionalistas ou mesmo o congreso dos socialistas.
Comezando por esas singulares eleccións primarias, ás que hai
que reducir un congreso do PSdeG-PSOE que se limitou a escoller un
secretario xeral, sen realmente
debater ningún relatorio serio, que
marque unha nova liña política, hai
que sinalar que nos resultou un
exercicio pouco claro cara ó exterior. Quizais dentro do partido a

cousa poida ser vista doutro xeito,
pero o resto da opinión percibiu só
un exercicio de estilo para escoller
entre dúas persoas, entre as que
non se vía unha diferencia clara,
contando con que un mínimo
relatorio posto a debate fose
consensuado polas diferentes tribos
(perdón, sensibilidades ou correntes
internas).
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Desde logo, Miguel Cortizo
aparecía máis ligado ó anterior secretario xeral, Francisco Vázquez,
con quen fora vicesecretario. Pero
tamén se pode recordar que era o
único resto que o faraón coruñés
rescatara da purga á que someteu
ós antigos colaboradores do seu
rebelde súbdito, o renovador
Antolín Sánchez Presedo. Pola súa
parte, Emilio Pérez Touriño
presentábase como un home novo,
que nunca estivo en postos de mando no aparato partidario e
unicamente tivera responsabilidades de xestión, á sombra do novo
candidato en Madrid, Josep Borrell.
Esta podería se-la única novidade.
Polo demais, ata se repetiu o
esquema de alianzas: os amigos de
Francisco Vázquez cos responsables do aparato en Ourense, xentes
todas elas pouco coñecidas fóra do
círculo partidario. O PSdeG-PSOE
segue nisto fielmente a tradición
marcada desde o 77: un grupo de
persoas con ideas pouco orixinais,
sempre á escoita e á espera das
consignas e axudas que poidan vir
de Madrid; se alí o partido é forte,
as cousas van ben; se goberna, non
hai máis ca darlle todo o apoio, e se
está na oposición, votar nas Cortes
o que sexa preciso, pero sen tentar
nin de ofrecer un matiz propio dentro desa oposición.
Caras novas nos concellos
Pola súa banda, o PP tivo un
verán bastante movido. Logo do
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sorpresivo congreso extraordinario
e estraño, no que Mariano Rajoy
chegou tarde (quizais o colleu de
sorpresa que o congreso non durase
máis ca un par de horas) e Xosé
Manuel Romay non se decatou da
que se preparaba, pasaron as semanas buscando a maneira de darlles
unha satisfacción a estes ofendidos, sen ofrecerlles realmente nada.
E así foi: son presidentes de honra,
igual có ínclito Xerardo Fernández
Albor.
Pasaron logo a cousas máis
serias. Francisco Cacharro, fiel á
súa táctica, atopou a persoa que
dará a cara na alcaldía de Lugo nos
próximos catro anos. Xosé Luís
Baltar deuse por contento en
Ourense con seguir con Manuel
Cabezas. Mentres Xosé Cuiña
seguiu coas súas manobras e, en
aras da renovación, buscou alternativas para Manuel Pérez en Vigo e
Xoán Luís Pedrosa en Pontevedra,
cos resultados que o lector coñece,
pero aínda non oficiais cando se
escriben estas liñas. Mariano Rajoy
tivo pouco que dicir nestes trámites.
Quen si tiña moito que dicir
era Xosé Manuel Romay, en canto
ás candidaturas da Coruña, Ferrol e
Santiago. Se en Ferrol non tivo
dificultades, por falta de alternativas para unha situación difícil, cun
alcalde que gobernou á sombra de
Xoán Fernández e aspira a brillar
con luz propia, na Coruña e Santiago houbo moito que dicir. Na capi-
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tal provincial, Augusto César
Lendoiro non desprezaba a candidatura, animado sen dúbida polo
apoio que lle dera Xosé Cuiña para
entrar no comité electoral galego
(en detrimento de Romay, o único
presidente provincial non admitido
a ese tribunal restrinxido). Pero xa
leva moitas batallas perdidas fronte
a Francisco Vázquez. Pola súa banda, Antonio Couceiro (que no seu
día ambicionara xogar na política
local coruñesa) non esqueceu que
Romay lle parara os pés e non quixo
xogar agora: houbo que buscar a un
perfecto descoñecido, Erias. En
Santiago, os fracasos de María
Xesús Sáinz diante de Estévez
descolocárona agora que non vai
haber un obstáculo de peso por
parte socialista; pero Cuiña e Cacharro non permitiron o triunfo do
seu rival, Conde Roa, e Manuel
Fraga botou man do servicial
Dositeo Rodríguez.
Arde Galicia
Ademais destes lumes políticos, o partido gobernante estivo
este verán moi ocupado cos incendios de verdade, os forestais. Un
par de meses sen chover fixo que a
segunda quincena de agosto e maila
primeira de setembro visen unha
praga de incendios nos montes tan
numerosa coma a famosa do 89,
que tanto lle servira a Manuel Fraga
para darlles caña ós socialistas, que
encabezaban o tripartito e levaban
directamente este asunto.

A verdade é que o número de
hectáreas queimadas agora foi
moito menor, pero non o de incendios. E desde daquela levamos oito
anos gastando uns cinco mil millóns
por exercicio en combater esta
praga. Por iso a oposición insiste
no fracaso da política da Xunta, e
outros grupos, por exemplo os
ecoloxistas, coidan que se dedican
demasiados cartos a apaga-lo lume
e que non se fan os esforzos ou a
política precisa para evitar que
prenda.
Volveron, xa que logo, as clásicas polémicas sobre a presunta
intervención dos propios tratantes
da madeira nesta situación, ou sobre as mafias organizadas que
poñen lume ó monte. Só que agora
quen baralla eses argumentos son
os que antes os rexeitaban con máis
forza. E viceversa: nada serio, pois.
Mentres tanto, case tódolos
pirómanos detidos son ben anciáns
ós que se lles escapou o lume cando
queimaban restrollo ou perturbados mentais que actúan de xeito
irresponsable.
A Declaración de Barcelona
A actividade política no ámbito do BNG estivo marcada polas
viaxes dos seus máximos dirixentes
para atoparse cos principais
dirixentes nacionalistas de Cataluña e Euskadi, cun breve salto tamén
a Irlanda, para celebra-los pasos
que alí se deron cara á paz. Xosé
409/73

Agustín Díaz

Manuel Beiras saíra da Asemblea
do BNG coa satisfacción de poder
seguir soñando cunha candidatura
unitaria para as eleccións europeas.
A cousa segue estando moi verde,
pero do que non cabe dúbida é de
que as imaxes dos dirixentes do
BNG irromperon con forza nos telediarios, algo que nunca conseguiran.
De tódolos xeitos, a Declaración de Barcelona, moi solemne
ela, non deixa de ser unha colección de bos desexos, con moi escasa aplicación inmediata. Xa queda
dito que o máis tanxible do asunto
foron as fotos e imaxes na televisión. Pero a continuidade dos contactos, logo en Bilbao e Vitoria,
coincidindo por demais co anuncio
da tregua de ETA, seguiu sendo
unha boa operación de imaxe.
Quizais para contrarresta-las
réplicas dos socialistas sobre as
acusacións de aliarse coa dereita
nacionalista, os deputados do BNG
apoiaron no Congreso as dúas
propostas sobre o aborto, tanto a
socialista dun “cuarto suposto” no
cal non sería punible esa práctica,
coma a que compartían con IU sobre o aborto libre nas 16 ou 14
primeiras semanas de embarazo.
Haberá que ver agora como logra o
BNG desface-la outra crítica que
acusa ós seus novos aliados de
insolidarios coas comunidades menos desenvolvidas, como vén sendo
Galicia.
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E nisto chegou o Príncipe
O mes de setembro tróuxonos
unha semana de presencia de
Galicia nos telediarios, aínda que
fose dun xeito tan singular como é
a visita do Príncipe Felipe de
Borbón. O herdeiro da Coroa
percorreu as sete cidades máis
poboadas de Galicia, pero tamén
tivo tempo para perderse noutras
vilas ou cidades como Cambados,
Monforte ou Allariz. Precisamente,
a presencia neste último concello,
un dos poucos gobernados polo
BNG, foi motivo de escándalo para
algún xefe do PP, como o presidente da Deputación de Ourense, que
non acudiu a esa visita.
Polo demais, o Príncipe de
Asturias afianzou a súa boa imaxe,
con discursos que, sen se saír das
canles protocolarias que lle son propias, souberon conectar co seu público, por exemplo á hora de usa-la
lingua do país, subliñando as carencias dun Francisco Vázquez, que
exerceu, unha vez máis, de Casares
Quiroga, sen saber que nos
atopamos en 1998.
Sindicalistas, empresarios,
músicos, modistos, artistas variados, alcaldes e concelleiros (tamén
os da oposición), deputados do Parlamento galego e membros da
Xunta de Galicia: todo o mundo
oficial deste país tivo ocasión de
intercambiar unhas palabras con
Felipe de Borbón. Este tamén
interrogou a obreiros, investigado-
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res ou ex-drogadictos cos que
coincidiu ó longo de numerosos
actos públicos.
Galicia, ¿vai ben?
Nas últimas semanas a economía mundial andou revolta. As bolsas non deixaron de axitarse,
baixando a de Madrid a niveis do
principio de ano, logo de varios
meses de euforia. En xeral, os gobernantes seguiron usando aquela
frase xa tan escoitada de que “España va bien”. Os cidadáns, sen
embargo, e segundo as enquisas
feitas públicas reiteradamente, nunca se manifestaron tan optimistas
como o Goberno do PP, partido que
así a penas saca vantaxe a un PSOE
tan salpicado de escándalos e con
varios ex-altos cargos no cárcere.
Mentres tanto, Galicia experimentaba, con datos do mes de xuño,
un aumento de máis de dous mil
parados (no conxunto de España
esa cifra baixaba en dez mil). E o
número de traballadores en precario, con contratos eventuais ou de
moi curta duración non dá baixado
na nosa comunidade. A Administración segue sendo pouco eficaz e
as obras públicas continúan acumulando atrasos: seguimos agardando polo remate das autovías.
Pola súa conta, os empresarios
galegos máis destacados seguen
dando pasos adiante. Tal é o caso
de Tojeiro que, logo de integrar a

Claudio dentro de Gadisa, agora
tamén se fai con un grupo de supermercados en Valladolid. Inditex
(Zara) chega a un acordo cunha
central de venda por catálogo en
Alemaña para abrir alí media ducia
de tendas, e Caixa Vigo chega a un
acordo co Banco Gallego. No aire
queda o proxecto de fusión das
caixas de aforro do sur de Galicia,
que tanto suor e bágoas lles causou
a varios altos cargos da Xunta: os
poderes locais do PP nesas caixas
teñen medo a perder peso nunhas
entidades de crédito que teñen na
fusión a única posibilidade de supervivencia.
Un novo curso
E pouco a pouco estamos entrando nun novo curso, tamén desde o punto de vista académico. A
Universidade de Vigo conta cun
novo rector, que empeza a súa
andaina con ánimos renovados,
malia que na Xunta non teña moi
bos padriños. De partida, parece
ter encarreirados os sempiternos
conflictos entre Vigo e Pontevedra;
máis difícil resultará resucita-lo
morto que vén sendo o campus de
Ourense, o único onde sobran
prazas á hora de admitir novos
alumnos.
As tres universidades seguen
loitando por ter garantido un porvir
económico. Rematado o plano de
financiamento acordado cando
naceron as novas universidades,
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agora as tres claman por dispor de
novos fondos nos próximos cursos.
Mentres tanto, o rigor na xestión
non é precisamente un elemento
destacado destes centros docentes.
Os resultados en canto ó número de
graduados e ó nivel investigador
non son tampouco para bota-los
sinos a resoar.
Tampouco nos niveis non universitarios o panorama é moi favorable. Moitos centros están en obras
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á hora de empeza-las clases; a praga
da xornada única segue estendéndose e o Ensino Secundario
Obrigatorio ten que ser impartido
sen contar cos centros máis
axeitados e cun profesorado pouco
motivado. Por iso asociacións de
pais e algúns sindicatos denuncian
a política da Xunta, á que acusan de
facer dos centros públicos unha rede
subsidiaria do ensino privado.
Agustín DÍAZ

Rolda da cultura

Habitual noutros tempos
Por Ramón LATAS ESPIÑO

En xornalismo existe un xénero
que se denomina crónica. Foi moi
habitual noutros tempos, anque
hoxe está practicamente reducido
ós deportes e ós espectáculos. A
crónica é un xénero informativo no
que se mestura a información coa
opinión do xornalista que a está a
proporcionar. Nunha crónica de
futbol, por exemplo, canda os datos
puramente informativos (as aliñacións, os autores dos goles, os
cartóns amosados polo árbitro, as
incidencias...), aparece a valoración
do xornalista sobre o partido: se foi
un bo ou un mal encontro, se xogou
mellor un ou outro equipo, se a
actuación arbitral foi ou non correcta, etc.

¿Por que este comezo? Simplemente, porque querería deixar
claro que o único que pretendeu
este roldeiro que escribe, e que
agora comeza a tece-la súa
derradeira rolda, foi facer desta
sección eso: unha crónica cultural
desde unha perspectiva eminentemente crítica, pero non de xeito
gratuíto, senón tendo sempre como
perspectiva a procura do mellor
para a boa saúde da cultura deste
país; e procurando, ademais, que
cada crítica fose sempre acompañada de cadanseu razoamento. Evidentemente, e como non podía ser
doutra maneira, estas roldas levan
o nome e apelidos do seu autor e,
xa que logo, el e mais ninguén é
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responsable do que di, para ben ou
para mal.
Quédame a tristura de que esto
último houbo quen nin o entendeu
nin, polo visto, está polo labor de
entendelo algún día. En calquera
caso, non convén darlle ó tema nin
máis importancia nin máis espacio
do que merece. Sinxelamente, fago
constar esto porque non querería
que esta miña derradeira rolda
volva deixar doente a ninguén, nin
antes nin despois de ser publicada.
E, por eso mesmo, a habitual crónica na que sempre consistiu esta
sección vai deixar paso a unha
sinxela escolma de noticias do eido
da cultura. Se con este efémero
troco tamén deixo a alguén doente,
agardo poder reparar esta decepción o día no que nos poidamos
atopar de novo noutras páxinas ou
publicacións.

dación, hai xa catro anos, acada-lo
apoio das institucións públicas para
promociona-la obra de Roberto
Blanco. Sen embargo, daquela non
tivo tales apoios das administracións, que argumentaban para a
súa negativa que Roberto Blanco
era “un home sen trascendencia”.
En calquera caso, na vila do balneario prefiren arestora esquecelos esquecementos –valla a redundancia– e comezar cos preparativos duns actos conmemorativos que
xa tiveron outros nestas últimas
semanas a xeito de adianto. Autor
dun inxente labor xornalístico, tanto en Galicia coma na súa estadía
en Cuba, Roberto Blanco Torres é
ademais autor do libro de poemas
Orvallo da media noite e doutras
poesías publicadas en diversos
xornais, moitas delas aínda sen catalogar.

As Letras Galegas do 99, para
o ‘intrascendente’ Blanco Torres
A Real Academia Galega decidía, o pasado 8 de xullo, dedicalo Día das Letras Galegas de 1999
ó escritor e xornalista Roberto Blanco Torres. Moita satisfacción
causou a decisión na súa vila natal,
Cuntis, onde hai xa tempo que
moitas asociacións e persoas particulares loitaban por recupera-la súa
lembranza. É o caso de O Meigallo,
unha asociación que, segundo informaba o pasado 9 de xullo La Voz
de Galicia, tentou desde a súa fun-

Normalización lingüística:
eterna loita
Acontecía o pasado 29 de xuño.
A Dirección Xeral de Industria da
Xunta de Galicia insería, na páxina
24 do xornal La Voz de Galicia, un
anuncio, asinado polo titular da dita
Dirección Xeral, Joaquín del Moral, integramente en castelán. A
noticia, como tal, non é nova, xa
que non é a primeira vez que esta
Consellería, en concreto, emprega
o castelán para algúns dos seus
anuncios. Non se sabe –nin se
saberá, temo– se houbo algunha
reacción ó respecto.

414/78

Habitual noutros tempos

Máis sobre incumprimentos: o
BNG denunciaba o pasado mes de
xuño, no Congreso dos Deputados,
a utilización incorrecta da
toponimia galega nos impresos para
efectua-la declaración da renda, non
xa con cousas como La Coruña,
senón con outras que xa case
ninguén lembraba, como Mellid ou
Boqueijón. Así mesmo, a Mesa pola
Normalización Lingüística queixábase perante a Axencia Tributaria
da dificultade para atopar impresos
desta declaración en galego e da
inexistencia da versión na nosa
lingua dos programas informáticos
que realizan a dita declaración.
Tema complicado: o galego
nos cuarteis. Sobre esta cuestión
presentaba o BNG unha proposición non de lei, neste caso perante
o Parlamento galego, na que puña
de manifesto que nos recintos castrenses non só é vetado o uso do
galego, senón que mesmo se
produciron arrestos. A deputada
Pilar García Negro esixía na súa
iniciativa que nos cuarteis se respecten os dereitos dos galegofalantes, e que respecten o uso da
toponimia oficial galega, outra
cuestión que no estamento militar
brilla pola súa ausencia. Sen chegar
a tanto, a presencia do galego tamén
é máis ca dubidosa nas propias instancias da Xunta, especialmente
entre algúns funcionarios –e eso
sabémolo moi ben os profesores
verbo da Consellería de Educación–. Por ese motivo, BNG, Gru-

po Mixto e Mesa pola Normalización presentaban o 7 de xuño unha
proposición de lei para regula-lo
desenvolvemento da Lei de Normalización Lingüística entre os funcionarios.
Onde si estará definitivamente
ausente o galego será no sistema
operativo Windows 98, de igual
xeito que xa acontecera co seu homólogo do 95, anque ámbolos dous
si teñen versións en catalán e eusquera. Desde Microsoft, a empresa
editora do procesador, afírmase que
a Xunta solicitou “tarde” a realización da versión galega, anque a
filial española do macroimperio de
Bill Gates afirma que pediu á central estadounidense que a versión
galega de futuros programas sexa
“prioritaria”. E algo debeu de
chegar ós oídos do –din– home
máis rico do mundo, xa que Gates
anunciaba na Expo de Lisboa
versións en galego dalgunhas das
súas próximas produccións
informáticas.
Seica á nosa lingua lle vai
mellor noutros eidos, como é o caso
da Xustiza. Cando menos, así o
aseguraban os participantes no congreso que a Unión Progresista de
Fiscais celebrou do 12 ó 14 de xuño
na illa da Toxa. O uso do galego,
segundo o fiscal Benito Montero, é
aínda máis normal e menos conflictivo do que acontece en Cataluña e
Euskadi cos seus respectivos idiomas propios. Un nome propio
agroma na lembranza de todos nós
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cando falamos de normalización
lingüística na Xustiza: o do finado
Daniel García Ramos. O seu labor
segue a ser recoñecido mesmo
despois do seu pasamento, xa que
mereceu, a título póstumo, un dos
premios que cada ano outorga a
Fundación Lois Peña Novo ás
persoas ou institucións que
defenden a normalización do
galego. Os outros premiados foron
o alcalde de Santiago, Xerardo
Estévez; os profesores universitarios Luís Rodríguez, Luísa Blanco
e Xosé Antón Gómez; e o notario
Victorino Gutiérrez.
A nivel institucional, a
Consellería de Educación e a Compañía de Radio Televisión de
Galicia asinaron un convenio polo
cal a administración educativa financiará con 1.500 millóns campañas e planos de uso do galego no
ente público ata finais do ano 2000.
Estas actuacións inclúen, entre
outras, o estudio da calidade do
galego usado polos profesionais do
medio radiotelevisivo, campañas de
sensibilización para a poboación,
incentivación da publicidade en
galego e difusión noutros medios
audiovisuais de películas dobradas
na nosa lingua.
E os automobilistas ourensáns
por fin poderán levar nas matrículas dos seus coches as iniciais reais
do nome oficial da súa provincia.
Logo da publicación no BOE da
orde que ratificaba o aprobado polas
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Cortes españolas, OU é a única
matrícula oficial para os coches da
provincia de Ourense, anque se
poida manter OR nos automóbiles
que xa a tiñan antes. Sen embargo,
centos de ourensáns optaron por
axeita-las súas placas á forma
galega no decurso do acto-festa que,
convocado pola Mesa pola Normalización Lingüística, tivo lugar en
Ourense para festexa-lo éxito
acadado.
Tamén é noticia a nosa lingua
irmá –ou filla, se facemos caso ás
palabras de Castelao en Sempre en
Galiza–. Si, porque o pasado 21 de
xullo se inauguraba en Vigo o Instituto Camoens, tamén chamado
Casa de Portugal. O seu presidente,
Jorge Couto, sinalaba que os seus
obxectivos prioritarios van se-lo
encontro intelectual entre Galicia e
Portugal e a ensinanza do idioma
luso, actividades todas elas que está
previsto comecen a súa andaina en
outubro deste mesmo ano.
Cela prepara a súa homenaxe
Díxoo o pasado 10 de xuño en
Poio: Camilo José Cela quere que o
seu centenario sexa “máis sólido e
menos anecdótico” có de Federico
García Lorca, e “sen o apoio dos
colectivos gais”. A verdade é que,
posto a mencionar diferencias entre el e o escritor granadino, puido
seguir turrando do fío: non poden
te-lo mesmo centenario un escritor
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crítico co poder e outro que, como
Cela, foi condescendente co franquismo; nin un que non gozou das
simpatías dos cartos públicos e
outro que, como Cela, recibe
millóns e millóns para fundacións e
outros inventos que levan o seu
nome, sen conta-los que recibiu a
súa dona por atentar contra os principios lingüísticos da TVG e baixar
ata o centro da Terra as cotas máis
cativas de audiencia da historia da
televisión autonómica. Eso si: Cela
recibiu o Premio Nobel cando contaba 73 anos. A Lorca non lle deu
tempo: morreu ós 38 anos, fusilado
por orde daqueles ós que Cela posteriormente se preocupou de non
amolar demasiado.
Sen embargo, pode estar tranquilo o machote académico. A
Xunta rexeitou a finais do pasado
mes de xuño a petición da oposición de investiga-lo financiamento
das fundacións e o custo daquelas
promovidas pola propia Xunta.
Nese sentido, poderá seguir a
manter distancias abismais con
Lorca no que atinxe a cartos á
esgalla recibidos do erario público.
Humanidades: a ministra
ataca de novo
Non se deu por vencida Esperanza Aguirre, e velaí vén outra
vez co famoso e polémico decreto
de Humanidades, como quen di,
corrixido e aumentado. Á hora de

redactar esta rolda, aínda está por
ver como o vai consensuar, pero
polo de agora xa deu a coñecer
outras tantas medidas destinadas a,
segundo ela, reforza-la área de Humanidades. Na ESO, pretende que
Lingua Castelá e Literatura teñan
cinco horas semanais no primeiro
ciclo e catro no segundo, e Matemáticas, catro horas no segundo
ciclo. Ciencias Sociais tamén pasaría a catro horas no 3º curso e a 5 no
4º. Tamén pretende diminuí-lo número de materias por curso no segundo ciclo, anque busca reforzar
disciplinas como Cultura Clásica,
Música e Educación Plástica. No
Bacharelato, os reforzos son para
as materias de Xeografía e Historia, Filosofía, Lingua Estranxeira,
Lingua e Literatura Castelá, Latín e
Grego. Neste principio de borrador
non se di nada sobre o ensino das
linguas autonómicas, algo comprensible, se temos en conta que nas
comunidades con idioma propio,
Educación depende do Goberno autonómico correspondente, agás nas
Baleares. A pregunta é: ¿que farán
ó respecto estes gobernos autonómicos, especialmente o galego?
A resposta parece que xa a
dera anticipadamente o propio presidente da Xunta, Manuel Fraga,
cando sinalara, o pasado 6 de xullo,
que o documento da ministra é
“magnífico” e que en Galicia se vai
aplicar “sen grandes dificultades”.
Nin sequera matizou qué vai pasar
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no noso país con ese parágrafo do
documento no que se cualifica de
“desexable” que as administracións
“faciliten a aprendizaxe opcional
das diferentes linguas españolas”, e
que a ensinanza da Historia “debe
sobarda-la perspectiva local para
abrirse a unha visión máis universal”. Mentres, un colectivo de profesores de ensino medio, xurdido ó
abeiro da Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG),
esixiron á Xunta que se abra un
debate público sobre o decreto da
ministra e acaban de elaborar unha
proposta alternativa para remitir ós
docentes de ensino medio. De
calquera maneira, saia ou non
adiante o proxecto, o evidente –e o
perigoso– é que desde Madrid non
se esconde a vontade de volver á
España una de vellos tempos, e que
desde Santiago a Xunta está
disposta a aguanta-lo que Deus non
dixo, con tal de non se enfrontar ó
Goberno amigo de Aznar, amizade
que arestora non sabemos se compartirán ou non Rajoy e Romay.
Nomeamentos no CGAC
Pouco a pouco, as augas parecen volver ó seu rego no seo do
Centro Galego de Arte Contemporánea. José Luis Méndez é, desde o
pasado 17 de xullo, o novo presidente do patronato deste centro, en
substitución do demisionario Julián
Trincado. Tamén tomaron posesión
como novos vocais deste organis418/82

mo Fernández Gayoso, Tomás
Lloréns, Carlos Rosón e Darío
Villanueva.
Onde tamén puido haber
movemento foi no seo da Real
Filharmonía de Galicia, coa tentativa de demisión do seu xerente, Xosé
Denis Hombre, que foi finalmente
rexeitada polo presidente do
consello directivo e alcalde de Santiago, Xerardo Estévez. Sen embargo, a Filharmonía continúa coa súa
actividade e, deste xeito, o pasado
9 de xullo actuou no recinto da
Expo de Lisboa cun programa que
incluía, entre outras obras, a do
compositor coruñés Xavier de Paz
titulada Noite na auga. Outra obra
súa, Alén do mar, figura no repertorio para interpretar, tamén no recinto da Expo lisboeta, pola
Orquestra Sinfónica de Galicia.
E xa que estamos mergullados
no eido musical, con el seguimos. E
por estas datas hai que falar outra
vez do Festival do Mundo Celta de
Ortigueira, que este ano cumpriu a
súa 14ª edición, os días 17, 18 e 19
de xullo, e que de novo sobardou
con creces tódalas previsións de
asistencia. Grupos galegos, asturianos, irlandeses, escoceses e bretóns
contribuíron a face-las delicias dos
asistentes, con especial mención ós
grupos da propia localidade: a
Escola de Gaitas, Ronsel, Bágoas
da Raíña e Dómine Cabra.
Tamén estivo en Ortigueira o
grupo Berrogüetto, que aproveitou
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para quecer motores con vistas ó
apertado calendario de actuacións
que teñen, e que inclúe unha xira
por varios países europeos e a
gravación dun novo disco, logo
daquel seu primeiro Navicularia.
Pero, se cadra, o máis interesante
dos seus traballos, polo que ten de
novidoso –ou case– é a gravación
da banda sonora dun documental
televisivo que emitirá o próximo
ano a canle privada Canal +. A
primeira parte desta gravación
realizouse nas illas Cíes, pero –e
aquí o novidoso da cuestión–
empregando enerxía solar. Precisamente, o que pretende esta orixinal
forma de gravación do son é predicar co exemplo do tema do propio
documental, elaborado co obxecto
de concienciar sobre o uso de fontes
enerxéticas renovables, que tamén
se empregarán na realización,
gravación e posproducción da propia reportaxe.
Pero non perdemos de vista a
referencia musical. E agora imos
de estreas, comezando polo prolífico compositor Roxelio Groba, que
o pasado 1 de xullo vía interpretada
por primeira vez na súa Ponteareas
natal a súa cantata Corpus en
Ponteareas, a cargo da Orquestra
Sinfónica de Galicia e o Coro da
Comunidade de Madrid, que, curiosamente, conta coa dirección
doutro músico ponteareán, Miguel
Groba Groba.
Pola súa banda, a música bravú
xa ten outro nome máis que engadir

na súa lista de discos. Trátase do
grupo Skornabois, da vila lucense
de Vilanova de Lourenzá, que,
anque levan catro anos de andaina
musical, acaban de grava-lo seu
primeiro disco, que levará
xenericamente o nome do propio
grupo. Máis veteranos son os
compoñentes de Fía na Roca, que o
pasado 19 de xuño presentaban en
Vigo o seu último traballo, chamado
Agardando que pase algo.
E, tristemente, seguiu a dar que
fala-los pasados meses a morte de
María Xesús Castro, violinista do
grupo A Quenlla, en circunstancias
aínda non clarexadas. Anque o
falecemento xa se producira o pasado 28 de marzo, por mor dun
accidente de tráfico, tres meses
despois realizábase unha nova autopsia ó corpo por orde xudicial. O
feito de que o coche practicamente
non tivese danos de importancia
levou ó maxistrado a iniciar esta
investigación. Todo apunta a que
María Xesús puido rompe-la caluga,
co cal á fortuna do levián do accidente se engadiría a tremenda desgracia desa consecuencia secundaria.
A Feira das Mentiras
Non, non estamos a falar de
ningunha campaña electoral. Foi
un inxenioso invento, xurdido da
man de Manu Chao, que se
desenvolveu en Compostela, do 7 ó
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12 de xullo, e que incluíu desde
concertos étnicos, circo e
obradoiros para rapaces, ata un
campionato de futbolín e retransmisión dos partidos do Mundial. O
seu creador ten intención de facelo
anual e itinerante, e de certo que o
éxito deste ano vaino animar para
que así sexa.
E como Santiago ten o aquel
de ser punto de desenvolvemento
de interesantísimas iniciativas
culturais, desde o 6 ata o 28 de
agosto veuse celebrando o
Compostela Millenium Festival,
que, baixo a batuta de Xosé Denis
Hombre, partiu co obxectivo de
promover un encontro entre as diversas culturas, alén das referencias europeas ou europeístas. Teatro, danza, música clásica e ópera,
jazz e diálogo entre culturas de
todo o mundo son as áreas que
abrangue este festival, do que está
previsto que alomenos teña dúas
novas edicións máis, no 1999 e no
2000. O Extremo Oriente tivo especial protagonismo nesta edición,
con presencia da compañía de danza clásica india Madhavi Mudgal, a
Ópera Chinesa e a Orquestra Tradicional do Tíbet; mentres que entre
os máis próximos cómpre salientala presencia do director de orquestra
Zubin Metha, nacido tamén na India, e o director de escena Peter
Brook.
Dentro das propias referencias
culturais do país, a Consellería de
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Cultura desenvolveu o programa
Galicia nos sentidos, que levou diversos aspectos da cultura galega a
132 concellos do país, ó longo dos
meses de verán, con especial referencia ó teatro, a música e a danza,
baixo catro programas denominados Itinerarios culturais, Tempo de
lecer, Circuítos culturais e O canto
das pedras. Neste último apartado,
teñen especial importancia as referencias á música de órgano, con
concertos en nove colexiatas e
catedrais galegas.
Xa noutros eidos, Muros foi
escenario, os pasados 26 e 27 de
xuño, do primeiro Encontro de Escritores na Finis Terrae-, que, bautizado como Trasatlántico, reuniu
a 23 autores de Galicia, España,
Portugal e Brasil. Promovido polo
autor galego Suso de Toro e organizado pola Universidade de Santiago, pretende ser un espacio de
encontro entre as diversas culturas
peninsulares. Nese sentido, tamén
están dados os pasos que levaron a
que a Universidade do Minho vaia
contar cun fondo de literatura
galega, gracias a un convenio coa
Consellería de Cultura. E tamén
por este eido van as reivindicacións
do grupo de escritores galegos,
cataláns e vascos que compoñen
Galeusca, que nas xornadas que
este ano desenvolveron en Barcelona pediron ás diversas administracións que apoien a creación
de productos editoriais en soportes
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procedentes das novas tecnoloxías,
como é o caso do soporte informático.
Teatro:
suposto

Ribadavia,

por

Falar de teatro en verán é falar,
indefectiblemente, da Mostra de
Ribadavia, que desde o 17 de xullo
tivo ó humor como leit motiv da
edición deste ano. Grupos galegos,
portugueses, vascos, andaluces,
madrileños e italianos tomaron parte nesta Mostra, na que, alén do
humor, houbo un recordo para
Lorca, coa posta en escena da súa
Mariana Pineda. Así mesmo, a
música e o cinema tamén foron
obxecto de atención, cunha
lembranza dos 101 anos de existencia da sétima arte e algunhas das
súas bandas sonoras máis destacadas.
Con todo, o teatro galego
tamén ten os seus problemas e as
súas demandas. Esto quedou patente no decurso da Feira do Teatro
que se celebrou en Santiago entre
maio e xuño, e na que se deu lectura a un comunicado, asinado por
compañías, autores, directores e
programadores, que esixía maior
participación nas decisións da propia Feira. Alén dos atrancos, grupos como Teatro do Aquí, Sarabela,
Ollomol Tranvía, Librescena, ou
Mofa e Befa, confirmaron as
espectativas e non defraudaron ó
público.

O Camiño, en Europa
Anque xa é internacional de
seu, o Camiño de Santiago volveu
ter protagonismo en escenarios
internacionais. Desta vez, foi por
medio dunha exposición fotográfica que, baixo o título Galicia, espacio e imaxe: Santiago, meta do
Camiño europeo, se inauguraba o
pasado 1 de xullo na sede do Parlamento Europeo, en Bruxelas. Na
mostra aparecen un total de 30
imaxes pertencentes a cinco autores: Vari Caramés, José Caruncho,
Xulio Correa, Xaquín Novoa e Juan
Rodríguez. Paisaxes, monumentos,
peregrinos, vías ou edificios representativos son algúns dos temas que
se puideron ver ó longo desta exposición.
E seguimos con exposicións,
porque, desde o 10 de xullo ata o 9
de agosto, a Estación Marítima de
A Coruña acolleu unha mostra coas
últimas cen adquisicións da colección de arte de Caixa Galicia, que
elevan o número total das mesmas
a 520. Ademais da importancia da
bagaxe dos cadros, cómpre salientar
tamén que deste xeito se recupera a
obra de sinalados artistas galegos,
como é o caso de Maruja Mallo,
Menchu Lamas, Arturo Souto,
Molezún, Granell ou Leiro, entre
outros. Esta mostra constituíu un
adianto do que vai se-la exposición
permanente que Caixa Galicia ten
previsto ubicar na nova sede que a
entidade de aforro ten proxectado
construír nos Cantóns coruñeses.
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S.O.S. polo arquivo audiovisual da emigración
Este foi o sinal de alarma que
se lanzou o pasado mes de xuño no
decurso do congreso que, sobre o
tema A emigración galega e o
audiovisual, se celebrou en Santiago, organizado polo Consello da
Cultura Galega. Os participantes
do mesmo solicitaron das
administracións públicas que se
esforcen na recuperación destes
traballos, moitos deles espallados
por diversos países de Hispanoamérica, especialmente Cuba e
Arxentina, país este último no que
foron abondosas as gravacións e
emisións de programas radiofónicos. Congresistas da Universidade de Santiago, da Escola de
Imaxe e Son e críticos de cine
salientaron a importancia destas
gravacións, por seren únicas e non
contaren, as máis delas, con copias
da súa realización.
Volvendo ós nosos tempos, o
Ministerio de Cultura fixo historia
ó conceder por primeira cadansúas
subvencións para dúas longametraxes galegas. Blanca Madison,
que dirixe Carlos Amil, e Arde
Amor, de Raúl Veiga, serán as dúas
películas que conten coa axuda
ministerial, canalizada por medio
do Instituto de Cinematografía e
Artes Audiovisuais. A segunda
delas é o segundo traballo de
longametraxe de Veiga, quen xa
rodara hai catro anos A metade da
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vida. Neste seu novo traballo encabezan o reparto Chete Lera, Rosana
Pastor e Sergi López.
E do cinema ó vídeo, xa que a
coruñesa Raquel Lema obtiña o
pasado mes de xullo o Premio
Cidade de Viveiro desta modalidade
co seu traballo Entre augas, para o
cal contou coa producción da Televisión de Galicia. O premio foi
compartido coa productora O Faro,
polo traballo A pendente
infralitoral, que dirixiu Manuel
Uhía e realizou Nino Álvarez. O
premio de vídeo da vila vivariense
pretende de xeito especial premiar
aqueles traballos que teñan o mar e
a vida mariñeira como tema de
fondo.
Medallas Castelao
Aproveitamos o tránsito entre
audiovisuais e premios para
seguirmos con estes últimos. A
Xunta aprobaba o pasado mes de
xuño a concesión das Medallas
Castelao correspondentes a este
ano, que aquí mencionamos, anque
non sexan unhas distincións necesariamente xunguidas ó eido cultural. O Goberno galego parece ter
optado nos últimos anos por
empregar un pouco máis a
racionalidade nestas concesións,
logo das polémicas xurdidas nos
primeiros anos dos gobernos de
Fraga pola dubidosa lexitimidade
dalgúns premiados para recibiren
medallas con tan sinalado nome.
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Desta vez, os oito distinguidos
foron Juan Manuel Pérez, coordinador da oficina delegada da Secretaría Xeral para as Relacións
coas Comunidades Galegas; o
cirurxán Xosé Luís Barros; o pintor
Luís Caruncho; o escritor Dionisio
Gamallo; a escritora Marina Mayoral; John Rutherford, do Centro de
Estudios Galegos de Oxford; o
enxeñeiro Julián Trincado –curiosamente, o ex-presidente do patronato do CGAC que demitira deste
cargo logo do cesamento de Gloria
Moure–; e José Ignacio Poch, autor
do primeiro proxecto de Estatuto
de Autonomía. Pola súa banda, a
Medalla de Ouro de Galicia foi
para o arcebispo de Madrid, o
vilalbés Antonio María Rouco
Varela. Once medallas de prata e
doce de bronce completaron as
distincións oficiais que concedeu
nesta edición o Executivo galego.
Hai premios dos que un se alegra de modo especial. Así sucede
co Premio Espiral Maior de Ensaio
que, a mediados de setembro, se lle
concedeu a Xosé Manuel Domínguez Prieto, membro do Consello
de Redacción desta revista, polo
seu traballo Alén da libido, compartido con Miguel Mato Fondo,
por Escrita da terra.
Pola súa banda, o Museo do
Pobo Galego foi distinguido co Premio Ramón Otero Pedrayo, galardón que recolleu o pasado 17 de
xullo, no coruñés Pazo de Mariñán,

o director desta institución e cronista oficial de Galicia, Antón Fraguas Fraguas, e que conceden as
catro deputacións provinciais
galegas. Outro premio de ilustre
nome, o Antón Losada Diéguez, foi
para a xove poetisa Olga Novo,
quen recolleu o galardón o pasado
13 de xuño. A escritora foi premiada polo seu libro de poemas Nós
nús. Autora doutros dous libros, A
teta sobre o sol e Amar é unha
india, Olga Novo ten publicados
tamén estudios críticos, nos que
salienta Por un vocabulario galego
do sexo. A terminoloxía erótica de
Claudio Rodríguez Fer.
E imos con artistas galegos
recoñecidos alén das nosas
fronteiras. É o caso do autor de
bandas deseñadas Manuel Cráneo,
quen acadou o primeiro premio dun
concurso nacional de cómics sobre
a vida e obra de Federico García
Lorca, que fora convocado polo
granadino concello de Pinos Fuente. De moito máis lonxe aínda veu
a distinción que recaeu sobre o fotógrafo Xosé Castro, xa que
conseguiu a medalla de ouro do
Salón Fotográfico, nada menos que
de Corea. Coa súa foto Desaloxamentos de Larín, impúxose entre
un total de 1.890 participantes, dos
que 23 eran españois.
O que segue non se trata dun
premio especificamente, pero só o
feito xa se pode considerar un galardón de seu. Si, porque un equipo
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de investigación formado ó abeiro
da Facultade de Física da Universidade de Santiago está a representar ó Estado español no proxecto
internacional Dirac, e que vai consistir na construcción dun espectómetro, aparello co cal se pretende
observar átomos que aínda non
puideron ser illados en laboratorio
e que foi deseñado na súa totalidade
na Universidade santiaguesa. Bernardo Adeva, María Ángeles
López, Máximo Plo, Faustino
Gómez, Manuel Venancio Gallas e
nove estudiantes de doutoramento
compoñen este equipo.
Este roldeiro, a partir de agora
xa en excedencia, non quere rema-
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tar sen contarlles que, desde o 3 de
xullo, a Real Academia Galega
conta entre os seus membros cun
dos nomes máis ilustres da cultura
e do idioma deste país: Xosé Luís
Franco Grande. Custoulle da-lo
paso, porque coidaba e coida que a
institución académica leva moitos
anos sen corresponder coa función
que debe levar no mundo da cultura. Franco Grande concedera o pasado 2 de xullo unha entrevista a La
Voz de Galicia, e co titular da
mesma dou por finalizada esta miña
estadía nesta sección: “Moita xente
que debía ter conciencia crítica está
á sombra do poder”. Vale.
Ramón LATAS ESPIÑO

Rolda de Igrexa

Tras do festeiro verán,
un novo curso de cara ó 2000
Por Victorino PÉREZ PRIETO

O verán galego é unha continua festa, festa que empeza en xuño coas
comuñóns, ou as vodas que se xuntan nestas datas, para atopa-la súa
plenitude nas celebracións patronais, nas festas campestres, de nenos, de
vellos, do cocido, dos mexillóns, da lamprea... Quedaron atrás as seituras
e as mallas, pero foron substituídas polas novas convocatorias para o
encontro. Con respecto ás festas patronais, compre comentar con ledicia e
con tristura ó tempo que o pregón e outros aspectos festivos van acadando
a súa inculturación popular, agás... a misa, que prosegue tenaz e
teimudamente na lingua allea que impuxo o imperio. “A misa semella
esconderse en castelán, como algo distante”, coméntame o amigo Nicanor
Rielo ¡Distante e alleo! ¿Como é posible tal no rito da encarnación por
excelencia? Desgraciadamente, neste caso as excepcións confirman a
regra.
En xeral, no verán de agora trátase sobre todo de desprazarse: de arriba
para abaixo e de abaixo para arriba, de esquerda a dereita e viceversa; o
caso é moverse do propio lugar de residencia habitual. Algúns tivémo-lo
privilexio de viaxar lonxe, xa fose por lecer, ou por aquilo da sabedoría
popular “Para saber, ou ver ou ler”, ou polas dúas cousas. Algúns iríanse
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con Curro ó Caribe ou a Cancún, ou á Expo de Lisboa; outros preferimos
írmonos á Terra Santa, á evocadora patria onde naceu, viviu e morreu o
Mestre de Nazaret; unha viaxe mestura de excursión turística e peregrinación de fe.
Aló, particularmente en Belén, puidemos ver como estaban a preparar
con moito mimo a chegada do ano 2000 da era cristiá. A pesar da inxustiza
institucionalizada polo sionismo rico e poderoso, a pesar da violencia cotiá
que sofre a “cidade da paz” (Ieru-shalom), simbolizada nos omnipresentes
soldados xudeus; a pesar da comercialización (típica de tantos lugares de
afluencia relixiosa), a pesar da destrucción ata o irrecoñecible dos “santos
lugares”; a pesar de tantas cousas, na terra que tripou Xesús e nos outeiros
que escoitaron a voz do Mestre segue a sentirse como en ningures a súa
presencia. A mesma materia “está preñada da súa enerxía amorosa”, como
nos recordaba constantemente o biblista e guía Antonio Salas.

Igrexa en Galicia
“Bienio Irmandiño. Deus
fratresque Gallaeciae”. Pode que
isto non lles soe a moitos máis que
a unha cousa histórica do medievo
galego. Pero é máis que iso, trátase
dun proxecto de renovación da
Igrexa galega, nacido no seo dese
pequeno fermento renovador e
galeguizador da Igrexa en Galicia
aglutinado arredor do movemento
Irimia, que deu a luz tantas cousas
da súa historia presente (Asociación e revista do mesmo nome, a
Romaxe e outros numerosos
encontros, Encrucillada). A Coordinadora de Crentes Galegos vai
ser a que intente levalo adiante,
aglutinando os seguintes colectivos: Colectivo de curas, Movemento Rural Cristián Galego,
Mulleres Cristiás Galegas, Pascua
Xove, Urca, Irimia e Encrucillada.
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O proxecto defínese, segundo un
documento difundido, como “dous
anos de actividade e reflexión sobre o problema da relación entre fe
e galeguidade”. Encontros entre os
simpatizantes e visitas ós bispos
galegos foron as súas primeiras
accións, que son o punto de arranque de tres etapas: Organización.
Sensibilización. Actuación. Oxalá
cheguen a bo porto polo ben de
Galicia, a Igrexa e o proxecto
cristián.
Pola súa banda, a nave de Urca
levou áncoras de novo este verán, a
mediados de xullo, no compostelán
Seminario Menor de Belvís. Este
ano naceulle unha competidora en
Mondoñedo, co nome de Dumio
que posiblemente lle restase participación de mozos; como se sabe,
estes son fabas contadas para estas
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cousas. Como noutras ocasións, a
oferta conxuntaba seminarios, mesas redondas e obradoiros, xunto
con exposicións, actuacións,
concertos e o necesario espacio para
a oración.
Este verán non faltaron as
tradicionais xuntanzas dos distintos movementos cristiáns de nenos,
mozos e adultos, labregos e
obreiros. O pequeno grupiño de
animadores do Movemento Rural
Cristián Galego xuntouse en Touro,
a finais de agosto, e os militantes
da HOAC tiveron que ir este ano a
Málaga. Se o rural resulta un
grupiño demasiado cativo –no que
respecta ó número– e poden morrer
de inanición, o movemento obreiro
está a resultar demasiado grande
–no que respecta ó conxunto do
movemento no Estado español– e
isto está a supor busca de componendas coa xerarquía, máis aló do
que esixe a caridade evanxélica;
quizais por medo a ser censurados
de novo como nos vellos anos 60.
O máis grave é que esta nova orientación réstalle liberdade e audacia
evanxélica á HOAC, a prol dunha
Igrexa verdadeiramente renovada,
desde a fidelidade ás súas raíces
cristiás e obreiras. Convén que os
dirixentes da HOAC non esquezan
que “onde está o Espírito de Deus
alí hai liberdade” e non medo.
Outro encontro do que tivemos
noticia foi o dos vellos “Cursillos
de Cristiandad”, a finais de xuño,

na Casa de Exercicios de Santiago.
Noticia sorpresiva para nós ó saber
que non morreran aínda e que nin
sequera cambiaran o vello nome, a
pesar do xeito rancio e demodé
deste.
Santiago
A finais dese mes de xuño
houbo no Seminario Maior compostelán unha convivencia de xoves
con vistas a dar a coñecer a
realidade do Seminario e ir
ambientándose para as ordenacións
sacerdotais, que foron a comezos
de xullo. Nada menos que doce
presbíteros e dous diáconos, nunha
multitudinaria e tradicional celebración na praza da Quintana,
despois de barallar outros posibles
lugares como a mesma catedral e o
local multiusos do Sar. Todo un
récord que non se lembraba desde
había máis dun cuarto de século.
Un éxito numérico de vocacións
sacerdotais; outro asunto é o da
calidade e actualidade destes novos
curas, segundo parece maiormente
pouco dispostos a abrir canles de
transformación na Igrexa galega,
nin sequera a sumarse ós poucos
movementos renovadores e inculturadores que hai nesta. A cerimonia foi frouxa, segundo nos
contan, excesivamente axustada as
normas tradicionais e á “prudencia
eclesiástica”, que maiormente ten
pouco que ver co realismo
evanxélico.
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A finais de agosto, no Fogar de
Santa Margarita de A Coruña, foi a
XIII Semana de Teoloxía e Pastoral, co tema “Crer hoxe no Deus de
Xesús”. Nesta ocasión contou coa
participación de Xosé Antón
Seoane, cura de Santiago e fiel colaborador desta Rolda, ademais
doutros curas e profesores galegos,
mesmo do novo bispo de Ourense.
Parece ser que a asistencia ás
xornadas foi máis frouxa que outros
anos. ¿Será o café?
Tamén na Coruña está a
traballar moi activa e xenerosamente o Voluntariado Fonseca,
que foi este verán recompensado
co Premio Concepción Arenal polo
seu labor.
Vigo
Encrucillada recibiu algún
anónimo de verdadeiro mal gusto
sobre do pequeno comentario feito
nesta Rolda verbo da situación económica da diócese; fixerámo-lo
transmitindo a información do noso
correspondente nesa. Parece ser que
el mesmo recibiu tamén críticas ó
respecto. ¿Por que será que as
cuestións de cartos sempre son as
que máis molestan a xente, mesmo
na Igrexa que di ter unha preocupación exclusivamente espiritual?
Con todo, posto que o mesmo Santi
Avión nos mandou algunhas
precisións, resumímolas aquí e agora: non se trata de poñer en solfa a
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ética económica da meirande parte
das parroquias, pero si dicir que
cómpre que todo o mundo presente
as súas contas con claridade, o que
resulta máis grave para as parroquias grandes, con máis ingresos.
Pretendía alí defenderse as reformas do novo bispo José Diéguez,
que sempre se caracterizou pola
súa austeridade evanxélica. De
calquera xeito, parece ser que urxe
o control sobre as desviacións
presupostarias, en aras dunha
meirande eficiencia na xestión económica.
Pola súa banda, Caritas
diocesana, Mans Unidas e
CONFER (relixiosas/os) presentaron a súa campaña contra a
débeda externa, que pretende concienciar sobre a necesidade de condona-la débeda que afoga a economía dos países máis pobres e a
urxencia dunha verdadeira Nova
Orde Internacional que acabe co
roubo sistemático que o Norte
exerce sobre o Sur.
Rematando o primeiro ano de
Xoán Andión á fronte da vicaría
de Pastoral, saliéntase o seu
esforzo de cara a formación, particularmente no que atinxe ós curas.
Parece ser que tamén o bispo tomou
moi en serio o Plano de Acción
Pastoral proposto, convencido de
que non se pode levar adiante un bo
traballo evanxelizador sen unha
sólida formación; esta é imprescindible non só en aras da eficacia
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pastoral, senón tamén verbo de posturas máis dialogantes co mundo e
particularmente na relación fe-cultura. As prioridades do devandito
Plano Pastoral para este ano
céntranse na articulación da
comunidade, en base á participación de tódolos seus membros na
vida e decisións da Igrexa.
Lugo
Na diócese, como máis ou menos nas outras, tamén andan a planificar mellor a pastoral, particularmente no que atinxe á capital.
Nunha recente sesión do Consello
Presbiteral destacaron a falla de
relación que existe entre as parroquias, a pesar de estar case
mesturadas xeograficamente unhas
con outras; por iso, falouse da
necesidade de crear un Consello
Pastoral Interparroquial que as
aglutine.
Tamén nesta diócese houbo
ordenacións sacerdotais no verán;
moito menos numerosas que as de
Santiago (dous curas), pero coa
particularidade de que foron no santuario do Cebreiro e totalmente
desenvolvidas en galego. Noraboa.
Ourense
A crise de Caritas diocesana
de Ourense non é nova, o problema
vén de vello (xa se ten falado nestas
páxinas hai anos); pero quedou sen

solucionar na etapa do bispo anterior, a pesar dos esforzos feitos.
Coa chegada do novo bispo, Carlos
Osoro, agudizouse coa demisión do
equipo diocesano a pouco de entrar
o prelado na diócese; por iso, non é
de estrañar que queira darlle saída
canto antes.
Por outra banda, outro
obxectivo diocesano para este curso é o relanzamento da Acción
Católica a nivel xeral, seguindo as
últimas consignas da Igrexa española.
Tamén parece interesante un
Seminario Diocesano de Bioética,
que vai comezar cunha Semana de
Bioética en outubro (26-29).
Quérese que funcione coma un foro
de traballo multidisciplinar.
Ferrol
Como se apuntou máis arriba,
este verán inaugurouse un encontro
xuvenil do estilo de Urca, que leva
o nome de Dumio, de raigañas históricas na diócese. O programa era
interesante e ambicioso; o encontro
foi en Vilanova de Lourenzá e
contou cun bo grupo de mozos.
Tamén é de destaca-la edición
en galego que o delegado diocesano
do clero, Uxío García Amor, fixo
da convocatoria para a Semana
de Formación dos curas galegos,
que este ano enviaran en castelán, e
que molestou, con xustiza, a máis
dun.
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Igrexa en España
A luz verde á rexión eclesiástica catalana suscita nos crentes
galegos que exercen unha sa
envexa; pero un elemental realismo dinos que para que tal cousa
ocorra aquí, cómpre que os nosos
bispos sexan tan galegos coma os
bispos cataláns son cataláns. Esta
realidade responde a unha das
decisións tomadas no Concilio Tarraconense que xuntou hai tres anos
a toda a Igrexa catalana. Os bispos
pediran daquela unha Conferencia
Episcopal Catalana; aínda que a
resolución non chega tan lonxe, ten
un gran valor.
Por outra banda, un colectivo
de 600 curas e relixiosos vascos
subscribiron un documento que
fixeron público a comezos de xullo:
Abrir camiños á paz, pedindo unha
tregua de paz a ETA e un diálogo
sen condicións entre o Goberno español e a organización terrorista,
para acadar “unha paz honorable”.
En Zaragoza celebrouse un
Congreso Nacional Mariano e
Mariolóxico na segunda semana
de setembro, co lema “María no
adro do terceiro milenio”. O congreso, que tivo unha clara orientación pastoral, coa participación dos
máis importantes expertos na materia, contou cunha gran afluencia de
xente de grupos e parroquias,
mesmo participou nel un numeroso
grupo de mozos que acudiu en peregrinación.
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O II Congreso Internacional
sobre o Císter, no noveno centenario do seu nacemento, foi en Oseira
a comezos de xullo. Un dato a
salientar para os galegos é que o
mosteiro de Sobrado, que se remonta ó ano 1142, foi o primeiro
mosteiro cisterciense da península
ibérica.
Nos últimos meses houbo
tamén nomeamentos de novos
bispos en España. Velaí os nomes
para os que teñan interese pola política eclesiástica: Jesús García
Burillo foi consagrado bispo e
nomeado auxiliar de Alacante.
Manuel Ureña (antes bispo de
Alcalá de Henares) foi nomeado
titular de Cartaxena.
Un atípico bispo sen diócese, o
leonés Nicolás Castellanos, que
renunciou hai uns anos á diócese
de Palencia para exerce-lo seu ministerio en comunidades de Bolivia
entre os máis pobres, recibiu a finais
de xuño o premio Príncipe de
Asturias da Concordia. Acompañárono no premio o ex-xesuíta Vicente Ferrer, o médico Joaquín Sanz
e o economista de Bangladesh
Muhammad Yunus. O que une a
estes homes tan diferentes é, a xuízo
do xurado, “que traballan, e non só
predicando, polos pobres”.
Pola súa banda, Uxío Romero
Pose, bispo galego en Madrid,
reivindicou recentemente unha
meirande implicación da Igrexa nos
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medios de comunicación. Fixo
nunha conferencia na Escola de
Comunicación Cristiá, organizada
pola Facultade de Ciencias de Información da Universidade de
Salamanca. Loable intención,
pero... segundo e como, benquerido
Uxío.
A este teor, aínda que seguramente moitos lectores de Encru-

cillada non a coñecerán, a revista
católica máis lida no mundo
chámase Mensajero de San Antonio, e está editada polos franciscanos de San Antonio de Padua (Italia). Este ano cumpre os cen da súa
existencia. A publicación está presente en 150 países, ten 1.300.000
subscritores e imprímese en oito
linguas.

Igrexa no mundo
Os últimos documentos
papais deste prolífico pontífice son
unha nova encíclica –a decimoterceira– sobre a fe e a razón (Fides
et ratio), unha exhortación apostólica sobre as Conferencias
Episcopais (Apostolos suos) e dúas
cartas apostólicas: unha “para
protexe-la fe” (Ad tuendam fidem)
e outra sobre a obriga dominical
(Dies Domini). O documento sobre
as Conferencias Episcopais tenta
recorta-la autonomía destas, polo
que resultou especialmente polémico.
Por outra banda, a visita de
Xoán Paulo II a Austria abríase
co desconcertante título dun dos
semanarios máis influentes do país:
“¿A quen lle importa o Papa?”
(Profil); un titular especialmente
rechamante nun país onde o 78%
dos cidadáns declárase católico. Os
datos dalgunhas enquisas feitas
públicas por unha publicación da
Igrexa (Kirchen Zeitung, de Viena)

explicaban o por que: o 91% é
favorable o matrimonio dos curas,
o 88% é favorable á ordenación das
mulleres, o 82% ten as súas propias
opinións morais á marxe das do
Papa, e... para o 42% dos interrogados a visita papal non revestía significación ningunha. Por outra
banda, a plataforma Somos Igrexa
en Austria pediu boicotea-la visita,
que H. Küng cualificou de “show
centralista”. De calquera xeito, a
visita era incómoda polas tensións
que vive a Igrexa austríaca debido
ós escándalos dalgúns dos seus
bispos e á posición crítica de gran
parte dela fronte a algunhas posturas xerárquicas. Por iso, o berro do
papa non foi outro que unha chamada á unidade na Igrexa: “¡Non
vos vaiades da Igrexa. Máis ben,
entrade nela!”.
En troques, en Portugal a
xerarquía eclesiástica gañou a batalla do referendo sobre o aborto,
aínda que fose tan só por unha
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pequena marxe (menos dun punto),
sendo a verdadeira gañadora a abstención (68%). Este resultado
invalida a consulta.
Máis importante foi o acordo
luterano-católico sobre a doutrina
da xustificación, unha das pezas
claves do conflicto da Reforma luterana. Coa Declaración común firmada en Xenebra por católicos e
luteranos, acabaron 400 anos de
loitas estériles.
A morte do cardeal Agostino
Casaroli, a comezos de xuño,
foi noticia en tódolos medios de
comunicación, non só nos católicos, pola súa relevancia na Igrexa ó
longo de tantos anos; chegou a ser
secretario do Estado Vaticano,
aínda que actualmente estaba xa
xubilado. Por outra banda, a
comezos do verán déronse importantes relevos na Curia vaticana:
o cardeal Etchegaray foi substituído
á fronte do Consello Iustitia et Pax
polo vietnamita Van Thuan; e

Gantín cedeu o seu posto na Congregación dos Bispos ó brasileiro
Moreira Neves.
No in memoriam cómpre
lembrar tamén a morte, a primeiros
de xullo, do vello e libre moralista
Bernard Häring (coas súas obras
moitos nos fomos despegando dos
vellos esquemas moralistas) e do
biblista español Alonso Schökel,
mestre da Biblia que fixo a edición
castelá máis fermosa desta, xunto
con J. Mateos.
En agosto tivemos tamén a
lembranza de Leónidas Proaño, ós
dez anos da súa morte. O polémico
“bispo dos indios” e da teoloxía da
liberación foi dos prelados máis
queridos de América Latina. Pero
houbo outro morto que o Vaticano
non quixo deixar en paz: o coñecido
e querido xesuíta hindú Anthony
de Mello viu condenados agora os
seus escritos como heréticos, varios anos despois da súa morte.

Un excursus final cos desexos dunha Igrexa renovadora de cara ó
terceiro milenio
Posiblemente, un dos meirandes logros desa plataforma renovadora da
Igrexa que tomou o nome de Somos Igrexa, foi a de crear un espacio de
comunicación libre, democrática, descentralizada, descolonizadora e rápida entre os católicos e cristiáns de todo o mundo que apostan confiados por
un cambio da Igrexa desde a base. A través do espacio libre de Internet
quebraron os estreitos límites localistas das igrexas e a información
relixiosa e social filtrada polos medios que están suxeitos ó poder.
Por iso, os coordinadores do IMWAC recoñecían recentemente nun
documento difundido pola rede: “Gracias a tecnoloxías novas coma o e432/96
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mail, dispomos de posibilidades inauditas para dialogar sobre a nosa Igrexa
e o seu liderato, non só como grupos nacionais, senón tamén como
comunidade internacional de fe e esperanza. Podemos falar en moitas
linguas sobre o futuro da nosa Igrexa e sobre as maneiras en que a nosa
comunidade de fe e os seus líderes poidan ser máis fieis ó Evanxeo”.
Pode que, con tódolos seus inevitables erros, sexa esta plataforma unha
ocasión excepcional para vivir a verdadeira catolicidade (“universalidade”)
e unha aposta ecuménica seria da Igrexa, e, de paso, aproba-la súa materia
pendente coa modernidade, se a xerarquía olla para ela con amor dialogante
e deixa de botarlles enriba os cancerbeiros da ortodoxia esterilizante, que,
esquecendo aquilo de “o sábado é para ó home e non o home para o
sábado”, xa andan a “previr” ós católicos do “perigo de chegar a contaxiarse
a través de Internet e demais medios de comunicación modernos co
xermolo de democratización que xurdiu entre os fieis de Europa central”.
Pode que, a pesar dos medos duns e a miopía de outros, o berro “Somos
Igrexa” se vaia convertendo nunha canle para a forza transformadora do
Espírito, e troque o que xa se chama “síndrome NNA” (“Non hai Ningunha
Alternativa”), nacida do pensamento único imposto pola ideoloxía liberal
do mercado, en esperanza dunha vida nova que non sexa só para o outro
mundo.
No tempo de verán difundíronse, entre outros moitos comunicados,
dous documentos máis longos e especialmente interesantes: Dores de parto
dunha Igrexa para o terceiro milenio e Un Papa para o tempo que
despunta. Bispo de Roma e Pastor Universal. O primeiro, tras unha
introducción da portavoz e principal coordinadora da comunicación na
rede, a colombiana-alemana Elfriede Harth, trae unha completa información sobre a presencia da plataforma renovadora nos distintos países e
pobos do mundo. Os nomes do movemento en cada país son tremendamente
expresivos. Desde a pioneira austríaca Plataforma Nós Somos Igrexa co
seu “Chamamento ó Pobo de Deus”, ou o tirolés Por unha Igrexa máis
humana, e o belga Por unha Cara diferente da Igrexa e a Sociedade, ata
o sinxelo nome dos norteamericanos, ingleses e irlandeses: We Are Church
(“Nós somos Igrexa”), que asumiron literalmente traducido os irmáns de
Portugal e Brasil: Nós Somos Igreja, e o máis sinxelo dos españois e
sudamericanos, Somos Iglesia-SI, que asumimos no galego Somos Igrexa.
O segundo documento céntrase na idea do papa que queremos para o
terceiro milenio. Co que se manifesta que se acepta a súa figura, igual que
se manifestou o valor do ministerio sacerdotal –renovado– na Declaración,
contrariamente a outras ideas dunha Igrexa sen curas, que ás veces se lle
433/97

Victorino Pérez Prieto

apoñen falsamente a Somos Igrexa. Quérese un líder capaz de le-los signos
dos tempos co seu pobo, que recoñeza particularmente o espertar das
mulleres e o seu dereito a ser chamadas ó ministerio, respectuoso coas
conciencias dos católicos/as e que impulse un verdadeiro diálogo teolóxico,
pioneiro que invite a tomar iniciativas que axuden a un desenvolvemento
adulto da fe e da responsabilidade de tódolos fieis da Igrexa, cunha clara
e sincera aposta ecuménica, e saiba ser verdadeiro profeta da xustiza para
os pobres.
Victorino PÉREZ PRIETO

Cartas remitidas por Encrucillada en favor da candidatura de
monseñor Castellanos ó Premio Príncipe de Asturias da Concordia,
proposta polo IMSERSO, premio que lle sería concedido no mes de
xuño.
Fundación Premio Príncipe de Asturias
Encrucillada, Revista galega de pensamento cristián, manifesta o seu desexo
de que monseñor Castellanos sexa honrado co Premio Príncipe de Asturias da
Concordia, polo grande testemuño que nos deu a todos e todas deixando o posto
que ocupaba na Igrexa española para dedicarse ós máis pobres no Terceiro Mundo.
Así vive o que a nosa fe cristiá nos pide como opción preferente pola Humanidade.
Pontevedra, 3 de marzo de 1998
Engracia Estévez, secretaria; Andrés Torres Queiruga, director

Sr. Director Xeral do IMSERSO
Encrucillada, Revista galega de pensamento cristián, manifesta a súa adhesión á petición do Premio Príncipe de Asturias da Concordia a monseñor Nicolás
Castellanos. Pensamos que é merecente desa dignidade polo seu testemuño a favor
dos pobres e que, dado o cargo que ocupaba na Igrexa española, supuxo para todos
e todas un grande exemplo da opción preferente dos cristiáns para lograr unha
Humanidade máis xusta.
Pontevedra, 3 de marzo de 1998
Engracia Estévez, secretaria; Andrés Torres Queiruga, director

434/98

Recensións
PÉREZ PRIETO, VICTORINO: A Romaxe de Crentes Galegos: De Irimia
a Santa Margarida (1978-1997), Asociación Irimia, Santiago 1998. 390
páxs.
Baixo este título ofrécesenos unha antoloxía das vinte romaxes celebradas en Galicia, precedida dun cento de páxinas de análise e historia.
Pretende deixar constancia escrita destas vinte romarías, que rebordará en
novas espectativas e logros nas vindeiras.
A idea da Romaxe naceu no Primeiro Cruceiro, como froito da gran
imaxinación de Xosé Chao Rego, animado por todos e tódalas presentes.
Escolleuse para a primeira o nacemento do Miño, no pedregal de Irimia. A
base da liturxia foi a vella lenda dunha meiga que, perseguida polos frades
do convento de Meira, fuxiu levando pedras no mantelo para guindárllelas,
pero, ó velos, botou a correr levada polo medo. As pedras caeron e
formaron o pedregal... Fermosa lenda, recreada para expresa-la conexión
entre a Igrexa e Galicia, o casorio místico entre fe e galeguidade, constante
teima das romaxes.
A Romaxe é unha romaría itinerante que busca lugares hierofánicos
(“A montaña non sabía se o seu manancial sería río ou ría”, como di Gloria
Fuertes), distinguíndose doutras romarías por ser, a máis de comunitaria e
galega, buscadora dunha vivencia lúdica e festiva, mesmo na liturxia
popular, que suscita a emoción relixiosa e que nos fai máis felices e
solidarios ou solidarias.
O autor fainos pasa-la ollada por estes vinte acontecementos da Igrexa
galega, lembrando os seus lugares, os seus lemas, os seus medallóns
conmemorativos, a súa liturxia, os seus incidentes, as súas críticas.
A celebración eucarística das romaxes foi un punto moi controvertido.
Segue á busca do equilibrio. No fondo, quere volver á utopía na súa triple
función: medicinal-curadora, profética-liberadora e cantora-festiva. Sen
celebración non hai Igrexa viva, é elemento indisoluble vencellado a unha
fe viva e madura. Tódalas romaxes asentan no compromiso de sentir a Deus
como fonte de vida, como fonte de festa.
Somos, en palabras do autor, “homo-mulier ludens-celebrans” e celebramos con todo o noso ser, porque o corpo tamén fala, e vén sendo a sede
social da nosa expresión, expresión que sacraliza a vida con ritos, símbolos
e celebracións relixiosas, e creando así unha relación co Absoluto.
A dimensión simbólica é tamén esencial nas romaxes e aparece no
libro abondo motivada. A experiencia persoal non sempre a podemos
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expresar con palabras, e aí están os símbolos, que nos abren ás realidades
máis transcendentais. Son para ser recibidos polo inconsciente colectivo,
máis que para ser comprendidos intelectualmente.
Outro punto discutido e discutible vén sendo a extensión das
celebracións. Para moitos e moitas son longas en exceso, máxime tendo en
conta que as idades dos participantes van dos primeiros meses ós noventa
anos... e os niveis culturais abren tamén outro grande abano. Pero non
faltan defensores de que, por menos, non paga a pena... A tensión entre
orixinalidade e reiteración apunta sempre nas críticas. Persoalmente, ousaría
suxerir unha dinámica (mimo, carteis, pancartas, monicreques,
audiovisuais...) que expresase as lecturas da Biblia elixidas. Pero non é este
o lugar para a suxestión...
Ó final da lectura queda unha non só informada senón comprometida.
Con ganas de aviva-las romaxes, de melloralas, de enriquecelas. Non as
percibín como un sistema pechado e controlado, senón cheas da liberdade
do Espírito. A miña lectura ten como complemento a vivencia directa, non
dende a primeira, pero xa hai anos. Espero que aqueles e aquelas que non
a coñecen saiban ler moito máis que a letra e que lle entren as ganas de
unirse ós irimegos que tódolos setembros acudimos á cita.
Asun LOUZÁN TOMÉ
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
SOTO PÉREZ, JOSÉ LUIS, A real congregación dos naturais e orixinarios
do Reino de Galicia en México, Consello da Cultura Galega, Poio, 1998. 60
páxs.
Noticia histórica e documental. 1768-1842.
VV.AA., Estudios migratorios, Consello da Cultura Galega, Santiago,
1998. 330 páxs.
Número 3 da publicación periódica do mesmo nome.
As migracións internacionacionais, “Os Montezuma e Galicia”, “Os
españois en Sâo Paulo”, “A migración e a distribución da renda en áreas
rurais de Latinoamérica”, “Emigración e xeraquía eclesiástica”, son algunhas
das aportacións deste número.
BOUZADA FERNÁNDEZ, XAN M. e LORENZO SUÁREZ, ANXO M., O futuro
da lingua, Consello da Cultura Galega, Santiago, 1997. 170 páxs.
Elementos sociolingüísticos para un achegamento prospectivo da lingua
galega.Vai analizando a evolución nos diferentes estamentos e grupos.
PÉREZ RODRÍGUEZ, LUÍS, O pórtico poético dos seis poemas galegos de
F. García Lorca, Consello da Cultura Galega, Vigo, 1998, 2ª edición
correxida e aumentada. 420 páxs.
Ernesto Pérez Guerra e Blanco Amor son pedras fundamentais nas
fontes deste estudio. Carlos Martínez Barbeito prologa esta edición, e unha
casete acompaña o libro coa música dos poemas composta por Isidro B.
Maiztegui.
LLAMAS, ENRIQUE, María de Nazaret, Edicel, Centro Bíblico católico,
Madrid, 1998. 400 páxs.
Prologada polo Nuncio Apostólico, pretende ser unha “vida popular da
Virxe María” como preparación ó Congreso mariano. Teoloxía e liturxia
tradicional como fontes e con numerosos textos dos últimos papas. Perfectamente editada, con moitas ilustracións de pintores clásicos, de Fra
Angelico a Rubens, por citar dous extremos.
VARELA VARELA, XOSÉ MANUEL, Tralas pegadas da historia nas beiras
do Allóns, Concello de Cabana de Bergantiños. 30 pequenas páxs.
Viaxe desde as pegadas dos primeiros poboadores ata a construcción
artesanal de embarcacións de madeira. Un bó sistema de dar a coñece-la
comarca.
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BAÑA VARELA, MARÍA, Falaba de ser poeta, Concello de Cabana de
Bergantiños, Vigo, 1998. 94 páxs.
Xosé Manuel Varela recolleu e introduciu cun axeitado comentario a
obra poética desta muller bergantiñá, “case” analfabeta, pero que gozou
dunha inspiración poética e unha sensibilide galega que quedará como
testemuño de poesía popular.
VITORIA CORMENZANA, JAVIER, Religión, Dios, Iglesia en la sociedad
española, Cuadernos Fe y Secularidad, Madrid, 1998. 48 páxs.
Análise dalgúns aspectos da Igrexa española nesta fin de século e
valoración crítica das diferentes visións que suscita. Hai quen ten unha
perspectiva catastrofista de deserción, quen profetiza unha volta á
relixiosidade ben radical, quen pensa que vivimos nunha situación de
perplexidade. O autor parte da perspectiva dos pobres para afondar en
aspectos de Deus e da Igrexa que a modernidade condicionou e condiciona
na vida actual.
BENÍTEZ, J.J., El testamento de San Juan, Planeta, Barcelona 1998.
230 páxs.
Non se trata dunha obra histórica. Aínda que para o autor parece
evidente. Pon en boca de san Xoán, setenta e tres anos despois da morte de
Xesús, unha carta ós fieis na que lles confesa a “verdade” e desmente erros
que cre que houbo na trasmisión da mensaxe de Xesús ó longo deses anos
e que provocou rupturas entre os Apóstolos. Mestura intuicións que
poderían ser válidas e avances un pouco de nova idade...
PUY MUÑOZ, F., La historia de la Filosofía Jurídica española, Fundación Alfredo Brañas, Santiago, 1998. 330 páxs.
Recolle os relatorios de profesores especialistas discutidos no Seminario do mesmo título celebrado en Poio (Pontevedra) no 1997.
REGO NIETO, MANUEL, Valle Inclán, carlista, edición de autor. 17
páxs. alusivas ó tema.
A RODA, Onde Galicia é Portugal, Lostregazos, S.L. Vigo 1998, C.D.
con once cancións galegas.
Engracia VIDAL ESTÉVEZ
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COLABORAN NESTE NÚMERO

AGUSTÍN DÍAZ BLANCO,

HERMINIA ESTOA BUSTO,

PLÁCIDO FERNÁNDEZ ALBERT,

xornalista, redactor de TVE-G.

relixiosa, profesora de Ensino Secundario, membro
do equipo pastoral de As Pontes.

crego.

RAMÓN LATAS ESPIÑO,

xornalista, profesor de Música de Ensino Secundario.

ASUNCIÓN LOUZÁN TOMÉ,

profesora no Colexio Público de Pazos de Borbén.

XAVIER R. MADRIÑÁN,

profesor de Historia no I.B. Rosalía de Castro de
Santiago.

CHRISTINA MOREIRA,

profesora de Francés en Ferrol.

VICTORINO PÉREZ PRIETO,

crego, escritor.

SOLEDAD PITE SANJURJO,

profesora de Debuxo no I.B. Rosalía de Castro de
Santiago.

NICANOR RIELO CARBALLO,

publicista de temas históricos e populares, capelán
de Os Peares.

ANDRÉS TORRES QUEIRUGA,

teólogo, académico, profesor da Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago.

ENGRACIA VIDAL ESTÉVEZ,

profesora de Lingua Galega.

