Carta aberta

Carta aberta ás persoas que
sintonizan con Encrucillada
Por Engracia VIDAL ESTÉVEZ
Con este número 121 e neste mes de febreiro do 2001, comezamo-los
doce derradeiros meses para chegar a cumprir vintecinco anos. ¡Vodas de
prata da revista con Galicia, coa Fe, co cristianismo liberador que o Concilio
Vaticano II orientou e que os irmáns e as irmás de Sudamérica confirmaron
coa súa palabra, a súa predicación e mesmo co seu sangue!
E xa tópico dicir que parece que foi onte, pero seguirémolo dicindo. Nun
febreiro de 1977, e despois de dez anos de xestación sacamos aquel número
1, coa pretensión de axudar a “pensa-la fe e obra-la fe, hoxe, en Galicia”,
de ofrecer unha reflexión seria e profunda que naza da realidade e viva na
acción”. A ese número 1 seguiron outros120, que puntualmente foron
enchendo unhas 15.000 páxinas.
Eramos 600 nunha primeira etapa e pouco a pouco fomos subindo ata
os 1.440 subscritores que somos hoxe (esperamos que os superen os lectores
ou lectoras). Non somos todos dos da primeira hora. Moitos quedaron polo
camiño, case outros tantos, que por corrementos a unha maior indiferencia
relixiosa, a unha praxe de fe máis tradicional ou pola contra porque pedían
á revista un compromiso máis radical, por unha actitude menos comprometida
coa lingua ou porque entenden este compromiso noutras opcións, foron
desaparecendo do ficheiro... Mesmo pola morte. É impresionante ver como
aumentan as listas. Normal, se pensamos que nun primeiro momento se
apuntaron moitas persoas que viñan do galeguismo de Logos e que lles foi
chegando o momento de vivi-la súa fe noutra dimensión.
Queremos prepara-la vindeira festa dos 25 anos coa vosa colaboración.
A nosa intención é que sexa festa de acción de gracias, pero sobre todo, que
sexa novo impulso de futuro. Por iso queremos contar con vós. Abrimos
unha caixa de suxerencias, para poder dar unha mellor resposta. Tanto de
cara a celebralo como a lle dar á revista unha nova forma ou novos contidos.
E moita máis difusión.
Admitimos ofertas de ideas, de persoas, de iniciativas de promoción,
etc. Podedes comezar xa. Faremos catro comisións para traballar: deseño,
contidos, organización, e difusión. Non o dedes a esquecemento e pensade
xa en posibilidades e en ir comunicando.
¡Polas dúas mil subscricións, vintecinco anos máis!
Engracia VIDAL ESTÉVEZ
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A Igrexa galega no novo milenio
Por Bernardo GARCÍA CENDÁN

Entramos nun novo milenio. A fantasía simbólica con que humanizamos
a experiencia do tempo que se nos pasa non nos deixa acougar no presente:
ou nos funde en nostalxias ou incita a ansiedade de adiviñar o porvir. Os
prognósticos raramente acertan, en todo caso reflicten os nosos medos ou
a nosa esperanza. Unha caracterización futurista da nosa Igrexa, á parte de
que non a sabería facer, tampouco acertaría; coa vantaxe, iso si, de que eu
non viviría para recoñecer noutro artigo o meu desacerto. Por iso, fuxindo
de medos e aberto á esperanza, prefiro falar do presente e facer unha
modesta reflexión sobre a Igrexa galega actual que segue a camiñar
engadindo un milenio máis á súa vella historia.
Para trazar unha panorámica da mesma, fuxindo, no posible, do
subxectivismo, pensei que un instrumento útil podería ser a sección Rolda
da Igrexa na que esta revista tenta recoller puntualmente as novas que se
van producindo cada dous meses. Por tras de cada unha delas, moitas veces
puntuais e sen relevancia xeneralizable, pódense, sen embargo, discernir os
diferentes elementos que conforman a estructura e funcións da nosa Igrexa,
así como os procesos de cambio que nela van xermolando. Son consciente
das insuficiencias deste instrumento de análise e de valoración, pero non
conto cun medio alternativo utilizable de inmediato. Poida que isto mesmo
sexa un desafío para os que temos curiosidade e paixón por coñecer a
realidade actual desta institución, un estímulo para realizar estudios máis
pormenorizados que nos dean información da actualidade, do mesmo xeito
que nola deron da súa historia algunhas recentes obras beneméritas. Así
pois, para termos un achegamento á nosa realidade eclesial galega,
permítome coller o expresado nesa sección da revista ó longo dos cinco
últimos anos, do 1995 ó 2000.
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A vida parroquial
Unha importante insuficiencia deste instrumento escollido é o feito de
que non nos permite ofrecer un retrato do ámbito máis elemental da vida
eclesiástica onde está a burbullar a súa vida diaria que, por ser máis
rutineira, non se achega ó foco do novidoso. Refírome ás parroquias. Non
quero infravalorar os calados esforzos sementados no silencio por tantos
curas e laicos que nelas atoparon algunha gozosa satisfacción e moitas
frustracións amargas. Pero é pouco o que sabemos, de xeito xeneralizable,
das súas estructuras, da cantidade e características das persoas que mobilizan,
da natureza dos diferentes grupos que nelas existen e da súa incidencia nese
medio no que viven. Unha observación atenta, por forza superficial, que eu
practico no que podo, faime ver que, alomenos nas vilas e nas cidades, vaise
conseguindo un número suficiente, ás veces notable, de persoas que axudan
na catequese e ás veces no desenvolvemento das celebracións litúrxicas
que, por certo, precisarían dun esforzo de renovación, alomenos no canto,
devolvéndolle a Bob Dylan e a Garfunkel as súas músicas e aproveitar
tantos mozos nosos que estudian en conservatorios para que nos axuden a
recuperar o senso da nosa festa dominical dun xeito minimamente digno. A
comezar, para dar exemplo, coa propia misa televisada. Pero isto sería
obxecto doutro estudio. Seguindo co que diciamos, tampouco faltan en
xeral nas parroquias algúns que colaboren en Cáritas, no consello de
economía, na limpeza do templo e, con menos frecuencia, nalgúns grupos
máis ou menos novidosos ou tradicionais de actividade pastoral ou de
espiritualidade. A cifra de colaboradores que me citan con máis frecuencia
os curas das parroquias urbanas e de vilas grandes sitúase entre vinte e
trinta persoas.
Como é de esperar, a existencia e as actividades destes núcleos activos,
aínda sendo o segmento máis coidado da pastoral parroquial, non adoitan
ser obxecto de atención nas noticias que nos proporcionan as citadas Roldas
da Igrexa, ás veces por descoñecemento, pero pregúntome se moitas veces
non será por irrelevancia. Un colectivo que é dinámico e innovador
dificilmente mantén oculto o impacto cara ó exterior, e por iso creo que o
reconto da súa notoriedade nas páxinas da revista pode ser unha medida
indirecta, imprecisa pero poida que algo significativa da vitalidade
parroquial. Como desgraciadamente non son moitas, podo citar as ocasións
nas que as Roldas dos últimos cinco anos aluden a realidades e actividades
parroquiais:
Á parte de alusións xenéricas ós tempos fortes (Coresma, Primeiras
Comuñóns, etc.), transmítensenos as seguintes: a celebración litúrxica
sen cura a cargo de laicas en parroquias de Abadín, As Pontes e Lalín
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así como a entrega de acreditacións ás persoas que, en Ourense, se
prepararon para manter estas Asembleas Dominicais en Ausencia de
Presbíteros (ADAPs); algunhas actuacións de comunidades que, xunto
con outros colectivos, se solidarizaron con situacións reivindicativas de
grupos en dificultades (catro casos: Tui, Ferrol, Ulloa, As Pontes); unha
misión popular dos PP. Paúles na parroquia de Fátima en Ourense;
xornadas de reflexión sobre a pobreza na diocese viguesa nas que
participaron máis de vinte parroquias xunto con grupos de base e
comunidades relixiosas; celebración do congreso “Xustiza e Paz” na
parroquia viguesa do Cristo da Victoria; conmemoración das vodas de
prata da parroquia de San Pío X en Ferrol, parroquia esta que naceu
xunto co barrio de Caranza e tivo unha destacada participación no
movemento veciñal que estructurou este novo colectivo; formación de
equipos de evanxelización que se comprometen a facer o seu labor nas
súas parroquias respectivas (Pontevedra); manifestación do desexo, en
Lugo, de interrelacionar as parroquias da cidade que actúan sen
coordinación, e, finalmente, a tentativa en Vigo de constituír Consellos
parroquiais en tódalas parroquias. Tamén se fai algunha alusión a
nomeamentos de novos equipos parroquiais, sobre todo se hai esperanza
de que galeguicen a liturxia. Á parte disto, cómpre engadir o tratamento
máis amplo que lle deu a revista, neste quinquenio, a catro realidades
(experiencias) parroquiais que son unha fonte de esperanza e que paga
a pena reler: as realizacións da asociación Arela en Monforte; o
movemento da Pascua Xove en Arousa; a colaboración da asociación
Dorna coa parroquia do Cristo da Victoria en Vigo, e o Catecumenado
de adultos na parroquia de Compañó.

Como se ve, son poucas e bastante esporádicas. Hai, sen dúbida,
moitas máis realidades que as aquí descritas –estou a cavilar, por exemplo,
na atención ós vellos de parroquias dos Ancares ou na recuperación da
cultura popular no Courel ou Guitiriz, a presencia dos kikos e do Movemento
Junior nalgunhas parroquias, asociacións como Vida Ascendente na da
Milagrosa en Lugo– e, por outra parte, algunhas das actividades expostas
reprodúcense noutros lugares dun xeito semellante. En todo caso, paréceme
percibir que non son moitas, e supoño que esta pouquidade algo debe
significar para cuestionármonos sobre a forza da vida parroquial. De feito,
a mesma revista1 faise eco dunha intervención do Arcebispo de Santiago
laiándose desa falla de vitalidade nas parroquias da súa diocese.
Grupos e movementos especializados
Isto ten importantes consecuencias. Unha delas é que, segundo parece,
as parroquias non están realizando unha función que lles cómpre como é a
1

Rolda da Igrexa, Encrucillada, 107 (1998), paxs. 100-109.
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de seren un viveiro de membros activos que nutran os grupos especializados
e de vangarda (HOAC, XOC, movemento rural, Acción Católica,
Comunidades de base, Voluntariado, etc). Evidentemente esta non é unha
función unicamente parroquial, pero a experiencia dinos que os outros
nichos de recrutamento, tal que colexios relixiosos, clases de relixión, e
mesmo as cooptacións entre amigos e colegas, adoitan funcionar, alomenos
no seu inicio, con algunha referencia parroquial para logo acadar vida
propia. O resultado, a xulgar polo comunicado nas Roldas, é que non se
percibe un incremento salientable deste tipo de grupos nin do número dos
seus membros, malia a indubidable valía e constancia dos existentes. Máis
ben parece que hai unha redistribución das mesmas persoas nas diferentes
iniciativas que van collendo corpo.
Non resulta longo indicar os colectivos, movementos e iniciativas
aludidos na revista. Mesturando un pouco todo o que non quedou citado en
relación directa coas parroquias, son os seguintes:
Relixiosas no mundo rural, HOAC, Auxilia en Lugo, Movemento Rural
Cristián, Pascua Xove, Vangarda Obreira da Coruña, Comité Óscar
Romero, Mulleres de Acción Católica en Lugo, Comunidade do Home
Novo, Badal, Encontros no Adro, Mulleres Cristiás Galegas, Pasantía
Teolóxica, Urca, Dumio, Irimia, Encrucillada, Pasantías de Teoloxía,
Asemblea de Crentes Galegos (na que están incluídos algúns dos xa
nomeados), Federación de centros xuvenís Don Bosco, Voluntariado do
Centro Fonseca da Coruña, Voluntariado parroquial para o roupeiro de
Cáritas en Ferrol. Moitos deles colaboraron na realización do Bienio
Irmandiño, conxunto de actividades encamiñadas a aproveitar os dous
derradeiros anos do milenio para galeguizar a Igrexa. Tamén a revista
se fixo eco algunha vez da Escola de Espiritualidade, que a partir deste
ano se reúne no Monte do Gozo, e que dun xeito moi significativo para
os nosos tempos, xunta cada curso un bo número de cristiáns, de
extracción moi variada, que se adentran nunha espiritualidade renovada,
feita desde a teoloxía de hoxe e para o mundo de hoxe.

Como se comprenderá, os colectivos aquí nomeados son os que gardan
unha relativa autonomía en relación á pastoral oficial da Igrexa ou da
parroquia, e que constitúen, segundo creo, a gloria e a cruz da institución
eclesiástica. Non quero dicir que a militancia quede reducida a tales grupos.
Seguramente existen colectivos de Comuñón e Liberación ou grupos do
Opus Dei que non foron recollidos nas crónicas e que, como é sabido,
constitúense en defensores da ortodoxia máis estricta adobiada con certas
aparencias de modernidade. Tampouco esquezo que existe un bo número
de laicos –monitores, animadores, voluntarios –que traballan en relación
estreita coas delegacións diocesanas de pastoral contribuíndo a anovar o
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que poderiamos chamar a pastoral oficial. Sen embargo, o que eu quero
resaltar aquí é a emerxencia daqueles grupos e movementos que, sen estar
necesariamente en contra, non se conforman cunha excesiva vinculación a
esa pastoral oficial, xa que representan na súa autonomía, segundo creo, un
importante sinal de vida e constitúen a principal forza de cambio á que
hoxe, máis ca nunca, está sometida a institución. A súa característica máis
distintiva é a de seren críticos, e esta actitude pode manterse na medida en
que se moven nas marxes da oficialidade para se achegaren xustamente a
marxinados –homosexuais, divorciados, pensadores cuestionados, etc.–
que queren loitar polo recoñecemento dos seus dereitos, tamén na Igrexa.
De feito, os máis dos grupos que acabamos de indicar teñen adoptado o
manifesto Somos Igrexa que desde Austria se vai estendendo por Europa
adiante para promover unha Igrexa anovada e inculturada que se asente
nun laicado adulto e defenda os dereitos tanto dos curas para casar como
das mulleres para exercer o ministerio, revalorizando a consideración da
sexualidade e achegando ó pobo unha mensaxe de ledicia e non de ameaza.
Neles está, creo, un laicado moi activo e militante, e a súa actitude
crítica e participativa debe ser o antídoto á tentación de dominio clerical
tan propio dunha organización burocrática como adoita ser a Igrexa. Como
é ben sabido, nunha burocracia os que están na base tenden a ser convertidos
en executores das consignas que lles veñen transmitidas desde a xerarquía,
mentres que nunha organización participativa, as iniciativas, que parten de
abaixo, promoven o cambio e adáptanse mellor ás demandas do medio2.
Teño o convencemento de que, se a Igrexa ha chegar ó mundo máis
secularizado e distante dela, se quere ser evanxelizadora, precisa a existencia
e o dinamismo destes grupos e movementos dispostos a percorrer camiños
novos. Creo que foi Jon Sobrino quen dixo que a Igrexa do futuro terá que
ser por forza crítica –contracultural, di el– para ser fonte de esperanza nun
mundo de estructuras radicalmente inxustas sostidas pola cultura do
mercado.
Non é doado saber, a partir das crónicas da revista, a magnitude
cuantitativa destes colectivos. Parece que é moi variada e, nalgúns casos,
practicamente testemuñal. O que si hai son algunhas referencias ás
actividades que organizan e que as fan chegar a públicos máis amplos. Tal
é o caso das Romaxes ou a audiencia de revistas como Irimia ou
Encrucillada, os asiduos á liturxia monástica de Sobrado, os encontros no
Non é este o momento de facer unha discusión teórica sobre o modelo burocrático de organización.
Para o que se pretende explicar, é suficiente a alusión ó mesmo como instrumento de control e, xa
que logo, de poder.

2

10

A Igrexa galega no novo milenio

verán de Vangarda Obreira así como xornadas, foros ou mesmo retiros ou
actividades de lecer. Non debemos esquecer que tamén é típico destes
colectivos a dispoñibilidade para colaborar con outras organizacións e
movementos da sociedade civil cos que comparten obxectivos e
reivindicacións. Agora mesmo, mentres escribo, estou a recibir noticias da
sorprendente realización do Foro Social Mundial que reúne en Portoalegre
(Brasil) a moitos activistas que queren propoñer ó mundo un espírito
diferente ó que guía ós donos do mundo axuntados en Davos (Suíza). Aínda
non puiden saber en que medida está alí presente a nosa Igrexa por medio
de militantes das ONGs e outras organizacións representadas, pero estou
seguro de que moitos destes grupos dos que estou a falar sintonizan con ese
Foro. Personalmente estou convencido do desexable que sería que os
directores de pastoral e os seus colaboradores procederan desta Igrexa de
base –como é caso dalgúns, e nótase–, e por iso resulta preocupante, de ser
atinada, a observación que fai o autor das Roldas cando afirma que os
poucos novos curas que van sendo ordenados a penas teñen contacto con
estas iniciativas que comentamos.
Non se rexuvenecen
Malia todo isto, non deixa de observarse, nestes grupos, certa ansiedade
e mesmo desánimo diante da dificultade para conectar cunha mocidade que
se mostra esquiva á colaboración tanto no eido do relixioso como en todo
o que implique un compromiso social. Neste senso, resulta salientable un
pequeno artigo de dous profesores de ensino medio3, que tratan de analizar
por que o Foro de Encrucillada non conecta máis co mundo da Universidade
onde, por forza, ten que haber xente inqueda polos problemas que nel se
tratan.
De feito é un notable quebracabezas para os sociólogos o intento de dar
explicación do comportamento e das actitudes da xente moza que parece
fuxir da vinculación organizativa mentres que se mostra máis dispoñible
para participar en masivas manifestacións puntuais onde se conxuga unha
busca de pertenza, sen moita permanencia no compromiso, cunha dose
importante de algarada festiva. Como exemplo, podemos recordar a
multitude de mozos que encheron o Parque dos Príncipes en torno ó Papa,
no París máis laico, deixando estupefactos ós analistas franceses hai uns
anos. Posiblemente algo de explicación pódese buscar na combinación de
dous factores como son, por unha banda, a indefinición do seu rol que ata
3

Encrucillada, 110 (1998), paxs. 56-58.
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agora asentaba nunha profesión laboral que hoxe é moito máis inestable e
menos configuradora da personalidade, xunto, por outra, coa percepción
dunha sociedade onde os rápidos cambios de estructuras deixaron
invalidadas moitas conviccións sobre as posibilidades de intervir nela. Así
o explica o sociólogo R. Senett nun libriño moi xeitoso e actual4:
Somos o que facemos. Este principio que consagra o posto de
traballo como un factor fundamental na formación do carácter e a
identidade das persoas, está a sufrir unha mutación de grandes
consecuencias. O escenario laboral do capitalismo moderno... despraza
vellos valores, como a integridade e o compromiso, e substitúeos por
outros novos que van conformando ó individuo do noso tempo que se
reinventa a si mesmo.

En todo caso, como recorda Miguel Castells5, asistimos, na nova
sociedade, á crise das organizacións tradicionais, estructuradas e
consolidadas, que esixían un compromiso duradoiro, mentres que, no seu
lugar, aparecen líderes que propoñen actuacións puntuais, nucleadas sobre
obxectivos moi delimitados (salvar as baleas, defender un barrio, etc)
suscitando participación, pero non mediante asociacións ligadas a un lugar,
senón a xeito de campañas concretas en torno a valores (ecoloxismo,
feminismo, dereitos humanos, etc.) dos que nacen movementos artellados
sobre un compromiso feble e moi flexible nas súas esixencias de
participación. Supoño que isto algo pode explicar das actitudes da mocidade
actual en relación ás propostas que se lles fan desde os grupos cristiáns,
pero seguramente resulta aínda pouco satisfactorio.
En todo caso, paréceme que tamén cómpre termos en conta que a
imaxe colectiva da Igrexa non é para eles atractiva e contamina o primeiro
achegamento a calquera proposta que desde ela se lles faga, por moi
novidosa que sexa. Resulta moi expresiva a anécdota que contan no seu
artigo os aludidos mestres, referente a un coñecido profesor universitario
que acudiu invitado ó Foro e que cualificou aquel evento de “moi
entrañable”, coma se se tratase de algo bonito pero sen “garra”, unha nova
estética que maquilla sen cambiar o substancial. Eu sei que aquel profesor
non quixo dicir o que eles interpretaron, pero esa mesma interpretación
define unha imaxe da Igrexa que eles mesmos, xente nova, quixeran borrar
porque intúen que é refractaria para a mocidade.
4

R. Senett, La corrosión del carácter, Anagrama, Madrid, 2000.

Discurso de inauguración dos cursos de doutoramento na Universidade Raimón Llul de Cataluña,
decembro de 2000.
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O caso é que, por estas e outras razóns, hai nos membros dos grupos
e movementos cristiáns un comechón de ansiedade e desencanto por non
ver compartidas as súas arelas por máis xente, especialmente mozos. A
actitude crítica que caracteriza a tales colectivos non se exerce só cara ó
conxunto da Igrexa senón que tamén é autocrítica, e esta tensión avaliativa
desanima ás veces, por máis que sexa tamén un sinal de vitalidade. De
tódolos xeitos, convén non esquecer que un xeito de ver é tamén un xeito
de non ver. Se cadra, a ansiedade polos que non están impide valorar tanto
o que se ten como o que se pode ir conseguindo lenta pero seguramente.
Afeitos a unha Igrexa que, dun xeito ou doutro, estendía a súa influenza
sobre a sociedade (a institución, corroída polo proceso secularizador, da
que falaremos máis adiante), custa asimilar a imaxe dunha organización
relixiosa pequena, menos equívoca, que se asenta e vai medrando
paseniñamente sobre o terreo das conviccións persoais e non sobre o
equívoco das rutinas de ritualización social. Isto implica esforzarse por
cada un novo que se incorpore sen se deixar magoar por soños de
multitudes. Un dos exemplos máis claros do que digo é o grande paradoxo
do que acontece co sacramento da Confirmación. Sabendo que moitos curas
poñen todo o seu entusiasmo na catequese dos adolescentes e logran que un
grande número destes se acheguen ó sacramento, desespéranse á hora de
ver transformados os esforzos en froitos de participación. Hai anos nos que
non se logra nin un que volva á misa, dicíame o cura de Burela. Pero
seguramente, engado eu, habería moitos dispostos a acudir a unha asemblea
co Papa.
A pastoral oficial
Se, polo que levamos visto, non foi difícil reproducir o contido das
Roldas no que concerne á vida parroquial e ós colectivos menos sometidos
á pastoral oficial, non podemos dicir o mesmo no que se refire a esta. A
cantidade de información impide facer unha síntese que reproduza con
fidelidade as actividades nelas indicadas, incluíndo cousas que parecen
minúsculas, pero que creo importantes, como é o feito de que o bispo de
Ourense se deixe ver en actividades culturais da cidade ás que a penas
asiste ningún cura. Quero salientar que esta dificultade de resumir
realizacións xa é en si mesma un dato importante para o desenvolvemento
do argumento que pretendo explicar neste artigo, un dato moi expresivo da
situación actual da nosa Igrexa. Parece que nos niveis xerárquicos hai
moitísima máis actividade que na base, e, por conseguinte, que as accións
normativas, as orientacións e as iniciativas alí tomadas, non logran o
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obxectivo de suscitar unha resposta equivalente no que se realiza nas
parroquias e nos colectivos da base. Con esta observación non quero
quitarlle importancia ó traballo da xerarquía e das distintas delegacións de
pastoral senón só indicar o desequilibrio que, segundo creo, existe.
Comecemos por indicar que, nas crónicas que nos serven de guieiro, se
alude con frecuencia, e xeralmente de xeito moi positivo, ás persoas
nomeadas para as vigairías de pastoral e para a dirección das delegacións
episcopais. Apréciase a iniciativa de poñer homes e mulleres laicos á
cabeza de varias delas (especialmente nas de mocidade e familia) e
relátanse as múltiples ofertas que emanan desas diferentes instancias:
atención a misioneiros e parroquias misioneiras dependentes de dioceses
galegas (Lugo e Ourense), formación permanente do clero, directorios
de catequese e guieiros para administración de sacramentos, asembleas
de catequistas, convocatorias anuais de asembleas de mocidade, dotación
de medios para a pastoral universitaria –aínda moi insatisfactoria–,
estímulo ós curas para promover vocacións (incluíndo reprimendas do
bispo de Tui para que non teñan medo de mandar nenos ó seminario),
foros sobre urxentes temas actuais, centros de orientación familiar máis
adaptados, como o de Ourense, para a preparación do matrimonio,
xornadas eucarísticas, propostas de recuperar as vellas misións
populares, promoción da nova Acción Católica, edición de follas
diocesanas, programas relixiosos na TV, reorganización máis racional
de Cáritas, etc. Refírense así mesmo os esforzos dos bispos por
manterse preto dos seus curas e leigos, e resáltase a plausible tentativa
dos bispos de Tui e Lugo por introducir o galego na liturxia, así como
o empeño, no de Ourense, por se achegar á nosa lingua, por máis que,
incomprensiblemente, estas actitudes non repercutan na maioría dos
curas que se escudan, para non secundar esta proposta, en que o pobo
non o quere, escusa que recentemente se puido demostrar como
radicalmente falsa6. Un punto especialmente estratéxico que precisaría
ser tratado nun traballo específico, é o das institucións creadas para a
formación académica tanto de seminaristas como de leigos. Para estes,
creáronse Escolas de Teoloxía en tódalas dioceses e Institutos Universitarios de Ciencias da Relixión, en colaboración coa UNED, nas de
Lugo e Ourense. No referente ós seminaristas, mantéñense abertos
varios seminarios diocesanos, teoloxía incluída, cando parecería máis
racional xuntar os recursos sempre escasos de toda a Igrexa galega para
potenciar e optimizar o Instituto Teolóxico Compostelán como
institución cimeira. Unha optimización que non cadra, por exemplo,
coa ausencia, no seu elenco de profesores, de personalidades relevantes,
como é o caso, entre outros, de Andrés Torres Queiruga, por máis que
D. L. Muñoz, A Palabra fai Camiño, Colección Angueira, Ed. Irimia. Sobre o galego na liturxia,
traballo baseado na enquisa que se realizou como acto final do Bienio Irmandiño (1998-2000) para
a galeguización da Igrexa.

6

14

A Igrexa galega no novo milenio
a súa baixa fose voluntaria, como nos recorda o redactor das Roldas. O
seu labor teolóxico, inculturado na nosa realidade, ten gañado un
prestixio, ben consolidado alén de Galicia, que os novos curas non
deben desaproveitar.

Neste cúmulo de actividades e propostas, atrévome a destacar, seguindo
as Roldas, a tradicional eficiencia dos Secretariados de Catequese e o pulo
que está adquirindo Cáritas, especialmente a nivel diocesano, empeñada no
esforzo de reestructuración interdiocesana e na creación de redes que
impulsen a creación de Cáritas parroquiais e interparroquiais. Tamén
considero importante destacar a pouca información que atopo nesas crónicas
sobre o desenvolvemento da economía diocesana. O redactor das Roldas
fixo algunhas alusións á remuneración do clero e á equiparación de salarios
(propostas, en concreto, no Consello presbiteral de Santiago e no plano de
acción pastoral en Vigo), pero a penas se fala do tema económico en xeral,
como se non fose problemático. Sen embargo, paréceme que sería útil que
as Igrexas diocesanas clarificasen as súas propiedades e fontes de ingresos,
o uso que delas se fai e a atención ó patrimonio artístico e funcional que lles
está encomendado, hoxe algo descoidado pola ausencia de curas nas
parroquias rurais. É un tema moi sensible que sería bo clarificar. Cada ano
parece diminuír a asignación voluntaria por medio do IRPF (seica dez
puntos en tres anos no conxunto español), e, por máis que se poida atribuír
tal decrecemento ó sistema de alternativas proposto no impreso de
declaración da renda, é posible que teña outras causas que cumpriría
estudiar e publicar.
A planificación pastoral
O que abunda é a información da actividade planificadora. De feito,
polo expresado na Roldas, pódese deducir que as dioceses galegas teñen,
todas, algún xeito de planificación pastoral, alomenos no nivel da cúspide,
e nótase que nese labor se vai aplicando, cada vez con máis precisión, a
metodoloxía moderna de elaboración de planos, tanto na definición de
obxectivos operativos como na avaliación dos realizados. O redactor das
crónicas alude mesmo nalgún caso (Tui-Vigo) á porcentaxe de realizacións
–90%– das actividades previstas para o ano pasado.
Un elemento, sen embargo, que me parece fundamental e que non vexo
reflectido nas Roldas, é o da perspectiva adoptada para enfocar as actuacións
pastorais e o traballo cos diferentes grupos (o que, dun xeito algo
presuntuoso, os asesores de empresa chaman filosofía da xestión). Se nos
paramos a analizar algunhas experiencias esperanzadoras que semellan ter
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éxito na vida pastoral ordinaria (nesta nosa revista publicáronse algunhas
ás que fixen referencia máis arriba), hai unha característica que se atopa
indefectiblemente na forma de actuar dos axentes das mesmas: trátase tanto
de fuxir de prexuízos na definición dos obxectivos inmediatos –idealistas
ou ideolóxicos– como no de non establecer actitudes de partida ríxidas
–confesionais, por exemplo– para promover a participación. Máis ben,
tratan de partir do que hai para ir facendo camiño no logro progresivo de
pequenos obxectivos propostos ou asimilados conscientemente polos propios
participantes. Isto supón unha actitude de tolerancia, de busca e de
relativización de ortodoxias ás que os axentes de pastoral non están moi
afeitos. A vertebración centralizadora, e polo tanto autoritaria, tan típica
desta nosa Igrexa na que fomos socializados tende a lastrar con eses
prexuízos de partida (crenzas e comportamentos impostos) a orixinalidade
de cada grupo e de cada comunidade, facendo dos participantes, como xa
dixen, uns executores de consignas máis ca creadores da propia actividade.
Recórdese, como un exemplo, o conflicto suscitado coa celebración colectiva
do sacramento do perdón. Crer na construcción da Igrexa desde abaixo é un
desafío que compromete a capacidade de presentar humildemente unha
oferta de conviccións que se discute e que cada quen interioriza de xeitos
diferentes. A xerarquía intervirá a posteriori exercendo a función de
coordinación, máis baseada no diálogo que no puro control. Referente a
este comentario, remito o lector a un artigo moi pensado e cargado de
experiencia que publicou, hai pouco, Manolo Regal7.
Un desequilibrio anómalo
Así pois, recuperando o fío da miña reflexión, insisto en que da lectura
das Roldas parece deducirse a existencia na Igrexa galega dun forte
desequilibrio entre as actividades do cumio xerárquico e as da base.
Mentres os delegados diocesanos se reúnen cos seus equipos, planifican, e
multiplican as súas actividades que enchen as crónicas da nosa revista, o
realizado nas parroquias e nos grupos de base parece ser moito máis
limitado ou, alomenos, tan pouco relevante que a penas dá motivo para que
del se fagan eco os cronistas. Se a situación real responde á impresión que
se desprende do escrito, paréceme que nos atopamos diante dunha situación
anómala. Unha anomalía que, seguramente, explique o sentido da anecdótica
calificación –“plano de ilusos entusiastas”– que uns curas da diocese de
Tui-Vigo, escoitados polo noso cronista, lle atribuían á tentativa do elaborar
un plano de acción pastoral para a súa diocese.
7

O servicio do evanxeo no mundo rural, Encrucillada, 114 (1999), paxs 4-23.
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Non sei se tal actitude traduce o pesimismo duns poucos ou se está
máis xeneralizado. En todo caso, a vida está onde xorden os problemas do
día a día e suponse que é nas parroquias e nos grupos de base onde cabería
agardar a multiplicación de propostas enxeñosas e innovadoras. Actitudes
innovadoras que, por ser tales, terían por forza que facérense notorias para
calquera cronista da vida pastoral. Un exemplo recente: unha familia dunha
pequena parroquia de Guitiriz séntese maltratada pola actuación das
autoridades con motivo da enfermidade das vacas, e, na misa dominical, os
veciños pregan en solidariedade con esa familia. Isto resulta fermosamente
rutineiro, pero se, ademais, os veciños comprometen a súa sinatura nun
manifesto de protesta que se presenta, como ofrenda solidaria, no ofertorio
da misa e logo vai ser enviado á prensa e ás autoridades para coñecemento
de todos, entón esta innovación non queda desapercibida e pode ser un sinal
de vitalidade parroquial. O que, segundo creo, resulta anómalo é que isto
non aconteza con máis frecuencia, e esta anomalía require unha explicación.
Tentativa de explicación
Seguramente tal explicación non está en afirmar que os curas non
teñen interese e non traballan. Se cadra, nunca tan ocupados estiveron. Son
poucos, dunha media de idade moi alta, e poida que moitos deles
desanimados dabondo como para atender, con certa orixinalidade, as
mesmas funcións pastorais que realizaban cando eran moitos máis e máis
novos. Tampouco é previsible que, nas actuais circunstancias, se poida
agardar para o futuro un incremento do seu número. Máis ben parece que
se van cumprindo as proxeccións que no seu día fixeran Pérez Vilariño e
Shoengerr8 segundo as cales, dentro de catro anos, Lugo non terá máis de
noventa curas menores de 65 anos, e Mondoñedo 107, cando hai trinta e
cinco anos, tiñan 776 e 421 repectivamente.
Tampouco se explica a citada anomalía polo feito de que os laicos
teñan abandonado o esencial das súas crenzas relixiosas. É certo que a
práctica relixiosa ordinaria, aquí como en Europa, minguou moito nos
últimos anos (en Galicia considérase practicante arredor do 27 % dos
mozos), pero, como demostra a enquisa na que colaborei con Daniel L.
Muñoz9, o 89% dos galegos seguen considerándose “máis ben crentes”
P. Vilariño e Shoenherr, Declive sacerdotal y cambio estructural, Relatorio no XII Congreso
Mundial de Socioloxía, 1990.

8

D. López Muñoz, B.G. Cendán. Receptividade da lingua galega na liturxia, Consello da Cultura
Galega, en prensa.
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(78% os de menos de 30 anos e 74% os universitarios), co dato engadido
–digámolo entre parénteses– de que, nos grupos de idade dos máis novos,
equipáranse homes e mulleres en crenzas e prácticas, un dato moi salientable
polas súas consecuencias, pois ben sabido é que, ata agora, a socialización
relixiosa da infancia viña dependendo, de feito, case exclusivamente das
nais. En todo caso, moito máis que o ateísmo ou o agnosticismo, o que se
incrementou especialmente foi o que podemos cualificar de indiferencia,
un desengancharse das preocupacións relixiosas sen abandonar totalmente
as crenzas, aínda que estas tendan a personalizarse nun sincretismo pouco
preocupado da oficialidade institucional10.
Isto pode explicar que as persistentes altas porcentaxes dos que se
consideran máis ben crentes se conxuguen coa reiterada desestima das
institucións relixiosas que, coas políticas, son sistematicamente as menos
valoradas na sociedade, a moita distancia das outras institucións sociais. No
recente Barómetro do CIS (xaneiro deste ano) un 60 % considera pouco ou
nada relixiosa a sociedade española mentres que só un 4% pensa que a
situación poida recuperarse nun futuro inmediato. Malia todo, digo, perdura
o elemental das crenzas cristiás tradicionais, pouco ou mal definidas, que
se manifesta na tamén tradicional demanda de ritos (misas, funerais,
bautizos, primeiras comuñóns, confirmación, etc) que enchen as horas de
actividade do clero, aínda que, logo, non se traduzan na vitalidade esperable
de parroquias innovadoras e grupos relixiosos esixentes. A institución
eclesiástica que proporciona esa ritualización da vida é, como dicía, pouco
valorada, pero supoño que se tales ritos faltasen, serían substituídos por
equivalentes funcionais (lembremos a anecdótica tentativa de inventar un
bautismo civil ou ese 33% de mozos que din confiar moito nos horóscopos,
segundo estudio recente do Instituto de la Juventud), de xeito que, mentres
existan, non se valoran especialmente porque a penas deixan secuelas de
compromisos persoais e de esixencias morais.
En consecuencia, aquela anomalía non se explica nin por falta de
traballo dos curas nin polo abandono das crenzas na nosa sociedade. Creo
que habería que explicala, máis ben, pola preeminencia do institucional
sobre o organizativo11 e pola carencia dun clero funcional que ouse mudar
esa preeminencia poñendo como obxectivo preferente da súa actividade a
creación dun anovado tecido organizativo. Tratarei de me explicar.
10

J.M. Mardones, Las Nuevas formas de la Religión, Verbo Divino, Estella, 1994.

Ver o meu artigo Igrexa como organización, Encrucillada, 60, paxs. que, segundo creo, aínda
garda vixencia.

11

18

A Igrexa galega no novo milenio

Un colectivo como a Igrexa é, ó mesmo tempo, unha institución e unha
organización con esixencias diferentes segundo se considere un ou outro
aspecto. En tanto que organización vive do compromiso dos seus membros
que atopan nela un instrumento de achegar medios orientados a satisfacer
certas necesidades espirituais e mesmo materiais (paz interior, seguro de
salvación, guieiro ético, medio de vida, etc) que gratifican e compensan a
pertenza e o esforzo do compromiso. En tanto que institución, define, para
a sociedade na que se inserta, un espacio normativo compacto de hábitos,
costumes, símbolos, ritos, etc. que regulan uns comportamentos
configuradores dunha certa identidade social que non se fai acompañar
necesariamente por un compromiso equivalente coas esixencias teóricas da
mesma. Un pode participar e sentirse identificado coa procesión do Cristo
da Victoria en Vigo, da de Fátima en Ourense, coa Semana Santa de Ferrol
ou de Viveiro, sen que tal participación presupoña un compromiso estable
coa organización que lles da lexitimidade, e debera darlles significado, a
tales manifestacións relixiosas. De feito, como anécdota, puiden observar
o azoramento de participantes naquelas procesións que buscaban
compulsivamente escusas para darme razón da súa presencia nelas.
Pois ben, seguindo co fío do que viña expoñendo, creo que moitas das
actividades da nosa Igrexa galega encaixarían ben no cadro do puramente
institucional, e son elas as que absorben os máis dos esforzos dos axentes
de pastoral, de tal xeito que os deixan sen tempo e sen arrestos para tratar
de formar grupos e movementos que transformen aquela identidade vaporosa
en compromisos que revitalicen a organización cara dentro. Tal como o
expresa M.Regal no seu artigo citado “formación e promoción de laicos,
pero cara a algo: ou a fe nos axuda a valorar debidamente o de cada día ou
non vale para nada...”.
Xustamente este artigo de Regal trata un dos problemas máis apremantes
para o ser e o futuro de Galicia como é o da preocupación pola desfeita do
mundo rural, unha das consecuencias do cambio social acelerado que
afectou á nosa terra de poucos anos a esta parte. A Igrexa, pola súa
implantación en todo o territorio, coas súas igrexiñas sinalando os puntos
de vida que humanizaron toda a nosa xeografía, resulta quizais a
organización social máis estratexicamente situada para, coa creación de
comunidades vivas e activas, suscitar esforzos e colaborar coas iniciativas
veciñais que tendan a fixar a poboación, reclamando para ela os servicios
e axudas que permitan un nivel de benestar aceptable. Non falo,
evidentemente, da Igrexa como institución benéfica senón animadora que
promova a autoestima dos campesiños e o seu autodesenvolvemento. Do
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mesmo xeito que, en moitos casos, soubo estar nos novos barrios que
xurdiron no contorno das vellas cidades promovendo e colaborando co
movemento veciñal que os foron estructurando. Creo que as parroquias
rurais, coa potenciación dun movemento rural cristián, teñen aínda moitas
posibilidades de incidencia. Poida que nas cidades haxa que pensar nunha
organización paralela ás parroquias, que Pepe Chao, coa súa habitual
intuición, propuxo asentar no que el chamou chamou cristianías, asunto
este a tratar, se cadra, noutro artigo urxente, pero que vai na liña de
potenciar o tecido organizativo sobre a funcionalidade institucional.
Pero isto implica o outro elemento de explicación que insinuaba máis
arriba. Trátase da escaseza dos axentes de pastoral comezando polo propio
clero. Queda pouco e, como xa dixen, está diminuíndo rapidamente malia
os esforzos por promover unha pastoral vocacional por parte dos bispados,
da que dá boa conta o cronista das Roldas que estamos comentando. O
pouco que queda, notoriamente avellentado, centra o seu labor nas
actividades que chamabamos institucionais, buscando nelas a súa lexítima
gratificación, non só económica senón principalmente emotiva. Instálanse
nas pautas xa coñecidas da pastoral tradicional, sempre máis doada que a
formación e dinamización de novos grupos e experiencias, e nelas atopan
un recurso comprensible para manteren un nivel minimamente aceptable de
autoestima, hoxe moi comprometida polos efectos da secularización
rampante da modernidade.
Tense dito –tamén o Papa– que a falta de curas pode dar pé á hora dos
laicos. Parece evidente que moitas das funcións ata agora exercidas en
exclusiva polo clero poden e deben ser postas nas mans de laicos
suficientemente formados e comprometidos. De feito, algo disto xa se está
facendo. Polo comentado nas crónicas da revista, parece que as escolas de
teoloxía para laicos e os institutos de Ciencias relixiosas que, baixo a
supervisión das Universidades de Comillas ou Salamanca, se estableceron
en varias dioceses, teñen abundancia de alumnos/as que seguramente serán
empregados nas clases de relixión ou na presidencia de ADAPs (asembleas
dominicais en ausencia de presbíteros) coa posibilidade de recibir
nomeamento especial para facérense cargo de parroquias, agás a
administración dalgúns sacramentos. Habería que se preguntar en que
medida non nos atoparemos cuns laicos, sobre todo os que teñan dependencia
económica, que, sen ser clérigos, funcionen de xeito clericalizado no senso
máis weberiano do modelo burocrático que instrumentaliza a organización
ó servicio dun poder que está no cumio. En todo caso, no referente ós
ADAPs, esta resulta ser unha solución discutible, pois, como di Bernard
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Sesboüé, “parece un paradoxo pensar que a Igrexa católica que ten no seu
cerne a espiritualidade eucarística como práctica privilexiada, e que
aconsella mesmo como práctica diaria, chegue a non poder ofrecer a
eucaristía dominical a moitos dos seus fieis ós que, sen embargo, fai
considerar como un deber a participación na mesma”12.
A pesar do paradoxo e do aludido risco de clericalización, non me cabe
dúbida de que esta emerxencia do laicado pode ser un primeiro paso
estratéxico para comezar a soerguer as desvitalizadas comunidades locais,
sobre todo se, para a súa formación, estes axentes de pastoral saben poñerse
en contacto cos grupos e movementos de base existentes, aquí ou noutro
lugar, e aprender deles. De tódolos xeitos non debemos esquecer que o
problema non está por iso resolto.
O xornalista especializado en cuestións relixiosas para Le Monde,
Henri Tincq, nun libriño moi recomendable13, fai un seguimento desta
solución de emerxencia en diferentes nacións para manifestar que, de ser
unha solución transitoria agardando que se recupere a situación anterior,
non solucionaría a cuestión do laicado, e, no caso de convertela en solución
máis permanente, causaría máis problemas que os que resolve. Conclúe
este autor que cómpre entrar nun debate profundo sobre a sustentabilidade
da identidade e do rol do cura tal como está contemplado actualmente na
Igrexa: home e célibe. Posiblemente a supresión do celibato obrigatorio e
a admisión da muller ó sacerdocio serían, ademais dun dereito humano, un
principio de solución, aínda que non serían a panacea, pois o problema é
máis profundo: os homes e mulleres máis novos de hoxe tenden a refugar
os compromisos definitivos e, máis aínda, se a imaxe social do sacerdote
está tan pouco valorada. Trátase dunha espiral: pouca valoración = pouco
atractivo = pouca implicación = menor valoración = menos atractivo =
menor implicación, etc. Seguramente o debate principal está en como
recuperar un laicado cada vez máis formado e máis esixente que reintroduza
a máis pura tradición, amparada polo Vaticano II, de autonomía creativa en
cada comunidade local e un embrión de democracia nunha Igrexa que, no
reinado do Papa actual, recuperou un centralismo cada vez máis abafante,
ata o punto de que o citado autor fala da actividade persoal do pontífice
como “párroco do mundo” que, gracias á instantaneidade dos medios,
establece en directo problemas e solucións e ten a bispos e curas como
portavoces controlados das súas imposicións.
12

B. Sesboüé, N’ayez pas peur. Regards sur l’Eglise et les ministères aujourd’hui, Desclée, 1996.

13

H. Tincq, Defis au Pape du IIIº Millenaire, JC Lattès, 1997.
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Concluíndo
O principal problema da Igrexa galega, tal como deduzo da lectura das
tan citadas Roldas, é o da falta de vitalidade das nosas parroquias que,
instaladas nunha pastoral tradicional de actividades institucionais, non
logran crear unha estructura de grupos e movementos que susciten membros
activos e líderes comprometidos para configurar unha comunidade con
solucións propias ós seus problemas específicos, colaborando coa sociedade
civil (ONGs e asociacións de todo tipo) na mellora do seu medio, aínda con
risco de heterodoxias que sempre serían obxecto de diálogo fructífero coa
xerarquía nunha busca constante da maior democracia dentro do que é
posible nunha organización de especiais características como é a Igrexa.
Teño entendido que algunhas dioceses, como as vasca ou as catalanas, xa
dan mostras dunha exploración positiva deste camiño. E algunhas das
experiencias aquí aludidas tamén parecen marchar neste senso.
Falando do cambio social que inicia este milenio, un dos sociólogos de
máis predicamento mundial, o español Miguel Castells14 presenta a
emerxencia dunha sociedade que el chama informacional: mediante o
imparable avance das telecomunicacións e o procesamento da información,
a economía global parece imparable e adopta a forma dunha rede gobernada
desde pazos inmateriais construídos con fluxos de información. Os países
(e mesmo os individuos) que non logren engancharse na rede non só serán
pobres senón, moito peor, serán excluídos, e as desigualdades entre países,
e tamén entre individuos, serán cada día máis profundas. Nela todo se
transmuta: unha nova cultura vai xurdindo na que os lugares son substituídos
polos constantes fluxos informativos e o tempo é aniquilado por un tempo
atemporal que el chama virtualidade real na que os valores e intereses
dominantes están construídos sen referencia ó pasado ou ó futuro e escapan
a toda experiencia incorporada en cada lugar. Familia, relacións de xénero,
sexualidade, todo se redefine no seo desa realidade virtual. Mesmo a
personalidade individual móstrase flexible, en constante reconstrucción do
ego, invalidando a relevancia do que coñeciamos como rol social.
A contrapartida dialéctica a esta rede aséntase nas reaccións dos
individuos que se fan suxeitos de acción social, non como individualizadores
da conducta senón como recuperadores de identidades. Dinamizados por
elas, tentan opoñer á rede dominante as súas crenzas e o seu legado
histórico, introducindo unha lóxica alternativa en ruptura coa lóxica social
institucionalizada do capital e do poder. A reacción contra a exclusión
14

M. Castells, La Era de la Información, Alianza Eitorial, Madrid, 1997.
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social será a loita dos excluídos por excluír os seus excluidores, e será unha
loita cultural articulada en movementos sociais que loiten polos valores da
propia identidade. Isto suscita o grande problema de saber como, desde o
local, desde o lugar das miñas vivencias e significacións, se poden controlar
as redes globais en que se asentan as globalizadas redes dominantes. O
autor citado aproveita a abordaxe deste problema para teorizar sobre as
posibilidades que ofertan as actuais novas formas de comunicación que
configuran a nova sociedade informacional. E destaca o perigo de que os
movementos sociais, nos que se manifesta a reacción ó dominio dos
poderosos, en vez de crear novas institucións transformadas, se pechen en
comunas fundamentalistas, de tal xeito que no lugar de clases sociais nos
atopemos coa reaparición de tribos.
En todo caso suxire que o eixe do futuro está na recuperación das
identidades das que distingue tres tipos: a lexitimadora, introducida polas
institucións dominantes para estender o seu dominio; a de resistencia,
propia dos fundamentalismos que derivan en construcción de trincheiras; e
a que el chama identidade proxecto pola que os actores sociais, baseándose
nos materiais culturais dos que dispoñen, constrúen unha nova identidade
que redefine a súa posición na sociedade e, facéndoo, buscan a
transformación de toda a estructura social. Baixo tal prisma, este autor
escribiu magníficos artigos salientando a actividade humanista dos que se
enfrontan ás aludidas xuntanzas de Davos onde os poderosos tratan de
dirixir o mundo.
Relendo un artigo de Andrés Torres Queiruga Falar de Deus no
cambio de cultura15 pensaba eu no perigo de caída no fundamentalismo
relixioso por parte daqueles que non acabaron fuxindo da Igrexa, levados
pola enxurrada da nova cultura na sociedade actual. Paréceme que sería
oportuna, no comezo deste milenio, unha reflexión da Igrexa sobre si
mesma desde a perspectiva deste esquema de Castells. Pero isto excede a
tentativa deste traballo que xa resultou longo en demasía.
Bernardo GARCÍA CENDÁN

15
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O curador ferido
Por Jesús MARTÍNEZ CARRACEDO

O título da obra de H. J. M. Nouwen, O curador ferido, suxire a
actitude de fondo para achegarse con paixón ás feridas dos demais.
Tomando como punto de partida as suxestións de Arnaldo Pangrazzi,
profesor do Instituto Internacional de Teoloxía Pastoral Sanitaria
(Camillianum) de Roma, queremos propor sete camiños-clave de cambio
que a pastoral da saúde está chamada a percorrer, tamén hoxe, en Galicia.
Trátase das tendencias máis significativas que indican os cambios dados e
o camiño a seguir. A isto engádense cinco contributos que a pastoral da
saúde pode suxerir á pastoral ordinaria: a conciencia da propia
vulnerabilidade, as relacións de axuda, a dimensión feminina, o
achegamento global e a apertura ecuménica.
As orientacións aquí propostas para que a testemuña da Igrexa sexa
moito máis dinámica no contexto actual xorden dunha lectura tanto dos
fermentos presentes na nosa sociedade coma dos estilos prevalentes de
“facer pastoral” neste campo.
I. AS SETE VÍAS
Existen modalidades diferentes de exercita-la pastoral, froito da propia
formación, das propias experiencias pasadas e das prioridades persoais. A
referencia a algunhas ‘tendencias’ pastorais virá acompañada das súas
correspondentes propostas de crecemento para unha renovada presencia da
Igrexa no mundo da sanidade.
1. Dunha pastoral dos enfermos a unha pastoral da saúde.
Ó longo dos séculos a Igrexa deu prioridade á atención ó enfermo,
traducindo esta sensibilidade en proxectos de caridade, no nacemento das
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confrarías, das ordes relixiosas e congregacións ó servicio dos enfermos, na
construcción de hospitais e centros sanitarios para acolle-los pobres, os
marxinados e os sufrintes.
Hoxe somos conscientes que é tarefa prioritaria da igrexa esforzarse
por salvagarda-la saúde das persoas, antes xa de intervir na fase curativa e
rehabilitadora.
A saúde é un gran don de Deus para coidar, un ben individual e social
que custodiar. A Igrexa está chamada a promover ambientes sans e
sandadores loitando contra a droga e o alcoholismo, creando comunidades
onde prevalezan a tolerancia e a comprensión e non o prexuízo e a
vinganza, inspirando a solidariedade cara os discapacitados, os enfermos
mentais, os anciáns e os terminais.
Custodia-la saúde significa modificar hábitos alimentarios e hixiénicos
que producen enfermidade. Nalgúns países, a enfermidade é provocada por
condicións de vida marcadas pola miseria e a aflicción; noutros a perda da
saúde ven provocada pola cultura da opulencia que xera hipernutrición,
fume e abuso de sustancias estupefacientes. No mundo occidental existe o
risco da hipermedicación e dunha excesiva dependencia de fármacos e
curas médicas.
A nivel ambiental, cada día multiplícanse as feridas producidas ó
ambiente pola contaminación, a deforestación, o envelenamento das augas,
o fenómeno da urbanización salvaxe e por outras.
A Igrexa será comunidade portadora de saúde na medida en que
eduque para previ-la enfermidade e guíe o home para o desenvolvemento
dunha relación sa con Deus, cos demais, consigo mesmo e coa creación. Se
promove a saúde axudando as persoas a quererse ben e a respectarse unhas
ás outras, valorando os dons recibidos e póndoos ó servicio do ben común.
2. Dunha pastoral sacramental a unha pastoral de evanxelización.
Para moitos, a pastoral sanitaria identifícase coa administración dos
sacramentos, en particular a eucaristía, a reconciliación e a unción dos
enfermos, ou coa dimensión ritual enfocada cara ás devocións, invitacións
fáciles á resignación e á vontade de Deus, calquera xaculatoria ou oración,
ou unha rápida bendición.
A miúdo a identidade pastoral resulta empobrecida e mortificada sexa
pola pobreza de linguaxe, que non está en sintonía coa vivencia dos
interlocutores, sexa pola superficialidade dos xestos e dos ritos, que
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responden máis ás esixencias do axente pastoral que a aquelas do enfermo
e dos seus familiares. O risco é de propolos de xeito ritualizado, formal,
ineficaz.
Os sacramentos revisten un rol terapéutico e sandador cando son
encadrados nun itinerario relacional e espiritual e son un punto de chegada
máis que de partida na pastoral, a menos que circunstancias de emerxencia
non permitan outro xeito. Resulta prioritario, por tanto, discerni-los
momentos oportunos para administralos favorecendo –onde é posiblecelebracións comunitarias, ilustrando a riqueza dos símbolos, e estimulando
a participación dos enfermos e do persoal sanitario.
É necesario, tamén, ter en conta que na sociedade contemporánea,
cada día máis secularizada, as vías mestras de encontro co enfermo son a
humanización e a evanxelización. O primeiro requisito do pastor é, polo
tanto, o de transmitir humanidade para poder ser presencia humana e
humanizadora. Xesús, coa súa encarnación, elevou o humano a dimensión
profundamente espiritual, polo que honra-la humanidade significa acoller
e celebrar aquilo que o home é e ten.
A visita ó enfermo non é un púlpito para proclamar a verdade da fe ou
expresar valoracións sobre os comportamentos alleos ou dar fáciles
consellos, senón unha ocasión para instaurar unha positiva relación de
axuda con quen sofre, póndose en actitude de escoita das súas vivencias e
mensaxes.
A humanización esíxelle ós axentes sanitarios non focaliza-la atención
sobre a patoloxía, reducindo o enfermo a un caso clínico, senón a consideralo
na globalidade das súas dimensións. Doutro xeito, o risco é que todo o
tempo sexa dedicado á enfermidade e deixémo-la persoa de lado. O reto de
“humanizarse para humanizar” é favorecido pola formación, que se realiza
a través da asistencia a cursos e conferencias (en Galicia é un bo medio o
cursiño anual organizado polo equipo das delegacións diocesanas galegas)
e a participación en cursos prácticos con vistas a un acompañamento máis
humano de quen sofre.
A outra vía privilexiada da acción pastoral é a evanxelización. As liñas
de forza dunha acción evanxelizadora consisten en contribuír a que se
consolide unha cultura que promova os valores da vida e en catequizar os
sans axudándoos a reflexionar sobre o don da saúde e sobre o problema da
enfermidade e da morte como realidades da existencia, falando delas nas
homilías dominicais, nos encontros coas familias, no ámbito de programas
formativos parroquiais, ou no contexto de iniciativas socio-sanitarias a
favor dos anciáns e dos discapacitados.
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Se non se reflexiona e non nos preguntamos acerca das cuestións
fundamentais da vida, existe o risco de atoparnos completamente
impreparados e desprovistos cando a enfermidade ou a morte petan á porta
da nosa casa, experimentando perda e resentimento ante unha existencia
que cambia a nosa vida ordinaria e que chega como unha realidade de
sufrimento que nós non tiñamos pensado como posibilidade. A reflexión
non quita a dor, pero fainos conscientes da súa presencia e, de calquera
xeito, axuda a vivila de maneira máis constructiva.
Ocasións propicias para a catequese son os encontros cos xoves nas
escolas, a meditación sobre fragmentos bíblicos que propoñan encontros de
Xesús cos enfermos, sucesos dramáticos transmitidos polos medios de
comunicación, peregrinacións, as celebracións do sacramento da unción,
ou unha morte imprevista que conmove á comunidade parroquial, ...
Hoxe, a pastoral sanitaria está chamada a facer unha contribución
concreta sexa á evanxelización da cultura, para que estea sempre máis
impregnada de valores evanxélicos e sexa menos escrava dos contravalores
do egoísmo e da violencia, sexa á formación dos axentes sanitarios para
que, no exercicio da propia profesión, camiñen guiados por unha ética que
honre a dignidade humana e a responsabilidade.
3. Dunha pastoral da compaixón a unha pastoral da xustiza.
Desde hai dous mil anos a acción da Igrexa no mundo sanitario está
inspirada na parábola do bo samaritano, que “tivo compaixón” do
desgraciado. Cristo é a icona da compaixón e o seu exemplo inspirou unha
multitude de santos, coma S. Xoán de Deus, S. Camilo de Lelis ou S.
Vicenzo de Paúl, a dedicarse ós enfermos, iniciando verdadeiras e propias
escolas de caridade para servir a estes enfermos.
Máis recentemente, a actitude de compaixón fixo xurdir unha variedade
de movementos e asociacións de voluntariado que ofreceron unha
contribución significativa na humanización dos lugares de sufrimento.
Sen quitarlle nada ó valor fundamental e impulsor que reviste a
compaixón, hoxe parece urxente que a Igrexa se forme con maior convicción
no camiño profético da xustiza. Xustiza no encontro con quen quere tutelala súa propia saúde, pero vive en contextos ambientais que a ameazan;
xustiza no promove-los dereitos dos enfermos, como o dereito ó respecto,
á privacidade, a unha información adecuada, a non sufrir discriminación,
a expresa-lo propio consentimento informado sobre as intervencións e
45

Jesús Martínez Carracedo

experimentacións que lle atinxen. O hospital é un lugar de cura para os
enfermos moito antes que un posto de traballo para os sans.
Pero xustiza tamén respecto do persoal sanitario, que non pode ser
sometido a quendas de traballo esgotadoras, sen afectar a calidade da
asistencia, nin pode ser considerado só no ámbito das esixencias funcionais,
co risco de provocar a desmotivación e o burn-out (desgaste psico-físico do
stress).
A xustiza require o desenvolvemento dun concepto global de saúde en
estreita relación coa calidade de vida. Hoxe o desexo de saúde está no
centro de complexos intereses económicos e é de vital importancia que a
xustiza se manifeste nunha ecuánime distribución dos recursos dispoñibles,
evitando o malgasto e a idolatría do benestar nas sociedades opulentas,
mentres se ignoran as necesidades básicas das nacións que viven na
miseria.
A Igrexa ten un rol profético que desenvolver e pode transformarse en
conciencia crítica ante os abusos e a inmoralidade dos comportamentos,
converténdose en voz dos sen voz, defendendo os máis débiles e marxinados,
espertando a atención das autoridades competentes sobre os problemas
desatendidos, buscando o xeito de incidir sobre a lexislación sanitaria,
denunciando os atentados contra a vida, propondo a súa colaboración en
programas que fan referencia á saúde, á ética, etc. É cada vez máis
necesario un paso da protesta á proposta, de xeito que se incida sobre os
cambios, moito máis que limitarse a corrixir erros.
Existen esforzos neste senso aínda que seguen a ser contados.
4. Dunha pastoral da morte a unha pastoral da vida.
A Igrexa, desde sempre, tivo un papel privilexiado ante o misterio da
morte, e a medicina cedeu voluntariamente o paso ó sacerdote cando non
tiña xa nada que facer polo enfermo. O acompañamento do moribundo é
unha das tarefas ás que se refiren os documentos da Conferencia Episcopal:
“Unha particular atención vai referida ós enfermos en fase terminal,
creando en torno a eles un clima de solidariedade, de confianza e de
esperanza”.
Tamén o “enterra-los mortos” está entre as obras de misericordia que
caracterizaron a tradición cristiá. De feito a morte, os funerais e os ritos de
despedida seguen a ser momentos fortes para a catequese, como di o mesmo
Ritual das exequias: “Recorden os sacerdotes que cando na liturxia
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exequial recomendan os defuntos a Deus, teñen tamén o deber de reanimar
nos presentes a esperanza, de reaviva-la fe no misterio pascual e na
resurrección dos mortos; pero fágano con delicadeza e con tacto, de xeito
que no expresa-la comprensión materna da Igrexa e no ofrece-lo consolo
da fe, as súas palabras sexan de alivio para o cristián que cre, sen feri-lo
home que chora” (n.17).
A frecuente presencia do sacerdote ó lado dos moribundos fixo tamén
que este asumise, na mente de moitas persoas, a imaxe de “anunciador da
morte”. Para reafirma-lo xusto valor da pastoral da morte e do loito, hoxe
a Igrexa está chamada a dar un novo impulso á pastoral da vida. En moitas
nacións estivo difundíndose unha cultura anti-vida, presente tamén nas
lexislacións que favorecen o aborto e a eutanasia. Ademais nos países
occidentais deuse un rápido desenvolvemento da medicina tecnolóxica con
grandes sumas de diñeiro destinadas a prolongar artificialmente a vida
mentres moitos, no terceiro mundo, están loitando co problema da
supervivencia e da desnutrición.
Hoxe o reto está ‘en harmoniza-las dúas grandes lóxicas que moi a
miúdo tratan de conseguir a supremacía no ámbito de tódolos sectores do
vivir: a lóxica técnica e a lóxica ética. A primeira déixase guiar polo
principio da posibilidade, a segunda polos valores’.
O mundo pluralista actual require unha ética dos valores que guíe as
opcións ó servicio do home. Un signo desta esixencia de valores no mundo
sanitario é o nacemento dos “comités de ética” coa tarefa de ofrece-lo
parecer sobre aspectos éticos da busca e experimentación nas ciencias
biomédicas e salvagarda-la integridade e os dereitos das persoas afectadas.
A pastoral da vida non se limita só ás cuestións éticas, senón que tamén
debe ser estímulo para anima-las persoas, vivifica-las estructuras, estimulala creatividade, difundir esperanza e promove-la calidade de vida para
contribuír ó desenvolvemento integral e harmónico das persoas.
Un espacio particular de servicio á vida está ligado á promoción da
cultura da doazón (órganos, sangue) a través da sensibilización, a educación
e o exemplo; na cal Galicia ten un posto á cabeza de moitos países, cousa
que nos honra pero na que debemos insistir.
5. Dunha pastoral autónoma e illada a unha pastoral coordinada e
harmonizada.
Moitos sacerdotes practican unha pastoral illada, que se amosa no
levar a cabo actividades de xeito autónomo e individual. Entre estes, algúns
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demostran boa capacidade organizativa e son respectados pola súa seriedade
e fidelidade ó empeño, mentres outros adoptan un estilo clerical e paternalista
que tenta ser competente, pero en realidade esconde lagoas e resistencias
ó enfrontamento co outro que sofre.
A praxe dunha pastoral illada produce fragmentación e desorganización
entre as persoas que, de vez en cando, desenvolven iniciativas paralelas sen
comunicarse entre elas, e compiten pola atención, o recoñecemento e o
protagonismo. Pouco a pouco esta maneira de proceder produce cansazo,
marxinación e, nalgunha ocasión, un senso de incomprensión e/ou de
resentimento cara a quen non comparte a mesma visión das cousas. Hoxe
é prioritario educarse para poder servir mellor ó mundo da saúde.
No ámbito parroquial e hospitalario, un útil instrumento de colaboración
é o consello pastoral parroquial ou o hospitalario. É un instrumento de
colaboración e participación das diferentes forzas que traballan no tecido
parroquial e hospitalario e pode axudar moito para valora-las necesidades
da comunidade e formular iniciativas e proxectos co fin de responder ás
necesidades reais.
No ámbito específico hospitalario, un instrumento de colaboración é a
capelanía hospitalaria, da cal fala a Conferencia especificando a súa
identidade, compoñentes e obxectivos.
No ámbito diocesano, rexional e nacional, o convite a unha pastoral
coordinada só se realiza no diálogo e programación coas demais instancias
pastorais diocesanas, rexionais ou nacionais, particularmente naqueles
ámbitos nos que se dan máis espacios de posible colaboración.
Unha pastoral harmónica constitúese tamén partindo dos encontros cos
diferentes responsables dos distintos campos pastorais, permitindo coñecelas persoas que presiden eses organismos de animación e comuñón, para
poder realizar xuntos un programa no cal a pastoral sanitaria teña a súa voz
e o seu lugar.
Na medida en que estas diferentes forzas estean unidas creativamente,
o testemuño da Igrexa gañará peso e converterase en profecía no interior
do mundo da saúde.
6. Dunha pastoral hospitalaria a unha pastoral da comunidade
cristiá.
“A asistencia amorosa ós enfermos conseguirá máis facilmente a súa
finalidade se se evitan fáciles delegacións en poucos individuos ou grupos
e se se organizan sabiamente as actuacións da comunidade”.
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En realidade hoxe prevalece a tendencia a delega-las instancias da
sanidade e do coidado dos enfermos ós “encargados dese traballo”, é dicir,
ós capeláns e ás estructuras hospitalarias.
A ausencia de cursos prácticos guiados de visita ós enfermos durante
o período do seminario fixo que moitos sacerdotes deixasen esta pastoral
para non enfrontarse ós seus propios límites e dificultades.
As reformas dos sistemas sanitarios, especialmente nos países ricos,
están abreviando o tempo de estancia hospitalaria dos enfermos e enviándoos
rapidamente ás súas casas. Na práctica, o hospital asume a fase crítica ou
curativa da saúde, mentres a casa (parroquia) é o responsable da fase
preventiva e rehabilitadora.
A nova situación está enviando á parroquia os anciáns, os enfermos
terminais e os mentais coas consecuencias prácticas que tal orientación está
provocando. De tódolos xeitos, máis alá deste novo desenvolvemento, é
preciso recordar que a pastoral sanitaria fai parte da pastoral ordinaria da
Igrexa: na atención ós problemas do mundo da saúde e da cura amorosa
cara os enfermos, a comunidade eclesial está implicada en tódalas súas
compoñentes. Toda a Igrexa, desde os bispos ós sacerdotes, desde os
relixiosos ós laicos, está chamada a un xeito novo de enfoca-la pastoral
sanitaria, que pide unha renovación oportuna e creativa.
A implicación da comunidade cristiá non ven activada no momento da
crise, representado pola enfermidade ou pola morte, senón a través dun
labor de educación que debe traducirse en proxectos de catequese e de
formación, implicando non só os enfermos e os axentes sanitarios, senón
tamén as familias e as institucións educativas. Un rol especial de soporte
perténcelle ó tecido familiar: É necesario que a familia se eduque para ter
preto de si os parentes en dificultade (...) A calor do ambiente familiar,
potenciada polo subsidio da comunidade é, de feito, instrumento terapéutico
insubstituíble.
As figuras clave de todo o proceso son os enfermos mesmos, portadores
de grandes valores e ensinanzas, e a comunidade está chamada a valora-la
presencia dos enfermos, o seu testemuño na Igrexa e a contribución
específica que estes poden ofrecer á salvación do mundo.
Finalmente, un instrumento determinante para sensibilizar a toda a
comunidade cristiá e civil é a Xornada Mundial do enfermo, instituída por
Xoán Paulo II (en España había xa tempo que se celebraba o Día do
Enfermo no sexto Domingo de Pascua) “para sensibiliza-las moitas
institucións sanitarias católicas e a mesma sociedade civil, na necesidade
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de asegurarlle-la mellor asistencia ós enfermos; axudar a quen está
enfermo a valorar, no plano humano e sobrenatural, o sufrimento; implicar
de xeito particular as dioceses, as comunidades cristiás, e as familias
relixiosas na pastoral sanitaria; favorece-lo empeño cada día máis precioso
do voluntariado; reclama-la importancia da formación espiritual e moral
dos axentes sanitarios; facer comprender mellor a importancia da asistencia
relixiosa ós enfermos de parte dos sacerdotes diocesanos e relixiosos, así
como de quen vive e traballa ó lado de quen sofre” (Xoán Paulo II, Lettera
al card. Angelini, 13.5.1992).
7. Dunha pastoral da improvisación a unha pastoral de proxectos.
A pastoral da improvisación inspírase no estado de ánimo e na boa
vontade do suxeito (dicía un profesor meu que “a boa vontade non sempre
é a vontade boa”), pero con frecuencia deixa transluci-las carencias
formativas ou os límites para colaborar e programar con outros. Moitas
veces, as intervencións realizadas desde a improvisación non inciden no
contexto parroquial, institucional ou diocesano porque non xorden de
instancias reais, senón que son máis un reflexo das esixencias do propio
promotor das iniciativas.
Hoxe a Igrexa ten máis necesidade de testemuño de proxectos que non
de individuos. A complexidade do mundo sanitario require respostas que se
traduzan en proxectos: Se os problemas do mundo sanitario son vastos e
complexos, respostas parciais e desarticuladas demostraranse insuficientes
(...) É necesario delinear un proxecto unitario de pastoral da saúde,
dispoñendo á enteira comunidade cristiá a tal tipo de apostolado.
O proxecto convértese nun contexto no cal se celebra a comuñón e a
corresponsabilidade dos crentes, estimúlase a creatividade e o impulso de
renovación da comunidade e vívese a misión respondendo concretamente
ós retos do mundo sanitario.
Os contextos e os contidos da programación pastoral son múltiples; o
que os une é o empeño por irradia-lo espírito do Evanxeo e os valores da
tradición cristiá na sanidade.
A pedagoxía da comuñón require paciencia, escoita, superación de
visións sectoriais e participación de todos na análise dos problemas e na
proposta de solucións: “Para que a comuñón poida realmente dar vida a
unha comunidade dos discípulos do Señor, é preciso favorecer un conxunto
de conviccións, actitudes, e relacións interpersoais que promovan unha
verdadeira cultura de comuñón. Esta postula algúns valores humanos,
tales como a actitude de querer reflexionar xuntos, o comparti-lo traballo,
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a elaboración comunitaria dos proxectos pastorais, a formulación correcta
dos xuízos comúns sobre a realidade do ambiente, a adopción de modos de
intervención nos cales se exprese a alma cristiá de toda a comunidade
interesada. A cultura da comuñón, fundada sobre o espírito de comuñón,
produce unha mentalidade nova da vivencia eclesial e valora os recursos
de todos”.
O proxecto, para ser eficaz, debe encarnarse nunha determinada
realidade, ofrecer respostas realistas e innovadoras á situación analizada e
seguir unha liña clara e válida dende o punto de vista metodolóxico. Na
medida en que os proxectos nazan dunha base que os sinta, resulten ben
articulados nos obxectivos e nas estratexias de intervención, analicen os
recursos dispoñibles, as actividades que promover e os momentos de
análise valorativa, contribuirán ó dinamismo da Igrexa no mundo da
sanidade.
II. REFLEXO SOBRE A PASTORAL ORDINARIA
A pastoral da saúde, sobre todo desde as vías que xa expuxemos,
representa unha peza particular do complexo mosaico da pastoral eclesial
que engloba as parroquias, os xoves, o ensino, a prensa, o traballo, a
promoción da vida, a cultura, a familia, as misións, etc.
A pastoral da saúde nace ó amparo da dor e das preguntas xurdidas do
impacto co sufrimento e ten unha contribución específica que ofrecer á
pastoral eclesial para facela máis atenta, humana e eficaz ante o home
moderno.
As contribucións innovadoras da pastoral da saúde á pastoral ordinaria
da Igrexa inclúen:
1. En primeiro lugar, a integración da propia vulnerabilidade como
condición para humaniza-lo encontro co próximo.
Henry Nouwen no libro O curador ferido suxire que a integración das
propias feridas –físicas, psicolóxicas, sociais ou espirituais– é a premisa
sine qua non para achegarse con compaixón ás feridas dos demais e
converterse en curador no encontro con eles. A metáfora do curador ferido
suxire que en cada persoa habita un enfermo, constituído polos propios
límites e debilidades, así como en cada un mora un médico, representado
polas propias forzas sandadoras e polos propios recursos curadores que
axudan a afrontar e sanda-las feridas.
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Traducida en termos pastorais, a imaxe do curador ferido está
representada por aquel que se achega ó próximo non con actitudes de
seguridade e superioridade, senón con espírito de humanidade e sensibilidade
madurado a través das súas propias experiencias de vulnerabilidade e
sufrimento.
O curador ferido non é aquel que fai súas as feridas do outro, senón
aquel que as comprende; non é quen corre a resolve-los problemas do outro
dándolle fáciles receitas, senón quen, pola contra, se esforza por
individualizar e sacar á luz os recursos interiores para pólos ó servicio da
saúde e da esperanza. Na pastoral ordinaria da Igrexa a icona do curador
ferido atopa a súa expresión nos comportamentos e xestos daqueles que
saben acoller, evanxelizar e servir ós demais mantendo, en creativo
equilibrio, o coñecemento dos propios dons co dos propios límites e
sabendo non só recoñecer no próximo necesitado as dificultades, senón
tamén afirma-las súas potencialidades.
2. Un segundo estímulo que a pastoral da saúde ofrece á Igrexa máis
vasta fai referencia ó rol da relación de axuda no contexto dos encontros
interpersoais. Na relación de axuda o axente pastoral cultiva determinadas
actitudes, como a escoita, o respecto e a consideración positiva do outro, así
como determinadas técnicas tales como a observación, a confrontación e a
síntese para promove-lo crecemento do interlocutor.
Na medida en que o axudado se sente comprendido e atopa espacio
para dar voz ás propias preocupacións, expresa-las propias dificultades e
estados de ánimo e personaliza-las propias necesidades e obxectivos,
medra en autocomprensión e gaña confianza en si mesmo e nas propias
capacidades.
A arte de axudar non é fácil, pois require dispoñibilidade para traballar
sobre un mesmo co obxectivo de lima-los elementos de rixidez e
egocentrismo e disporse a escoitar e sintonizar mellor co próximo. Na
relación de axuda o axente non parte da seguridade dada polo rol, senón do
encontro co outro, da escoita da súa historia persoal e da habilidade para
sostelo e guialo no enfrontamento dos retos da vida con crecente autonomía.
Este tipo de relación e acompañamento require preparación, a útil
axuda das ciencias humanas, a dispoñibilidade de tempo e o saber colocar
o outro no centro da atención. Na medida en que a comunidade cristiá, a
través dunha relación de axuda eficaz, se esforza en non facer as persoas
dependentes, senón responsables e protagonistas da propia vida e das
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propias eleccións, contribúe cada vez máis a honrar e afirma-la súa
dignidade.
3. Un terceiro aspecto innovador da pastoral da saúde fai referencia á
integración da dimensión feminina no servicio ó próximo.
“Máis corazón nesas mans”, acostumaba repetir S. Camilo ós seus
pupilos. Hoxe, no mundo, predominan os principios do poder, da economía,
da forza, da competencia e do éxito. Pero tamén na Igrexa se notan de vez
en cando comportamentos e intervencións que subliñan esa compoñente
racional, a distinción por roles, a necesidade de normas e de control.
Prevalece unha maior atención á dimensión masculina, que se manifesta na
explicitación clara das verdades, na lóxica conceptual, no exercicio do
poder, na tendencia a guiar e a centralizar, que veñen ser un conxunto de
actitudes que acaban por condicionar moito máis que por libera-los dons
das persoas, xa que parten dun principio de forza.
Deste xeito queda moi oculto o rostro feminino da Igrexa, que se
recoñece máis claramente no servicio dos que asisten os máis necesitados,
os abandonados, os nenos, os enfermos de SIDA ou Alzheimer, os
moribundos, ou os anciáns. A credibilidade e a autenticidade da Igrexa
xógase sobre todo no cultivo desta dimensión, que se realiza na acollida da
vida e da dor, na expresión da amabilidade e da proximidade, na promoción
da intelixencia do corazón e no testemuño da tenrura de Deus polos homes.
Icona bíblica desta feminidade é María, que vela en silencio ó pé da
cruz de Xesús. Non berra a súa dor, non protesta contra os que crucificaron
o seu fillo, non invoca xustiza contra os verdugos, senón que permanece alí
de pé simbolizando o amor presente. Na súa impotencia interpreta a
impotencia de todos os que velan á cabeceira da cama do seu ser querido
que lles morre: coa súa presencia dá valor a todas aquelas presencias,
humildes e anónimas, que se converten en solidariedade e alivio ó lado de
tódolos feridos e sufrintes do mundo.
4. Unha cuarta contribución da pastoral da saúde consiste en cuida-lo
achegamento global á persoa.
No mundo sanitario existe o risco, por parte dos axentes pastorais, de
dirixir toda a atención case exclusivamente cara ó corpo do enfermo
tentando diagnostica-los problemas e indicarlle as terapias co fin de
restablecerlle a saúde. A miúdo a persoa queda reducida a un órgano
enfermo e pérdese a integridade. O achegamento global significa prestar
atención ás cinco esferas constitutivas do ser humano: a dimensión corpórea,
a intelectiva, a emotiva, a social e a espiritual. Un infarto golpea o corazón
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do enfermo, pero provoca tamén interrogantes e preocupacións a nivel
intelectivo, suscita sentimentos de ansia e medo, causa perda e desequilibrio
no ámbito dos propios roles familiares e profesionais, produce crise de fe
ou unha recuperación da propia relación con Deus.
No centro das ensinanzas de Xesús e da tradición cristiá está o
mandamento do amor, que contempla os tres destinatarios: Deus, o próximo,
e un mesmo, e indica o xeito específico de vivilo: “Con todo o teu corazón,
con tódalas túas aspiracións e con tódalas túas forzas” (Dt.6,5). A
recuperación dunha visión integral do home contribúe a formar persoas sas
e unha sociedade sa e a vivir plenamente a mensaxe de S. Ireneo: “A gloria
de Deus é o home vivo” 1.
5. E a quinta contribución refírese á apertura ó horizonte ecuménico.
Hoxe os hospitais transformáronse en microcosmos da humanidade
onde se atopan o crente e o ateo, o católico e o musulmán, o branco e o
negro, o filipino e o peruano. Na sociedade actual atópanse e confróntanse
as culturas: dunha parte quen constrúe pontes e da outra quen ergue
barreiras; dunha parte quen promove o respecto e a tolerancia, da outra
quen loita pola marxinación e a discriminación. Un escenario cada vez máis
intercultural, internacional e interrelixioso require o desenvolvemento
dunha pastoral ecuménica que estea atenta ós diferentes percorridos
espirituais das persoas.
O achegamento ecuménico non significa nin renunciar á propia tradición
nin imporlla ó próximo, senón que inclúe a capacidade de acoller, coñecer
e afirma-la experiencia interior de quen ven de tradicións relixiosas
diferentes. A pastoral ecuménica iníciase co respecto do outro e da súa
diversidade e cultívase cunha sabia información sobre a historia e os
contidos dos demais credos relixiosos. A dimensión ecuménica é un reto
para vivir cada día, sobre todo nos momentos críticos da existencia tales
coma o sufrimento, a morte e o loito. O cristián pode facerse presente
perante os irmáns das outras confesións para testemuña-la caridade e
ofrecerlle motivacións humanas e espirituais que o interlocutor acepta,
especialmente alí onde lle falten os necesarios soportes da súa propia
tradición.
Jesús MARTÍNEZ CARRACEDO

1

Ireneo, Adv. Haer. IV, 2, 219.

55

Achegas

O mal das vacas tolas: a reacción
dunha parroquia rural
Por Alfonso BLANCO TORRADO

As nosas parroquias, vilas e comarcas teñen cada unha o seu propio
ritmo, o seu urdido afectivo de relacións, que ás veces sofre unha creba por
un acontecemento de cariz positivo ou negativo no seu devalar histórico. É
un proceso real e natural como a vida mesma.
Unha circunstancia puntual tamén sorprendeu a parroquia de Mariz, en
Guitiriz: a aparición da terceira res co mal das vacas tolas en Galicia…
Algo que veu cega-lo camiño dunha comunidade que fora das primeiras en
moderniza-las súas explotacións na liña dunha gandería intensiva ó amparo
das políticas que estaban a emanar da Unión Europea e que coutaron aquel
xeito de alimentación moito máis biolóxica propio desta terra....
Non imos tratar aquí unha enfermidade que nin os científicos teñen
clara e sobre a que cada amencer se desbotan informacións do día anterior,
pero si compre salientar todo ese mare magnum que tivo que sufrir esta
parroquia e que están a padecer tódolos e tódalas labregas porque podemos
detectar cómo, no recanto máis afastado dunha aldea, as relacións cotiás
poden verse arrastradas por un trebón de información e de intereses dos
medios e dos políticos, ós que non é doado pór diques. A realidade é que
moitos en Mariz endebedáranse totalmente para mercar reses de fóra de
moita producción, que agora por unha falla de previsión política poden
estar contaminadas polo andazo que percorre Europa.
O drama desta enfermidade creou un grande desacougo na sociedade.
Pero nós agora imos analiza-la resposta dunha parroquia rural que se tivo
que enfrontar a un caso real. Para comezar imos adiantar as circunstancias
que precederon este feito colectivo e que foron reflexións que se fixeron no
introito da asemblea eucarística de Mariz.
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Hai que colle-las vacas polos cornos
Estes labregos son tratados desde un principio como menores de idade
e non son informados debidamente, e antes de que a familia afectada
soubese nada deste diagnóstico fatal dunha res morta o 8 de decembro, xa
o sabían os medios de comunicación e os políticos que o converteran nun
motivo de caza de noticias e emocións dunha experiencia desgraciada pola
que tiñan que pasar os de Mariz afeitos a vivir no silencio e na soidade.
E toda esta rede virtual, nesta circunstancia, chegou a absorber a
mesma realidade e a esnaquizar as solucións que había que tomar en
momentos coma este, onde tamén fallou a responsabilidade das
administracións na información e na prevención.
Os medios deron o sinal de alarma… Despois, como case sempre tarde,
chegaron os funcionarios da Xunta e detrás deles unha nube de flash que
racharon a paz e a luz daquela aldea, onde declina o Cordal que separa as
provincias de Lugo e A Coruña.
Os veciños foron illados polos medios de seguridade e comezaron a
vivir nunha nube, perdendo o sentido da realidade, porque aquela extorsión
dos medios estaba a agacha-la tensión e o verdadeiro problema dos
labregos, e o golpe ía ser moi grande cando se diluíse todo aquel espectáculo
e quedasen as corenta e dúas vacas das súas cortes.
A verdade é que esta familia non podía pensar por si soa, nin pedir
asesoramento, nin se-los protagonistas na solución daquel problema seu,
rebordados por aquela inflación informativa de algo tan natural como a
morte dunha res, e rexeitaban se-los actores daquela posta en escena que
non ía con eles, pero ¡xa!, tiñan que asinar a desaparición física das súas
reses. Había cinco anos que viviran unha situación semellante: baleiraran
totalmente as súas cortes polo saneamento regulamentario. Daquela ninguén
actuara con tanta prepotencia, pero a dor e o sufrimento xa foran brutais e
algúns labregos non aturaran que lles levasen as súas vacas.
Agora os veciños afeitos a compartir todo sentíronse como secuestrados
por un contorno que non era o seu: obxectivos e flash, funcionarios con
gravatas, moitos políticos…
Chove sobre mollado
Todo era improvisación, escuridade que ía medrando co solpor, un
camiño sen saída… Os representantes de agricultura, saíron de alí dicindo
que tamén había que matar as 60 e máis vacas da granxa da que procedía
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a vaca enferma, nunha parroquia veciña… Estes veciños de Mariz e das
parroquias lindantes xa viviran outro episodio semellante de
descoordinación, sensacionalismo, politización dun problema de saúde e
con consecuencias tan graves como a paralización da Alúmina co Casón.
Tamén daquela a montaxe dos medios foi a que marcou aquela realidade
con tons estarrecedores: o traslado daqueles bidóns, con carga prexudicial
para a saúde, por media Galicia.
O mesmo neste caso do Casón as administracións foron por detrás da
inflación informativa, que creou, na maioría dos veciños, altas cotas de
nerviosismo e emoción incontrolada. Despois de tremer con aqueles
estoupidos e lumeiradas dos bidóns de Fisterra, servidos nas súas casas pola
TVG en directo, e moi poucos foron capaces de manter unha calma
reflexiva para poder canalizar tanta carraxe e medo.
Tamén o caso do mal das vacas tolas en Mariz veu precedido dun
mazada na afectividade dos labregos xunguidos con estas criaturas que
comparten a súa vida: as imaxes de pilas de vacas desfeitas pola dor en
Mesía, Chantada, Ourense…, bloquearon a súa sensibilidade.
Esta falta de sentido da Xunta á hora de enfrontarse ós problemas da
vida cotiá: transporte de mercadorías contaminantes en camións non
axeitados, depósitos e enterramentos de animais a carón de fontes de
ríos…, todo isto sen respecta-las leis que os labregos teñen que cumprir,
non fixo máis que acentua-la súa frustración.
Unha maraña de despropósitos…, pero segue a falla-la información
puntual sobre a fenda creada nesta parroquia, esa comunicación repousada
que cale ata o fondo das persoas abaneadas por aquel suceso. Foi esta
desinformación a que impediu ós labregos seleccionar e procesa-los datos
máis necesarios e que cumprían naquel momento.
A cotío escóitanse as máis diversas opinións, conxecturas e
prognósticos, sobre esta “encefalopatía esponxiforme bovina”, desde a
prensa rosa ata os políticos, pero non se escoita ós gandeiros, moitos deles
engurrados por todo este trebón que lles veu enriba.
Esta EEB trouxo tamén, polo menos naqueles días fatais, o illamento
daquela familia e dos seus veciños, dos compañeiros do seu sector productivo
e dos seus intereses de clase, dos sindicatos e da asociación de productores
de carne, da cooperativa da súa parroquia da que son socios…, a explotación
estaba rodeada de medios de seguridade que impedían o acceso normal.
Aquelas medidas excepcionais foron erguendo cortinas de desconfianza e
de medo. O mesmo xeito de actuar das autoridades comunitarias de
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Bruxelas (1990) cando impediron a Inglaterra publica-las conclusións
preocupantes sobre a enfermidade, como se os labregos e os cidadáns, en
xeral, fosen lelos.
Esta catástrofe foi producida no noso agro por un mal que vén facendo
estragos desde 1985 en Inglaterra (con 85 persoas mortas e 180.000 reses
afectadas), e do que xa foron advertidas as autoridades galegas e españolas
polas francesas, cando dicían que aquí non había risco… Pero seguindo o
tratamento que moitos políticos lle están a dar a este drama tamén podemos
diagnosticar tódolos síntomas polos que a nosa sociedade está enferma. Un
deles é a destrucción do tecido social que enxergou a nosa sociedade rural.
Mariz é unha comunidade que rebordaba saúde polos catro costados e
agora séntese deteriorada por esta falla de osíxeno. A invasión destes
axentes exteriores e non só o tipo de productos que estiveron a venderse sen
ningún control (pensos concentrados, sen ningunha etiqueta de información
da súa composición, antibióticos, proteínas, hormonas e fármacos para
engorde etc.); tamén os oficiais da Xunta que fixeron tabula rasa daquel
sentido de solidariedade que caracteriza a moitas parroquias: a actitude de
servicio e de axuda dos veciños nas enfermidades das persoas e dos
animais; como están atentos cando chega a hora do parto dunha vaca, os da
casa e os das outras, día e noite… A cooperativa ou o sindicato construídos
paseniñamente. Todo isto foi cencenado por aqueles políticos que quixeron
acaparar este mal, marxinando nun principio, ós que máis podían facer por
remedia-la enfermidade e as consecuencias.
Só se abriu unha pequena fenda cando algúns veciños comunicaron ó
cura aquela situación de frustración e como única posibilidade de levar á
aquela casa un pouco da calor dos que conviven no mesmo espacio desde
sempre. Tampouco lle foi doado penetrar naquel cerco que rodeaba a casa,
unha vez permitida a súa entrada pola autoridade… Só cando o Conselleiro,
axiña cesado, e o seu séquito abandonaron o lugar nunha noite cada vez
máis pecha, deixando a familia rodeada de moitas promesas e boas
intencións, o crego compartiu a amargura daquela familia.
Non se xoga coa comida
Os reis deixaran naquela noite en Mariz, casa por casa, un manto de
desacougo que oprimía a todas e a todos… Foi a Eucaristía da Epifanía a
que trouxo algo de luz e aquel clima asfixiante foi fendendo gracias á unión
e comuñón que os veciños adoitaban celebrar con intensidade, e aquel día
aínda máis. A celebración estivo marcada por aquel acontecemento. As
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cortes xa foran baleiradas naquel amencer na escuridade e en segredo. Na
misa decidiuse facer, ó día seguinte, domingo, un escrito de solidariedade
e reivindicación –que se reproduce ó final deste traballo– suprimindo a
festa na que estaba previsto un concerto de panxoliñas (nesta parroquia hai
tradición de festexa-los ciclos litúrxicos con certa solemnidade, así celebran
unha Vixilia Pascual da mocidade á que asiste xente de toda a comarca).
Respirábase a sensación de que naquel par de días fora secuestrado o
don da palabra do que sempre gozaran.
O domingo a “casa de todos” estaba ateigada de veciños. Despois da
proclamación da Palabra, creouse un tempo para que puidesen manifestalos seus sentimentos e a visión daquilo que afectaba a todos, sobre o futuro
que parecía irrumpir: o das “vacas fracas”… Houbo varias intervencións:
de cómo a Igrexa tamén tiña que dicir algo neste drama e non só cando os
bispos falan de cuestións de moral, costumes e política. Tamén había medo
ás represalias dos intermediarios políticos. Custou racha-lo xeo daquela
mañá… Foron debullando as súas emocións: acusados e sinalados co dedo,
manipulados polos políticos que querían aproveitarse daquel desalento.
Sentíanse no ollo daquel furacán.
Incidiron moito na xenerosidade dos labregos á hora de coidar e facer
uns alimentos de calidade. Saíron exemplos do respecto e aprecio que
houbo sempre pola alimentación dos animais nas súas casas, a base dos
recursos e das propias potencialidades do seu medio natural. Eran
conscientes de que o illamento e a obriga de non poder dicir moitas cousas
imposto á familia afectada non facía máis que medra-la alarma e o
sentimento de culpabilidade.
Á fin fixeron unha declaración de solidariedade coa familia e con todo
o sector, ó tempo que se reivindicaban unha serie de medidas, unha vez
redactada e aprobada por todos, no ofertorio, as e os cabos de casa
achegáronse ó altar e foron asinando aquel documento.
O pan e o viño daquelas ofrendas foron unha referencia para solda-la
súa decisión de seguir facendo comunidade e pobo, solidarios nos seus
intereses de labregos despois do trebón daqueles días. O pan feito de grans
de trigo enterrados para converterse en espiga e pan compartido por todos
eles e as uvas do viño pisadas e trituradas para dar frescura e alegría nos
tempos novos que estaban a chegar.
Os labregos de Mariz sentíanse engulidos por un mercantilismo salvaxe
e un comercio do que eles descoñecían os seus fíos pero do que eran as
primeiras víctimas. Foron obrigados pola lei da oferta e da demanda a
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tirarse de cheo no mar proceloso da especulación cos prezos dos pensos e
outros productos.
Pero alí estaban as súas raíces apracibles, o mesmo nome de Pradieiro,
que fai lembrar aqueles versos de Díaz Castro, o poeta de Guitiriz, que as
catequistas de Mariz comentaron naquel domingo:
O río está deitado coma un boi remoendo,/e o Tempo non sei qué anda
rente del remexendo./As bágoas do ameneiro cain pola noite abaixo,/ e fan
ceos pequenos de estrelas aló embaixo.
E aqueles outros: Un paso adiante e outro atrás, Galiza,/e a tea dos
teus soños non se move./ A espranza nos teus ollos se espreguiza./Aran os
bois e chove./… Desorballando os prados coma sono,/o Tempo vai de
Parga a Pastoriza./Vaise enterrando, suco a suco, o Outono./¡Un paso
adiante e outro atrás, Galiza!.
Sempre, ¡un paso adiante e outro atrás!.
Do “becerro de ouro” ás vacas tolas
Estas familias de Pradieiro lanzáronse a este novo xeito de explotación,
investiron todo o que tiñan nesta liña, envolvéronos na arañeira marcada
desde Europa pois había que producir dun xeito intensivo leite e carne para
poder competir co que viña de fóra. A UE agachou os resultados científicos
para non prexudica-lo mercado (a Europa dos mercadores) e seguiu coa súa
política de exportación de pensos de fariñas a outros países e de carne de
vaca, sobre todo ós países do norte de África, sen controis de ningún tipo.
Inglaterra aínda sabendo que os estudios, subvencionados polo goberno,
desaconsellaban alimentar os ruminantes con estas fariñas de animais
seguiu facéndoo (ata 1988) para producir máis e máis barato e exportándoos
despois coa conivencia da UE, o mesmo que facía co vacún, só con criterios
economicistas, esquecendo que o mal afectaba a todos –un problema de
saúde– e non só ós productores, tamén ós matadoiros, tratantes e sobre todo
ós consumidores. O mercado e os seus subministradores con este deterioro
da mesma natureza caeu na tentación daquela promesa demoníaca no
paraíso, despois de que muller e home confraternizaran con tódolos animais
da man de Deus: “seredes como deuses”.
Endexamais foi vontade destes gandeiros de Guitiriz converte-las súas
vacas de herbívoras en carnívoras, mesmo apostaran pola calidade da
“Tenreira Galega” agora tan luxada.
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Son as víctimas dunha economía esmagadora que lles obriga a producir
a curto prazo para sobrevivir e agora a desfacerse, ás escuras e sen tempo
para razoa-las solucións, de tantos anos de “progreso” e “modernización”.
En Pradieiro non houbo “luz e taquígrafos” (só para o reparto dos cheques)
como nas negociacións da granxa de León que no mesmo día estaba a
atravesar por unha circunstancia semellante, pero cos consellos de sindicatos
e xuristas, no ambiente natural dun labrego que decide no seu ámbito de
competencias, aínda que cos medos e inquedanzas do sector.
A invocación a Europa, que segue descoñecendo as características da
cabana galega, foi só un soño agora desbaratado, o dunhas explotacións
gandeiras intensivas cun cariz industrial, pero con riscos, e un progreso
moito menos avanzado cá nosa agricultura tradicional máis ecolóxica e
respectuosa co medio e tamén unha desculpa para algúns políticos que
prefiren, para saír na foto e pescar uns votos, ir por diante da ciencia, dos
técnicos, das organizacións sectoriais…; pero sen ofrecer neste e noutros
casos unha política activa e puntual, e xa non digamos de previsión de algo
que xa estaba cantado…
Xa en 1991 o Parlamento analizou este mal, pero non foi tomado en
serio e, a estas alturas, a Xunta nin sequera coñece a media de vacas que
morren por causa natural cada día, nin o xeito de destruí-los seus residuos
ou materiais específicos de risco (MER)… Nunha inspección da UE en
Galicia en abril detectan pouca sensibilidade cara esta enfermidade e
acusan a falla dunha formación específica sobre a EEB tanto en veterinarios
como no persoal dos matadoiros, botando de menos unhas instruccións da
Xunta sobre este mal que estaba a preocupar dado o seu crecemento en
varios países de Europa.
Agora a Xunta está a subvenciona-la desaparición das fariñas nas
fábricas, iso que xa estaban prohibidas desde 1994. A ver se tamén apoia
outras medidas, froito das investigacións agrarias que están a facerse como
é a intensificación na producción de forraxes para non ter que depender de
tantos alimentos foráneos. Hai uns anos Trasparga de Guitiriz e outras
experimentaron con plantacións de soia que morreron pola falla de apoio
da administración.
Moitas ilegalidades, cando esta familia de Pradieiro foi amedrentada
con que tiña de cumprir coa lei e a moi poucos quilómetros da súa casa, en
Mesía, estaban a enterrar silandeiramente, con nocturnidade, reses mortas,
sen facerlle-lo test prionics, ou a situación de Chantada, sen licencia e con
denuncias por contaminación, onde foron mata-las súas corenta e dúas
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vacas cos tenreiros, unha ovella e unha cabra. Todo este fedor atacaba os
folgos e o alento duns labregos que por uns días se sentiron o embigo do
mundo sen comelo nin bebelo.
Alfonso BLANCO TORRADO

Documento
OS VECIÑOS DA PARROQUIA DE MARIZ queremos mostrar a nosa
solidariedade coa familia Ares García, de Pradieiro, polo golpe que vén de
levar na súa explotación gandeira pola aparición dun caso do mal das
chamadas vacas tolas. Dóenos a situación de sensacionalismo e
manipulación creada arredor desta casa que nós queremos crebar coa
tenrura e unión e co sentido de comunidade e colaboración que sempre foi
un sinal da convivencia entre nós.
Mariz foi unha das primeiras parroquias desta comarca en apostar
pola mellora das explotacións para colaborar a unha mellor calidade de
vida a través dese servicio tan fundamental á sociedade como é a
alimentación e endexamais especulamos con esta responsabilidade tan
seria como é a saúde de todos, incluída a dos animais. Unhas criaturas que
non son unha mercadoría máis para coller uns cartos máis doados, son
seres cos que mantemos unha relación entrañable e afectiva porque
comparten desde sempre con nosoutros esta paisaxe e a vida das nosas
aldeas e non é unha casualidade o chamadeiro de “Pradieiro”.
O nome da nosa parroquia saltou moi lonxe a través dos medios de
comunicación e queremos que tamén recollan nesta hora o esforzo e suor
das e dos labregos que ó longo de tantos anos estamos loitando pola saúde
e por unha alimentación digna de toda a comunidade, esta mesma familia
xa vivira unha situación semellante a través do saneamento ó que sometemos
as nosas cabanas gandeiras, pero daquela non houbo tanto escurantismo
nin tanto alarmismo.
Os labregos sabemos de treboadas e de xeadas, por iso esta familia
como as nosas, vai saír adiante coa súa coraxe e traballo, e rexeitamos
todo complexo de inferioridade, pero tamén somos conscientes de que
podemos se-las víctimas dun sistema que move os seus fíos lonxe dos nosos
intereses como gandeiros e pedimos que se controlen debidamente tódolos
productos que temos que utilizar.
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Desde Mariz, que agora está a vivir un transo moi duro, esiximos que
estes veciños sexan indemnizados por estas perdas e polos anos que teñen
que volver a comezar. Urximos unhas medidas intelixentes e imaxinativas
pola banda das administracións, dos servicios de saúde, da ciencia…, para
manter esa calidade na alimentación e no consumo coa que as nosas
explotacións colaboraron no crecemento do país, pero tampouco queremos
seguir sendo os labregos, o sector productor, os que paguemos as
consecuencias dun sistema inxusto que grave ós máis humildes e solicitamos
unha política de prezos que garanta unha producción sá como a que ata
agora caracterizou as nosas carnes.
Como sinal de solidariedade con esta e outras familias que están a
sufrir esta situación asinamos este testemuño na nosa celebración do
domingo que compartimos tantas veces con eles.
Mariz, 7 de Xaneiro de 2001.
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Dous documentos valentes
Recollemos a seguir dous documentos que nos parecen
representativos das actitudes vizosas e valentes que poden axudar a
soerguer unha Igrexa encollida e desalentada como a nosa.

1. Chamada dos curas franceses ós seus bispos
Xa é hora de falar, é dicir, de non pechármonos nun silencio cómplice.
En Francia non temos practicamente episcopado. Os mellores bispos
preparan o futuro con valentía, sen poder falar no presente; outros calan,
pero, sen embargo, pensan coma eles; e, por último, unha maioría que xa
foi elixida para alinearse co pensamento único de Roma e que se contenta
con ser o altofalante dun poder vacilante e dividido.
No inicio do terceiro milenio, constatamos con tristura que a maioría
dos nosos pastores abandonaron o Pobo do Vaticano II (cf. Dngr 3,38).
¿Deberiamos sentirnos abandonados?. En tal caso dicimos que queremos
seguir sendo ese pobo, que non se puido equivocar ó dar gracias polo
Concilio e que hoxe está farto de canonizacións dubidosas, de chamadas á
orde dignas dunha cristiandade defunta, dunha rixidez moral que chega, por
exemplo, ata a ocultar o deber de misericordia cos divorciados que casaron
de novo... E máis aínda, sobre todo polas graves feridas infrinxidas ó
ecumenismo e á liberdade relixiosa. A faciana de Xesús parécenos estar
desfigurada.
Imos continuar con tódalas nosas forzas para facer vivir este Pobo que
aínda continuamos sendo, confiando na gracia de Cristo e na do noso
bautismo. Farémolo cos curas que sabemos que son fieis a este pobo.
Estamos decididos a continuar vivindo desta primavera que foi o
Vaticano II, da que as súas flores aínda non murcharon totalmente,
asegurando desta forma a promesa de novos froitos. Nós non ameazamos
a ninguén. Non estamos á cabeza de ningunha rebelión. Queremos
simplemente facer unha chamada a non xogar un dobre xogo, senón saber
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elixir, ás veces con dificultade, os camiños da fidelidade ó evanxeo de
Xesús Cristo para o noso tempo.
Jonas. Outubro 2000.
(Jonas é unha asociación francesa de curas católicos en funcións).
2. Un Bispo arxentino ó presidente.
Azul, a 21-XII-2000
Ó Sr. Presidente da República Arxentina Dr. Fernando de la Rua
Da miña cristiá estima. Que a paz reine no seu corazón.
Se non o crera home con fe cristiá non lle escribiría unha vez máis. En
primeiro lugar, motívame o feito de que vostede me fixo chegar, por
intermedio do Sr. Secretario de Culto o seu desgusto por algunhas
afirmacións miñas sobre a posibilidade de negarlle a vostede a sagrada
comuñón. A tal respecto expliqueille ó Dr. Padilla, detidamente, cales foran
as miñas afirmacións e ofrecinme a falar con vostede., persoal e
reservadamente, sobre o tema. Ata o presente non recibín ningunha
notificación, nin tampouco a súa conformidade ou non sobre a miña
catequese relacionada coas condicións concretas para participar na
eucaristía.
Quero deixar claro que fixen e seguirei facendo unha catequese
eucarística que arrinca da tradición apostólica (1 Cor 11,17) e que foi
aplicada a través dos séculos nas máis diversas circunstancias históricas.
Claro está, que nalgúns casos, por públicos, e sendo protagonistas homes
públicos, pasaron á historia e constituíronse en casos tipicamente
exemplares. Así o caso do emperador Teodosio, detido nas gradas da
catedral de Milán polo santo arcebispo Ambrosio en tanto non se arrepentira
e reparara o tratamento violento contra un grupo dos seus soldados... Eran
culpables de rebelión, pero Teodosio non podía refuxiarse na legalidade...
porque era cristián...
Aplicada a disciplina eucarística ó hoxe da nosa historia, na actual
situación socio-económica que vivimos os cristiáns arxentinos ¿Non temos
que deternos a discernir en qué medida se cumpren as mínimas condicións
para comungar sacramentalmente? Afirmamos rotundamente que quen
cometeu un aborto ou colaborou, se non se arrepinte, está, ipso facto,
excluído da eucaristía. Agora ben ¿É lícito que comungue un cristián que,
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de feito, asume a ideoloxía neoliberal que enxendra unha situación de morte
para millóns de habitantes... morte infantil a pouco de nacer, morte
acelerada ós vellos e morte lenta a xeracións de mozos e mozas cunha saúde
feble, etc, etc? ¿Non é isto un “crime do aborto para xa nacidos”? Vostede,
Sr. Presidente, dixo á Comisión Executiva do Episcopado na última
entrevista –segundo me informaron– que para vostede “os mercados son
unha abstracción e que vostede se preocupa pola xente”. Esta afirmación
súa comenteilla a unha ducia de persoas moi formadas, mesmo en teoloxía,
e de “comuñón diaria” que viñan en nome de non poucos docentes do país
buscar un pouco de esperanza para calmar os ánimos de moitos, e ó oír a
súa afirmación, contestáronme indignados: “Isto é unha parvada”.
Sr. Presidente, eu non penso exactamente o mesmo; pero, certamente
vostede e o conxunto do seu goberno, non entrando a xulgar as súas íntimas
intencións, van demostrando o contrario da mencionada afirmación súa en
cuestión. Tódolos actos do seu goberno foron a favor dos mercados –
principalmente estranxeiros– e en contra da xente... contra o pobo. Como
me dicía un home sinxelo dun barrio porteño, ó escoitar que as medidas son
para “salvar o país”... “¿E nós, os habitantes do país, somos os inimigos do
goberno ó tratármonos como nos trata...?” Agora ben, sumemos estes feitos
ó axustes para pagar a débeda externa –axustes que causan diariamente un
centenar de nenos mortos– ¿Pode comungar coa conciencia tranquila o
responsable directo ou indirecto de tantas mortes? Chamémoslle ás cousas
polo seu nome: o seu goberno en vista a pagamentos legais –certamente non
xustos– ven tomando medidas –que xa o facía tamén o anterior goberno...–
e toma medidas socio-económicas que son un xenocidio de luvas brancas
para unha sociedade denominada “neoliberal”, pero que veñen ser un crime
horrendo para Deus, que clama para que se faga xustiza ós seus pobres...
Na tarde da vida El xulgaranos con parámetros socio-económicos (medite
Mateo 25,31). Sr. Presidente, vostede dirame que “non se pode facer outra
cousa...”
Lamentablemente, escoitará algo semellante de non poucos cristiáns
economistas-financeiros-empresarios e mesmo eclesiásticos..., imbuídos
por unha mentalidade neoliberal pragmática. Eu respóndolle que se Deus
non quere esta situación... existe unha saída sen matar a ninguén... Do
contrario, caemos en que o fin xustifica os medios... e que a fe cristiá é para
salvar a alma na outra vida... se acó facemos algunhas prácticas piadosas...
Por outra parte, hai cristiáns, e non cristiáns con mentalidade cristiá, ... que
teñen camiños de solución sen tocar as vidas humanas... Máis aínda, algúns
deles teñen programas viables onde se pon por diante a vida e non os
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intereses financeiros. Sr. Presidente, convóqueos... escóiteos e renuncie á
mentalidade neoliberal.
É cuestión de opción e de apostar verdadeiramente pola vida humana.
Porque para o Deus de Xesús Cristo, o que conta é o home... en concreto...
a persoa humana, e isto implica moita renuncia e coherencia da fe cristiá
coa vida. Porque optar pola fidelidade á fe cristiá, máis aló de ritos e
discursos, pode esixir mesmo a entrega da propia vida... dos propios bens...
No horizonte normal cristián sempre está a posibilidade do martirio... tanto
máis se se é gobernante e se quere seguir sendo cristián... Non é casual que
o Papa designara protector dos políticos a Santo Tomé Moro, mártir...
Temos que rematar co escándalo dentro da Igrexa de que tanto o victimario
como a víctima se acheguen a comungar... aínda que non haxa
arrepentimento de por medio. Esta falta de discernimento eucarístico fai
desmerecer a doutrina e o valor do sacramento e escurece a fe cristiá ante
moitos... Lamentablemente, ten a súa parte de verdade o alcume de
“papahostias” ó que comulga e non é coherente co Evanxeo... Sr. Presidente,
polo ben persoal seu, temporal e eterno, polo ben do pobo arxentino que
non merece tanto castigo social... pola gloria do Deus de Xesús Cristo,
ofreza un testemuño de gobernante cristián recuperando a política como
servicio real, renunciando á mentalidade mercantilista, convocando a
moitos e moitas que están dispostos a implantar a mentalidade do compartir
equitativo no marco dunha globalización solidaria.
Sr. Presidente aínda somos moitos os que temos a esperanza de que é
posible acadar a paz social polos camiños da xustiza en liberdade, se hai
coherencia cristiá, principalmente na dirección do país... incluía á dirección
eclesiástica...
Monseñor Hesayne. Bispo de Azul (Arxentina)
Traduciu Victorino PÉREZ PRIETO
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Toque de arrebato
Por Agustín DÍAZ

O debate da moción de censura foi o capítulo final dunha etapa
de forte mobilización política na Xunta de Galicia e nos principais
grupos da oposición. A aposta do BNG por solemnizar nunha máis ben
simbólica moción, da que previamente se coñecía o resultado, logrou
oficializar perante a opinión pública unha situación de crise que se
viña arrastrando desde había varios meses. Malia os intentos por parte
do PP de reduci-la iniciativa a un mero movemento propagandístico e
malia o desmarque dos outros grupos da oposición parlamentaria.

O propio debate da moción de
censura non trouxo moitas
novidades. A longa intervención de
Xosé Manuel Beiras sorprendeu polo
seu ton moderado. Nos argumentos
empregados cabe destaca-las
alusións ós escasos esforzos da
Xunta de Galicia para defende-las
súas propias competencias en
relación cos problemas nos que se
baseaba a propia moción.
Así o representante do BNG
denunciaba a actitude da Xunta e do
goberno central nos casos de
conflicto de intereses de Galicia coa
Unión Europea, como nas cuestións
pesqueiras, cando Bruxelas negocia
cotas pesqueiras con Grenlandia,
para repartir con diversos países. Ou

a oposición da ministra de
Agricultura da época, Loyola de
Palacio, cando desde Bruxelas
propoñían as primeiras medidas para
limita-los danos que se podían
derivar do mal das vacas tolas.
Por todo isto o candidato do
BNG permitiuse acusar á Xunta de
non respecta-la Constitución e mailo
Estatuto de Autonomía, ó renunciar
á defensa das competencias propias.
Denunciou tamén a cativeza dos
fondos europeos destinados a Galicia
no pasado recente e no futuro
inmediato. Fóra disto o discurso do
BNG non achegou maiores
novidades, do mesmo xeito cás
intervencións dos outros voceiros da
oposición.
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Tampouco Manuel Fraga tivo o
seu mellor día. A súa intervención
centrouse en considerar pouco seria
a moción, limitando case en
exclusiva o seu argumento ó feito do
insuficiente número de votos que a
apoiaban, sen lembrar os diferentes
exemplos de mocións presentadas
polo PP en diversos ámbitos, algunha
delas ben recente.
Fóra diso, o presidente da Xunta
limitouse a facer un balance dos
seus once anos de xestión e a reitaralas escasas explicacións dadas nas
últimas semanas en relación co
problema das vacas tolas, da
incapacidade de loitar contra os
elementos metereolóxicos. Ou ben
as novas promesas de melloras,
contando coas axudas de Bruxelas e
Madrid.
Desde logo, todo o mundo sabía
que a moción non acadaría o
resultado dun cambio de goberno,
obxectivo para o que está prevista
fundamentalmente. Pero ninguén
pode esquecer que xa Felipe
González empregara ese medio
extraordinario para cuestiona-lo
goberno de Adolfo Suárez, como
logo fixo Hernández Mancha contra
o dirixente socialista e moi
recentemente populares e socialistas
contra Ibarretxe en Euskadi.
Polo tanto teñen pouco valor as
críticas á lexitimidade da iniciativa.
Resulta máis discutible a súa
oportunidade, a poucos meses
dunhas eleccións, polo cal non falta
quen a considere oportunista. Tamén
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é opinable se a gravidade dos
problemas denunciados xustifica esa
medida: o desconcerto da Xunta na
xestión da crise das vacas tolas, o
mutismo dos conselleiros e o
cesamento dun deles (cando desde
sectores do goberno se pedían outras
dúas cabezas), xusto o día do
anuncio da moción déronlle peso á
iniciativa.
Duros ataques á Xunta
O caso é que a actuación do
goberno galego na crise das vacas
tolas valeulle unhas críticas
durísimas de parte da prensa de
Madrid, incluída a incansable
defensora da política de Aznar, como
El Mundo, ou de significativos
voceiros aínda máis á dereita, como
ABC ou La Razón. Quizais por iso
Manuel Fraga foi moi comedido nas
súas tardías reaccións públicas sobre
o asunto.
Por suposto que a loucura da
situación tamén se contaxiou ós
medios de comunicación, que
actuaron a miúdo tan desorientados
coma os propios políticos. Xa non
só a anécdota da redactora do
telediario que anuncia tan pancha
que van tomar medidas coas vacas
de máis de trinta anos (reproducindo
un lapso do propio vicepresidente
Mariano Rajoy, que rectificara sobre
a marcha), senón a ignorancia da
existencia de numerosas normas
legais sobre sanidade animal das que
a administración nunca se preocupou
de facer cumprir.
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Nesta liña hai que situa-las
novas normas segundo as cales os
veterinarios tiñan que certificar, a
ollo, que as reses destinadas ó
consumo non padecían un mes antes
de seren levadas ó matadoiro
ningunha enfermidade que as fixese
non aptas para ese fin.

cida

Unha enfermidade descoñe-

Malia os anos que leva
afectando ó gando, primeiro ás
ovellas e logo ás vacas, empezando
pola Gran Bretaña, aínda se ignoran
moitas cousas desta enfermidade.
Por iso as precaucións que se están
tomando son ás veces desconcertantes. Os expertos están de acordo
en que a enfermidade só se transmite
ás persoas polo consumo de carne
de reses nas que se declarou a
enfermidade.
Segundo eses expertos, a EEB
transmítese ó gando vacún pola vía
xenética ou polo consumo de
alimentos (fariñas de engorde)
fabricadas a partir de despoxos deses
mesmos animais enfermos. A
enfermidade ten un período latente,
no que non é perigosa para os
consumidores, ata que a res acada
uns trinta meses. E en todo caso as
partes do organismo que presentan
máis riscos son as do tecido nervioso,
como o encéfalo ou a medula e
algúns máis, os denominados MER
(materiais específicos de risco).

Entre nós a carne de vacún que
consumimos é practicamente toda
de reses de menos de nove meses.
Esa práctica suscita mesmo queixas
constantes dos labregos, que non
poden así beneficiarse de axudas
europeas, destinadas a animais de
dez meses. Polo tanto o risco estaría
só nun pequeno número de reses de
gando maior que chegan ó mercado
consistente nas vacas leiteiras ou
reproductoras de carne que chegan á
fin da súa época productiva ou que
morren por accidente, parto ou
enfermidade.
Control do gando
Así que non debería ser tan
difícil controla-lo gando que chega
ós matadoiros primeiro e ó mercado
logo. Para iso existen desde sempre
uns servicios veterinarios, que
deberán desde logo extrema-las
precaucións. E contamos agora con
probas para aplicar ás reses mortas,
de xeito que non cheguen ó mercado.
Dito isto así non se entende moi
ben toda a alarma social creada e a
confusión de medidas tomadas polas
autoridades, por problemas secundarios. De repente danse conta de
que hai animais que morren cada día
e hai que desfacerse deles nas
mellores condicións: ¿é que ata esta
crise estaba permitido enterra-las
vacas de calquera xeito? ¿é que algún
veterinario inspecciona o estado das
reses que pasan cada día polos
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mercados gandeiros, antes de
expedir (e cobrar) as guías que
autorizan ou seu traslado ou a
desinfección dos camións nos que
viaxan?
Por outra parte ¿está a
administración tan desinformada do
número de reses que morren cada
día, que non saben cantas van ter
que incinerar? E xa non digamos
nada das dúas instalacións escollidas
nun primeiro momento para
desfacerse dos MER e de tódalas
vacas mortas: nin sequera cumpren
os múltiples requisitos dictados pola
propia administración ó longo dos
últimos anos, en aplicación moitas
veces de normas europeas, que
ninguén se molestou en comprobar.
Castor Gago
Este cúmulo de despropósitos
culminou nunha chapuza: algún alto
funcionario quixo poñerse unha
medalla resolvendo o problema viu
o ceo aberto ó atopar unha mina
onde enterrar vacas. O caso é que os
veciños deron a voz de alarma e non
houbo maneira de evita-lo escándalo,
aínda que se conseguise tapar dalgún
xeito a foxa.
Ó mesmo tempo constatábase a
incapacidade das instalacións
previstas para desfacerse das vacas,
ata decidir levalas a queimar a
Cataluña, xunto coa imposibilidade
de que os veterinarios contratados á
72

presa certificasen a ollo o bo estado
das reses destinadas ó matadoiro.
En Madrid, a prensa e mailos
altos cargos do goberno escandalizábanse da situación, ata que
tiveron que recoñecer que eles se
atopaban coa mesma incapacidade
para afronta-las marabillosas
solucións propostas (aínda que eles
non tivesen unha canteira como a
famosa de Lanzá, en Mesía).
Por todo iso tivo que paga-lo
pato Castor Gago, que se reuniu con
Manuel Fraga proclamando a súa
decisión de non dimitir e saíu un par
de horas máis tarde cesado con
tódolos honores, iso si, a petición
propia. Dos outros conselleiros
implicados nunca máis se soubo,
malia o cabreo das xentes da boina,
como Baltar e Cacharro.
Para completa-lo panorama
tivemos a un director xeral
declarando no xulgado pola denuncia
por poñer en perigo a saúde pública
presentada por Unións Agrarias no
caso de Lanzá; á Garda Civil
denunciando a contaminación dun
río polo matadoiro de Ourense, que
ten que tramitar logo a Xunta,
mentres o alcalde (tamén do PP,
como en Mesía) ameaza con pechala instalación; so falta que o fiscal
do TSXG, García-Malvar, teña que
apoia-la outra denuncia, neste caso
de Comisións Labregas, polo asunto
de Lanzá.
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Enquisas e nervios
Coincidían estes feitos cos
preparativos do Partido Popular para
proclamar a Manuel Fraga como
candidato a un terceiro mandato na
presidencia da Xunta, nunhas
eleccións que case todos presaxiaban
para primeiros de xuño, pero que
serán en outubro. Á vista dos
problemas acumulados algún sector
do PP insistía na conveniencia de
atrasa-la convocatoria, mentres
outros opinaban que a crise das vacas
tolas podería ir aínda a peor.
De tódolos xeitos un estudio de
expertos da Universidade de
Santiago daba a coñecer unha
enquisa, realizada antes do fatídico
fin de ano en Mesía, na que o PP
seguía conservando a maioría, pero
con perda de tres deputados, que
recuperaban os socialistas. O PP tiña
anunciada para esta época unha gran
enquisa, coincidindo coa proclamación do seu candidato.
Neste contexto hai que entender
unha gran mobilización de cadros e
dirixentes do PP, o simposio Viaria,
no que presentaron no Pazo de
Congresos de Santiago un balance
dos investimentos realizados e dos
proxectos inmediatos para Galicia
en materia de autoestradas, autovías,
ferrocarrís, portos e aeroportos. O
asunto incluía unha espectacular
maqueta do tren de alta velocidade,
inaugurada polo ministro de
Fomento e mailo presidente da
Xunta, que asinaron tamén un novo

convenio para a realización deste
proxecto.
Polo demais poucas novidades:
ven sendo polo menos a terceira vez
que por parte dos gobernos central e
galego se asinan compromisos
semellantes para remata-la autovía
do noroeste, face-la do Cantábrico e
mailas de Verín-Chaves, FeneFerrol, cos engadidos de VilalbaCabreiros, Santiago-Noia e desdobramento das vías rápidas do Salnés
e Barbanza; para trae-lo tren de alta
velocidade de xeito que se poida
chegar a Madrid en menos de catro
horas (coa precisión de que a maioría
dos treitos contarán ó mesmo tempo
con vía de ancho español e europeo,
pero non se sabe se terán dobre vía
para se poder cruza-los trens),
ademais de cento sesenta mil millóns
para os portos e trinta mil millóns
para os aeroportos. Suma e segue,
máis dun billón de pesetas. Pero
agora xa non se fala do 2007, senón
do 2010, o que nos dá un
investimento anual de máis de cen
mil millóns, que non está mal, pero
boa falta nos fai.
¿Que foi da pesca?
Nos últimos meses continuaron
os mercadeos e tirapuxas entre Rabat
e Bruxelas, que levan máis dun ano
sen acordo pesqueiro. Mentres a
administración española reitera as
súas declaracións de buscar unha
saída para os barcos, un xeito de
reconversión, na que ninguén cre.
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Pola súa parte a pesca do Grand
Sole viu outra vez máis limitadas as
súas cotas de capturas e non valeron
de nada as propostas alternativas de
ordenación e reparto deses permisos
de pesca que a Xunta propuxo
directamente en Bruxelas. Por iso
moitos mariñeiros galegos seguen
embarcados en ousadas campañas,
por conta de armadores do país, pero
con bandeiras de conveniencia, que
son un día si e outro tamén
sorprendidos en operacións pesqueiras pouco claras en augas
austrais, para rematar nas mans das
patrulleiras francesas nas Illas
Kergelen ou Reunión, aló no fondo
do Océano Índico.
Por non falar dos mariñeiros de
baixura, que levan tres meses sen
practicamente saíren de porto, ata o
punto de que moitos deles van
desfacéndose das súas pequenas
embarcacións, a causa dun temporal
que non nos abandona. Tempestades
de choiva e vento que tamén
afectaron duramente a boa parte das
nosas aldeas, onde desfixeron moitos
camiños e interromperon comunicacións telefónicas e subministro
eléctrico.
¿Que fan os alcaldes?
Neste compás de espera
preelectoral, algúns medios
informativos dedicáronse a elaborar
enquisas e barómetros de opinión.
Unha vez máis o alcalde da Coruña
foi o mellor avaliado polos seus
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veciños, malia os seus constantes
desacordos cos compañeiros do seu
partido e o seu continuo intercambio
de flores co presidente da Xunta.
Os alcaldes nacionalistas de
Vigo e Pontevedra foron dos peor
valorados, malia contaren nos dous
casos cunha oposición tamén moi
frouxa e mesmo dividida. Claro que
nos dous casos tampouco se
entenden cos seus máis próximos, os
socialistas, teóricos aliados en Vigo
e compañeiros de viaxe en
Pontevedra. Pérez Castrillo ten polo
menos un conflicto cada mes cos
seus aliados socialistas, aínda que
nos últimos tempos Carlos González
Príncipe deixou de estar en pé de
guerra.
Claro que os representantes
municipais do PP nas cidades, fóra
do alcalde de Ourense, que segue
contando coa consideración dos
cidadáns, ofrecen unha alternativa
pouco seria. En Vigo, quizás por
parecerse ó grupo de goberno,
mostran polo menos un conflicto
interno cada mes; en Ferrol a cousa
por aí lle vai. E en Pontevedra,
Santiago ou Coruña nin se sabe da
súa existencia. Só en Lugo parecen
ter algo que dicir, pero alí é unha das
poucas cidades onde semella
funciona-lo pacto de goberno.
Emigrantes e inmigrantes
Mentres a España do centro e
do Mediterráneo vive de cheo a
problemática dos centos de milleiros
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de emigrantes de case todo o mundo
que veñen en busca de mellores
condicións de traballo e mailas súas
dificultades de integración, por aquí
aínda andamos na outra cara da
moeda.
Tamén empeza a haber algúns
inmigrantes entre nós, pero o que
nos toca máis de preto é o problema
dos centos de miles de galegos que
seguen polo mundo, sobre todo, unha
vez máis, os que se senten fortemente
azoutados polas reiteradas crises dos
países sudamericanos, que tantos
paisanos nosos levan acollido desde
hai máis dun século.

Se hai uns anos foron os nosos
emigrantes a Cuba os máis afectados,
agora son os de lugares como
Uruguay e Arxentina os que senten
sobre as súas costas as penalidades
dunha mundialización e da tiranía
dun mercado que non lles ofrece
alternativas. A crise volve a golpear
estes países do mesmo xeito que o
fixo hai algo máis de dez anos e os
nosos emigrantes e mailos seus
descendentes agardan de nós que
lles devolvamos algo do moito que
eles nos achegaron no seu día.
Agustín DÍAZ
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¿Terceiro milenio?
Por Xoán BERNÁRDEZ VILAR

Aínda que o título vos poida
facer pensar o contrario, o que agora
imos tratar non representa ningunha
contradicción respecto de canto
levamos comentado noutros números
de Encrucillada, xa que somos todos
xa conscientes de que tanto o home,
como a historia e aínda a
civilización, levan ás costas
bastantes máis milenios de existencia
que os dous que se completaron o
pasado 31 de decembro. Ímonos
referir nada máis que ó convencionalismo do calendario actual, que,
como sabedes, ten a súa orixe no
nacemento de Cristo, se ben que con
certas matizacións.
Como é público e notorio, a
xulgar polo que nos refiren os
evanxeos de Mateo e de Lucas –os
outros dous ocúpanse preferentemente da vida adulta de Xesús–
este naceu no reinado de Herodes, o
chamado o Grande. Sabemos tamén,
a través doutros testemuños,
coincidentes co do historiador xudeu
Flavio Josefo (37-100 d. C.), que
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este monarca faleceu no ano 37 do
seu reinado, o cal comezara no 40
antes de Cristo. O seu deceso
acontecera, ademais, pouco despois
dun eclipse de lúa. Así mesmo, a
astronomía constata a existencia dun
eclipse desta clase o 13 de marzo do
ano 4 a. C., e doutros dous en xaneiro
e decembro do 1 a. C. Agora ben, a
cronoloxía co ambiente histórico de
Herodes relacionada apunta ó
primeiro destes eclipses como o máis
próximo ó intre do seu pasamento,
polo que é moi doado que o monxe
Dionysio o Exiguo, que no ano 525
fixera os cálculos para determinar o
momento do nacemento de Xesús,
se equivocara en polo menos 4 anos.
Pois, segundo o que acabamos de
ver, o parto que o trouxo a este
mundo tivo lugar antes da morte de
Herodes, aínda que non saibamos
con exactitude cánto antes. Digamos
tamén que afirmar isto non é
ningunha novidade. Hai moito tempo
xa que é sabido. Aclaremos tamén
que, para comprender os cómputos
cronolóxicos, debemos de ter en
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conta que o feito de que Herodes
morrese no ano 37 do seu reinado,
non significa que pasaran 37 anos
desde o momento no que chegara ó
trono, senón que aínda non se
completara ese prazo. Fulano “anda
nos vinteún anos” afírmase nas nosas
aldeas ó se referir a quen acaba de
cumprir os vinte.
Para máis claridade, velaí outro
pequeno exemplo. Teño diante de
min unha moeda cuñada no ano 1937
nunha Ceca de Viena (Austria). Á
marxe do anecdótico do lugar da súa
elaboración, nela, onda o emblema
do xugo e as frechas, pódese ler:
“España, una, grande, libre”, e
tamén, “1937, II año triunfal”.
Trátase, como sen dúbida teredes xa
adiviñado, dunha moeda de curso
legal na zona do estado controlada
polo goberno de Franco durante a
Guerra Civil. O alzamento iniciárase
no 18 de xullo de 1936, sendo este o
primeiro ano triunfal, mentres que o
segundo, 1937, contouse a partir do
momento no que se completara o
primeiro. Na mesma sintonía, todos
os xornais, a non ser algún que
pretenda pasarse de hiperenxebrista,
principiaron a se publicar no seu I
Ano, non no ano Cero.
Como consecuencia de canto
acabamos de comentar, o ano no que
estamos, primeiro do século XXI, e
o primeiro tamén do III Milenio
despois de Cristo, non representa en
puridade o período de tempo
transcorrido desde o nacemento de

Xesús de Nazaret. E non é así porque
Dionysio o Exiguo, carecía no seu
momento de medios axeitados para
determinar con precisión o intre do
pasamento de Herodes, o feito no
que baseou os seus cómputos. Mais
tampouco contamos nós aínda hoxe,
a pesar da informática, a astronomía,
a alta tecnoloxía, e a grande
investigación histórica que desde
entón se fixo, con seguridade
ningunha para determinar o
momento no que, antes da morte do
monarca xudeu, veu ó mundo Xesús
de Nazaret. Resulta así un tanto
desafortunado o documento que, hai
algo máis dun ano, e en apoio dun
suposto remate do II Milenio no día
31 de decembro de 1999, airearon
moitos xornais sensacionalistas.
Segundo o referido texto, que temos
que supoñer que non foi inventado,
cen anos antes, a Igrexa manifestara
publicamente que o século XX
comezaba, no aspecto civil, o 1 de
xaneiro do ano 1900, se ben que, no
aspecto relixioso, facíao o 25 de
decembro de 1899.
Como podedes ver, e aínda coas
mellores das intencións, o mundo
séguese a mover entre imprecisións.
Facemos votos, sen embargo, para
que ese interese que polas
Humanidades parece agromar agora
por todas partes, nos permita aclarar
moi axiña cantas dúbidas e
inexactitudes puideron esvarar no
noso acervo cultural ó longo de
tempos menos afortunados.
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Artes Plásticas
O arquitecto pontevedrés César
Portela, Premio Nacional de
Arquitectura, será o encargado de
redactar o proxecto do futuro Parque
Atlántico da Coruña, no que tamén
vai tomar parte o escultor Agustín
Ibarrola. Portela participara xa na
construcción da Domus herculina.
Esta cobizosa actuación, que dotará
a esta cidade dun ambiente
autenticamente envexable, contará
cun Bosque Atlántico e dous novos
museos: a Casa dos Paxaros e a Casa
das Bolboretas.
Audiovisual
A cantante coruñesa Mercedes
Peón estivo a dar a coñecer nas
últimas semanas o seu último álbum
musical, Isué, nas principais vilas
do país. Algúns críticos defíneno
como “rompedor, provocador e
xenuíno”, expresións que no argot
que define o xénero, parece que
queren dicir que é bastante orixinal.
Cine e Teatro
Ánxeles
Cuña
Bóveda,
fundadora e directora do grupo
Sarabela, recibiu o Premio da XVII
Mostra Internacional de Teatro
Cómico e Festivo de Cangas polo
seu dilatado labor cultural. Con isto
complétase un merecido recoñecemento, pois un par de semanas
antes Sarabela merecera tamén o
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premio dos críticos españois polo
seu espectáculo O Romance de
Micomicón e Adhelala, de Eduardo
Blanco Amor.
A productora Costa Oeste está a
rodar a fita Condenado a vivir, na
que se recrea a historia de Ramón
Sampedro, o tetrapléxico que
defendeu o seu dereito á eutanasia,
aínda que ignoramos se adopta unha
postura a favor ou en contra da
mesma. Os exteriores elixidos foron
os de Noicela, no concello de
Carballo.
Manuel Lourenzo González foi
o gañador do I Premio Estornela de
Teatro para Nenos da fundación
Neira Vilas coa súa peza A Música
da Noite. A mención especial foi
para O país acuático, de Eduardo
Alonso Rodríguez.
O Documental A Aldea, o antigo
e o novo do valdeorrés Ignacio Vilar,
con música de Emilio Cao, vén de
ser estreado en Lugo e Vilarmartín
de Valdeorras. Gravado en aldeas
da Fonsagrada, Vilamartín, Petín,
Nogueira de Muñiz e Boborás, o
filme ten auténtica vocación
etnográfica e testemuñal.
O Instituto Galego das Artes
Escénicas e Musicais (Igaem)
pretende darlle un novo pulo ó noso
teatro coa creación de compañías
residentes para que este “non se
localice só en Santiago e na oferta
do Centro Dramático”.
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As XII Xornadas de Cinema e
Ecoloxía de Chantada premiou como
mellores produccións audiovisuais
sobre medio ambiente a Polisóns, de
Ignacio Vilar, e Lupus o aventureiro,
de Ramiro J. Freire. A primeira fita
estudia os problemas da inmigración
clandestina a Galicia, e a segunda a
contaminación provocada polas
pilas.
O Centro Cultural A roda
pequena, de Paradela, concello de
Meis, leva 25 anos de actividade
cultural especialmente relacionada
coa arte escénica. Son xa ben
coñecidas a súas representacións da
Paixón de Cristo, na Semana Santa,
e o seu Belén Vivente, no Nadal. A
elas acaba de sumarse agora Os
Irmandiños do Salnés, unha obra
baseada en textos históricos
recollidos polo profesor do colexio
do Mosteiro Mario Gallego, que
recrea o épico alzamento do pobo
galego do século XV. Na súa posta
e escena interviñeron 60 actores,
todos eles do Concello.
En Noia acaba de se constituír a
Federación de Teatro Afeccionado
Fegatea, un organismo que nace coa
pretensión de defender os intereses
dos trinta grupos non profesionais
que se integran nel, ademais de loitar
pola normalización cultural e
lingüística, intercambiar material,
organizar mostras e certames e
abrirlle unha man ás escolas
municipais de teatro e ós grupos
dependentes de centros educativos
que xa existen.

Congresos, Comunicacións
A Fundación de Exposicións e
Congresos da Estrada, vén de
convocar o premio xornalístico
Manuel Reimóndez Portela para
traballos sobre a temática Medrar
cos libros. Poderán concorrer os
artigos que se publiquen ata o
próximo 30 de xullo. O prazo de
presentación rematará o 10 de agosto
seguinte.
O próximo primeiro de Abril
remata o prazo para o VIII Premio
de poesía Suso Vaamonde
convocado pola fundación O Grelo,
Amigos de Galicia. Os traballos
deberán ter unha extensión mínima
de 600 versos, e presentarse por
quintuplicado e baixo plica na rúa
Luís Kasado, 10 A, 36209 Vigo.
O primeiro de maio remata
tamén o prazo para o IV Premio de
Relatos Curtos e Contos Daniel
Hortas, da mesma fundación, para
autores ata os 18 anos. A extensión
mínima será de 5 follas, en dúas
copias, con indicación do autor,
curso e colexio.
Etnografía
As murallas de Lugo son xa
Patrimonio da Humanidade. Todo
un éxito para a cidade e o país.
Supomos, sen embargo, que os
responsables da nosa cultura, e as
propias autoridades, se decatarán do
conveniente que resulta axeitar o
urbanismo e o tráfico para unha
axeitada conservación e observación
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dese ben histórico. Porque Lugo,
por se alguén non o advertiu aínda,
elaborou un cinto edificado en torno
ás súas murallas, ateigado de tráfico,
que, ademais de ocultalas en parte,
está a deterioralas. Tiremos o
chapeo, sen embargo, por aqueles
que hai anos, loitaron e conseguiron
limpalas das moitas edificacións que
entón estaban a elas adheridas. Algo
que nos gustaría que se fixese tamén
noutras vilas aínda amuradas como
Betanzos, Ribadavia, Monforte, Tui,
etc.
A Federación de Amigos do
Camiño de Santiago vén de abrir en
Carrión de los Condes (Castela), un
Centro de Estudios e Documentación
sobre o Camiño, dotado neste
momento con máis de catro mil
libros e material audiovisual. As
obras están clasificadas en 21
seccións que recollen Guías, Historia
das Peregrinaxes e do Camiño, Arte
e Músicas, Lugares, ou Relatos de
Peregrinos. Entre elas atópase unha
edición facsimilar do Codex
Calixtinus, e libros que van desde
Paulo Coelho á actriz-peregrina
Shirley MacLane.
O pasado 20 de decembro
outorgáronse en Compostela os
Premios Manuel Beiras, en favor
das persoas e institucións que se
distinguen pola utilización da nosa
fala. Erica Mel, a Empresa de
Seguridade A1, e Xesús Couceiro,
propietario da librería do mesmo
nome, foron os galardoados nesta
ocasión.
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Estanse a realizar, por fin, obras
de rehabilitación na Ponte do Porto,
en Cospeito, unha construcción
medieval bastante danada sobre cuxo
estado de conservación viñan
facendo advertencias desde 1996 as
Brigadas en Defensa do Patrimonio
Chairego.
Quince mil visitantes tivo a
exposición Gallegos a Castilla, que
tivo lugar en Santa María del Castillo
de Cuenca de Campos. A temática
da mesma desenvólvese arredor da
sega á que acudían a aquelas terras
os nosos antepasados. Parece ser que
a exposición vai vir proximamente a
Galicia.
Resulta autenticamente sorprendente, case que patética, a disputa
que, segundo os medios de
comunicación, mantiveron durante
unhas semanas a Consellería de
Política Territorial e diversas
asociacións de veciños, acerca de se
se produciron, ou non, danos en
xacementos arqueolóxicos ó se
realizaren determinadas obras
públicas. É posible que uns poidan
dicir que si, mentres que outros
aseguren que alí non había nada
antes de tales obras ¿Quen está en
posesión da verdade?
As Letras
O portugués Eugenio de
Andrade –José Fontinhas–, con nada
menos que 77 anos de idade, vén de
gañar o premio de poesía Celso
Emilio Ferreiro instaurado polo
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concello de Vigo e a Deputación de
Ourense. Dotado con cinco millóns
de pesetas, este premio está aberto a
todas as falas peninsulares.
No certame Faustino Rei
Romero de Rianxo, resultou gañador
o libro de poemas A flor do lirolai de
Lucía Novas, de Bueu. Recibiron
tamén mencións, aínda que sen
dotación económica, Marcelino Sisto
e Baldo Ramos por Zaloma do
pescador e As follas da memoria,
respectivamente. Por certo, que o
citado en segundo lugar fixérase
merecedor xa do Rosalía Castro de
Cornellá (Barcelona).
O poeta Xosé Vázquez Pintor
foi o vencedor da XII edición do
Torrente Ballester de Narrativa
sostido pola Deputación da Coruña.
A obra gañadora, A memoria do boi,
unha colección de estampas coa que
retratou a vida da Pontevedra de
finais do século XIX e principios do
XX, recibiu a dotación de tres
millóns de pesetas. Vázquez Pintor,
natural de Agolada, se ben que
imparte a docencia nun instituto de
Cangas, gañara xa en 1989 o premio
Esquío de poesía, e é o autor dunha
recente narración de temática
deportiva Lume de Biqueira que se
ocupa do Celta. Para Carlos Penela
foi o premio de poesía Eusebio
Lorenzo Baleirón, convocado polo
Concello de Dodro, polo seu traballo
Acaso o inverno.
O vigués Basilio García Pérez
–Basilio Lourenço Fondevila–,

profesor de educación primaria, foi
o gañador do Premio de Ensaio
Ramón Piñeiro convocado pola
Editorial Galaxia. O traballo co que
o acadou, A submisión das masas,
aborda asuntos tan actuais como o
ecoloxismo, o feminismo e o papel
histórico da esquerda. Basilio García
publicara xa obra de parecida
temática.
Na V edición dos Premios
Caldaloba para cantería e
sindicalismo, foron premiados o
traballo As Brigadas en defensa do
Patrimonio Chairego, de Xenaro
Parga Villarín, e Felisa García
Castro, como a muller que máis
resaltou en actividade social e
cultural. O premio negativo foi para
os “hipotéticos responsables de
cultura da Deputación Provincial de
Lugo”.
O Premio Café Dublín foi
gañado polo escritor Xavier Queipo
coa súa obra O ladrón de esperma e
outros relatos, traballo no que, como
biólogo, describe con moita
habelencia os comportamentos
animais.
Marica Campo resultou ser a
gañadora do I Premio Fiz Vergara
de poesía, en Sarria. A súa obra
titúlase Pedinche luz prestada.
Música
En máis de vinte mil se estima o
número de asistentes ata o momento
de redactar estas liñas ós concertos
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do Are-More, o Festival de música
culta que se vén celebrando en Vigo.
Os principais grupos de cámara,
orquestras e intérpretes do mundo
foron os responsables de atraer a
este público ó Teatro Fraga, á
concatedral e ó Pazo de Castrelos. O
festival completarase proximamente
cun ciclo de música sacra e de
primavera.
Finado o pasado mes de Xuño
nun accidente, Luís Areán, primeiro
frautista da banda Municipal e da
Orquestra do Conservatorio de Lalín,
director da Escola de Banda, e
estudioso da música popular, foi
obxecto a finais de ano dunha
merecida homenaxe: exposicións de
traballos de teatro nos que
participara, actuacións de grupos
musicais e concertos.
Novas en xeral
Cunha cea literario-cultural vén
de se inaugurar en Xinzo da Limia o
Foro Limicorum, un organismo
vencellado á asociación cultural
Civitas Limicorum que trata de se
converter no punto de encontro coa
cultura e a actualidade. Agardamos
que unha das súas reivindicacións
máis inmediatas, con este eido
relacionadas, sexa a de lle restituír ó
máis destacado fillo da vila, o
historiador Idacio, o apelido Límico
co que figura nos seus escritos,
desterrando a aberración de Idacio
de Chaves –topónimo que xurdiu
moitos séculos despois do seu
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pasamento– coa que é hoxe
maioritariamente denominado.
Idacio Límico foi bispo, con toda
probabilidade, a partir do ano 427,
da inmediata localidade de Aquae
Flaviae, convertida hoxe na
fronteiriza de Chaves.
Universidade
O pasado mes de decembro
defendeu Ernesto Vázquez Souza na
Universidade da Coruña a súa tese
de doutoramento Anxel Casal, 18951936. Biografía do seu contexto
social, político e cultural. O coruñés
Anxel Casal Gosenxe, por el
estudiado, fora emigrante na súa
xuventude, membro despois das
Irmandades da Fala, e a continuación
fundador das editoriais Lar e Nós, e
editor de A Nosa Terra e das obras
do Instituto de Estudos Galegos. Foi,
así mesmo, membro do Conservatorio de Arte Galega, e posteriormente Alcalde de Santiago e
Vicepresidente da Deputación. O 19
de agosto de 1936, uns días despois
de ser detido, o seu cadáver apareceu
nun foxo en Cacheiras (Teo).
O escritor e articulista Xosé
Luís Méndez Ferrín resultou o
gañador do Premio Blanco Torres
de Xornalismo convocado polo
Concello de Cuntis e a Universidade
de Santiago. Outra universidade, a
de Vigo, da que é Doutor Honoris
Causa, vai publicar unha escolma
dos traballos que o fixeron
merecedor do galardón.

¿Terceiro milenio?

Varia
Acaba de ser editado Manuel
Daniel Varela Buxán, o patriarca
do teatro galego, traballo coordinado
por Xosé Luna. Nacido en Lamas (A
Estrada) en 1906, Varela Buxán foi
emigrante en Buenos Aires ós 17
anos, cidade na que fundou a
Compañía Aires da Terra coa que
estrearía, tanto nela coma noutras
vilas arxentinas e Montevideo, ata
vinte obras súas. Esta compañía por
el fundada foi tamén a primeira e
pór en escena Os Vellos non deben
de namorarse, na dirección da cal
participara o seu propio autor,
Castelao.
Con motivo do primeiro ano do
seu pasamento, acaba de serlle
rendida unha merecida homenaxe a
Julio García Santiago, membro nos
seus anos novos das Mocidades
Galeguistas e co-fundador en 1950
da Editorial Galaxia. Del afírmase
que foi o introductor clandestino no
país dos primeiros exemplares de
Sempre en Galiza de Castelao. E, ó
contrario da maioría, emigrou a
Venezuela xa maduro, onde sería
membro fundador do Padroado da
Cultura Galega, para volver ó país
en 1976.
Segundo o estudio de Hábitos
de lectura e compra de libros,
elaborado por distintas entidades
estatais, o 42% dos españois non le
nunca un libro, montante que se
detalla nos parciais de que o 23%

non le nunca, o 19, case que nunca.
Por outra banda, o 8% recoñece ler
algunha vez ó trimestre, o 14,
algunha vez ó mes, o 15 unha ou
dúas veces por semana, e o 21%
case que todos os días. O estudio
non nos ofrece datos parciais, polo
que ignoramos se os galegos estamos
por riba ou por baixo desa arrepiante
realidade. O que si sabemos é que,
na actualidade, as mulleres len
bastante máis que os homes. A
Agrupación Cultural Auriense,
fundada en 1967, nun período fértil
en Galicia de xurdimento de
entidades culturais, leva ás súas
costas o desenvolvemento dunha
enorme bagaxe cultural. Actualmente baixo a presidencia do
profesor, dramaturgo e musicólogo
Millán Picouto, acaba de retomar as
actividades para as que foi concibida
coa apertura do seu Café Cultural,
un local onde se poden escoitar
conferencias e actuacións musicais.
O Café Cultural vai contar tamén
cunha biblioteca.
Porto, o principal núcleo
industrial do país veciño, é desde
principios de ano a nova Capital
Europea da Cultura, rol que
comparte coa neerlandesa Rotterdam. Substitúe, pois, tanto por
proximidade xeográfica como por
afinidade, a Compostela, que o fora
no 2000. As novas que temos son as
de que os portuenses están a tomar
con moito interese a oportunidade
que o feito lles acaba de brindar.
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As Irmandades da Fala de
Galiza e Portugal veñen de lle render
unha homenaxe a Jenaro Mariñas
del Valle no Cemiterio San Amaro
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da Coruña. Nela o autor foi
cualificado “poeta da vida, autor
teatral e escritor”.
Xoán BERNÁRDEZ VILAR

Rolda de Igrexa

Despois dun Ano Santo
que non foi tan santo
Por Victorino PÉREZ PRIETO

No necesario, unidade;
no discutible, liberdade
en todo, caridade.
(Santo Agostiño)

Esta rolda fai o número vintecinco entre as saídas do obradoiro deste
roldeiro, fiel á cita en cada número da revista durante cinco anos. Expoñía
daquela a proposta que quería levar a cabo en colaboración con tódolos que
quixeran fornecer novas da Igrexa, e contando particularmente cun equipo de
correspondentes nos distintos puntos de Galicia. Botando unha ollada atrás,
vexo que esta rolda foi bastante fiel ó proposto na primeira entrega, a pesar do
inevitable resultado desigual acadado en cada número. Estivemos sempre moi
abertos a esa información e xuízo valorativo polos distintos medios, que volvo
recordar ó lector (Rúa da Cañota 5, baixo, 15405 Ferrol; vitope@planalfa.es;
981 318654). Sen contar a fidelidade xenerosa dos colaboradores, compre
dicir que chegaron neste tempo máis xuízos que aportacións (bastantes xuízos
de loanza e algúns de condena).
Cando empezaba esta xeira hai cinco anos, rematabamos o 1995 coa
celebración dos trinta do Vaticano II, e eu facía votos para que o espírito de
esperanza e aposta pola verdade e a xustiza que proclamara o bo Papa Xoán
(“abrir as ventás da Igrexa para que entre ar fresco”) informara sempre “esta
rolda dunha Igrexa que amo e coa que quero camiñar -dicía alí- loitando con
outros/as para facer dela un espacio de persoas libres e liberadoras”. Nesta
nova ocasión tamén vimos de rematar o rimbombante Ano Santo ou Xubileo
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Romano do 2000, que deixou un balance máis aparatoso que de cambio real na
Igrexa, por moito que se falara todo o ano de “conversión” e mesmo
“arrepentimento”. ¡Números inmensos de peregrinos a Roma! (28 millóns
dixo o portavoz Vaticano), ademais dunha boa tallada económica para as arcas
vaticanas e italianas; pero en gran parte dos casos ¿algo máis que números?. De
feito, non foi tan forte o eco do xubileo nas distintas dioceses, aínda que tal
dixeran os organismos diocesanos. Sen contar outros despropósitos... “O Ano
Santo non foi tan santo como desexabamos”, dicía ó remate deste un pastor
evanxélico en Vida Nueva. “O inicio do terceiro milenio esixe un verdadeiro
exame de conciencia sobre a necesidade de cambiar este modelo de
actuación”, engadía na mesma revista Juan María Laboa, profesor da
Pontificia de Salamanca.
Por outra banda, na fin dun pontificado marcada pola realidade doente,
cansa e decadente do pontífice, moitos agardabamos unha posible renuncia
papal co remate do xubileo, porque “a Igrexa tamén ten que ter en conta a
bioloxía”, como dixera a tal respecto o bispo dimisionario Ramón Buxarrais.
Agardabamos que o alborexar do 2001 nos trouxera un novo papa, que
insuflara na Igrexa os ventos renovadores do Espírito, polos que claman as
bases máis conscientes da Igrexa. E... velaí.

Igrexa en Galicia
A Escola de Espiritualidade de
Sobrado cambiou de lugar e foise
este curso facer os seus encontros no
Monte do Gozo. Nesta nova xeira, na
que aumentou sobre todo o traballo
dos obradoiros, incorporáronse Rubén
Aramburu para os aspectos litúrxicos,
que antes levaba a comunidade de
Sobrado, Andrés Simón e Soedade
López para cuestións de ética, e Mari
Carme Turnes. Seguen tamén os tres
que xa levaban o traballo de
coordinación desde o comezo: Andrés
Torres Queiruga, Pilar Wirtz e
Mencha Leirós.
O Grupo de Acompañamento
espiritual Integral que segue a
86

reunirse no mosteiro de Sobrado, terá
un encontro aberto os días 3-4 de
Marzo. Virá falar e levar as dinámicas
Marisa Moresco, compañeira dunha
muller moi coñecida nese campo,
Lola Arrieta, que veu a Sobrado no
ano 2000; o ano anterior viñera o
coñecido psicoterapeuta xesuíta
Carlos Domínguez.
O próximo encontro de Mulleres
e Teoloxía de España será desta volta
en Compostela, o 27-29 de Abril, e
tócalle organizalo ás Mulleres Cristiás
galegas. O tema escollido é cristolóxico, cun título moi evanxélico:
“Vós, mulleres ¿Quen dicides que son
eu?”.
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O amigo Anuncio comenta
agarimosamente o encontro “con
humana calor” a primeiros de
decembro no Centro Fonseca para a
presentación dos libros A partir de
hoxe, do anterior roldeiro Manolo
Regal, e con Con cordas de tenrura,
deste que subscribe. “Dúas obras
xenerosas e populares, reveladoras do
xenio creativo e da capacidade de
compartir –comenta Anuncio– cunha
espiritualidade cristiá na que militan
os nosos benqueridos amigos e
autores”.
Este correspondente coméntanos
tamén a participación de membros
da comunidade cristiá coruñesa
Vangarda Obreira na Asemblea
2000 das Comunidades Cristiás de
Base, realizada en Madrid a primeiros
de decembro co lema “Vivir doutra
maneira”. Este lema invitounos a
“recrear en pequenos grupos a Igrexa
de Xesús que soñamos e a
comprometernos persoal e comunitariamente en cambiar os nosos
hábitos de consumo por un estilo de
vida máis austero e solidario; crear
redes por un cambio de estructuras
políticas, económicas e sociais... e
recuperar a rúa”. Así deixan
constancia no Manifesto final dun
encontro que quixo ser festivo, pola
boa nova que Xesús trae para o
mundo, crítico co sistema neoliberal
explotador e coa Igrexa que ignora
moitas veces os dereitos humanos no
seu seo, e reivindicativo ante a
sociedade e a Igrexa.

Mondoñedo-Ferrol
É de salientar o traballo que se
está a realizar nos arciprestados
sobre a análise da realidade, previa
á realización do Plano Pastoral
presentado a comezos de curso. A
pesar do escepticismo de moitos
curas, sobre todo os que teñen
parroquias pequenas con pouca ou
ningunha realidade organizada, é un
traballo necesario para calquera boa
planificación pastoral.
Por outra banda, na Vigairía de
Mondoñedo (lémbrese que esta
diocese ten dúas vigairías, esta e a de
Ferrol) Caritas potenciou ultimamente o traballo con transeúntes.
As Caritas parroquiais de Ribadeo,
Mondoñedo, Burela, A Pontenova,
Vilalba, Guitiriz e Foz coordináronse
neste traballo, contando cunha axuda
da Deputación de Lugo. A comezo
deste ano abriuse un albergue para
transeúntes en Burela; unha realidade
agardada desde hai ben tempo, pois a
rica Mariña luguesa é unha zona de
moito movemento de transeúntes.
Tamén organizou Caritas
Diocesana as Xornadas dos sen teito,
en Ferrol e Mondoñedo, a comezos de
Decembro. Reflexionouse sobre o
tema dos transeúntes, eses fillos de
Deus que aínda que sen teito seguen
tendo dereitos.
A finais de novembro
presentouse en Mondoñedo o nº 16
de
Estudios
Mindonienses,
publicación de investigación que leva
quince anos de andaina. O número
87

Victorino Pérez Prieto

conta con máis de 700 páxinas, e
destaca nel unha completa análise do
episcopoloxio mindoniense do s.
XVII, obra do cóengo deán e
arquiveiro catedralicio Enrique Cal
Pardo.
Santiago
Na diocese compostelá levan
máis anos e máis números publicados
da súa revista semellante,
Compostellanum (desde 1956, vol.
45), onde apareceron importantes
traballos. Tampouco esquecemos
outra publicación diocesana ben
diferente, O Adro, que ven de cumprir
os dous anos e os cincuenta números;
dámoslles o parabén, e estamos
particularmente agradecidos porque
se lembren dos libros deste roldeiro,
pero sentimos que nela se vaia
falando cada vez menos o galego.
“Non se poden coller landras nos
espiños –di o noso correspondente–
pero oxalá siga moito tempo, porque
algo de proveito ten”.
Coméntanos tamén que o ano
xubilar rematou na diocese como
empezara, “sen pena nin gloria”,
máis aló das celebracións
protocolarias. Seguramente valerá
esta apreciación para o acontecido
nas demais dioceses, pese ós esforzos
dos seus prelados.
Entre os moitos actos do ano
xubilar, a destacar nos dous últimos
meses a Semana Cristolóxica
organizada polo Centro Fonseca,
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con conferencias de Modesto Vázquez
e A. Torres Queiruga.
A finais de Xaneiro, as Xornadas
Sacerdotais foron tendo lugar por
segundo ano en datas e lugares
distintos. Nesta ocasión o tema
escollido foi A educación na fe. Pola
súa banda, os distintos arciprestados
organizaron os encontros de leigos,
co tema ¿O apostolado dos laicos
¿Que mundo? ¿Que Igrexa? ¿Que
laico?. Seica leva interrogante, aínda
que podería ir con admiración:“...¡Que
Igrexa! ¡Que laico!”.
Na Coruña “homologaron” os
curas, poñéndoos a todos na mesma
categoría xerárquica. Cousa loable en
aras dunha igualdade que cadre
mellor con criterios máis evanxélicos.
Pero un non pode menos que
preguntarse ¿E terá unha repercusión
real no seu traballo pastoral concreto
en relación coas súas comunidades?
Ben distinto é o feito seguinte. A
comezos de novembro, o Concello de
Santiago entregoulle a medalla de
prata ás monxas do Cottolengo, que
levan moitos anos servindo
caladamente na súa casa de
Compostela ós máis pobres ¿Cantos
santiagueses teñen ido algunha vez
visitar eses fillos de Deus máis febles,
ou se teñen lembrado deles para
darlles algunha axuda? Obras son
amores e non palabras altisonantes.
¡Pobriñas das vacas! O noso
correspondente diocesano, cura de
Touro, lémbranos finalmente este
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drama das vacas, dos gandeiros e dos
consumidores; o escándalo das vacas
amontoadas en Mesía e o discutible
acordo para unha incineradora que a
Xunta fixo cos concellos de Touro e O
Pino, en base ós once concelleiros que
ten do partido neste ultimo e ós catro
no primeiro. Un acordo contestado
polos veciños, para o que non se
contou nada con eles.
Ourense
O Bispo ourensán pediu, como
anteriormente os de Vigo e Lugo, que
en tódalas parroquias nas que non
haxa, comece a celebrarse a Misa
en galego. E como o que manda,
manda, parece ser que algunhas das
parroquias máis recalcitrantes xa
anunciaron que ían ter unha Misa na
nosa lingua.
Xornada de Animación
Misioneira o 20 de xaneiro. Xa ten
unha gran tradición. Desta vez os
inscritos superan todas as expectativas,
porque son moitos e porque case
todos son novos. E o 27 de xaneiro, as
Delegacións de Misións e Mocidade
saen á rúa, para facerse presentes na
cidade das Burgas na Xornada pola
Paz. “Cada ano ten máis tirón... A
dimensión da Misión ad extra está
moi viva en Ourense. Outra cousa é a
Misión ad intra”, comenta o noso

correspondente Xosé Manuel
Domínguez, que xa nos pediu o
relevo como informante.
Lugo
O noso correspondente saliéntanos entre as novas da Igrexa lucense
unha Convivencia de tódolos movementos e asociacións da Delegación Diocesana de Apostolado
Segrar en Lugo, que manifestou a
unidade de todos dentro da diversidade
particular de cada un. Tamén en
Lugo, os amigos de A Cova da Terra,
xunto cos membro da Plataforma
polos Dereitos Humanos, esgotaron
os productos do Comercio Xusto na
Campaña de Nadal.
En Monforte xurdiu una nova
asociación chamada ARELA
(Asociación de resposta Laical Autoxestionaria), que xa enviou a catro
mozos á República Dominicana, para
traballar na parroquia de Enriquillo
(Barahona), colaborando coa xente
de alí.
En Samos a fundación O Noso
Lar cumpriu xa os dez anos, fomentando a solidariedade interxeracional,
a integración da fe e vida, no servicio
concreto á xente da montaña desta
comarca luguesa.
E a revista Lucensia, homóloga
das citadas nas dioceses anteriores,
ven de publicar o seu número 21.

Igrexa en España
Os españois son os europeos ós
que menos lles molestan as “outras

relixións”, segundo unha enquisa do
Eurobarómetro encargada polo
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Observatorio Europeo do Racismo e a
Xenofobia (EUMC). A noticia
chegábanos pola canle informativa
protestante ICPRESS. “A dúbida é se
esta ausencia de molestia é tolerancia
ou indiferencia”, apostilaba un
representante da Federación Española
de Entidades Relixiosas Evanxélicas
de España.
A ultima Enquisa Europea de
Valores (J.Elzo-F.A. Orizo) manifesta
que os españois valoran por riba de
todo a familia, e a relixión vailles
interesando cada vez menos, aínda
que moito menos lles interesa a
política. Diminúe a práctica relixiosa
10 puntos cada dez anos; actualmente
está nun 35%. O máis grave é a
contradicción incrible entre un 82%
que se declara católico, mentres só o
46% di crer nun Deus persoal.
Ademais, “familia si”, pero as
parellas cada vez teñen menos fillos, e
medran as mulleres que pensan que o
matrimonio non é necesario (fonte:
Vida Nueva).
Desgraciadamente ETA seguiu
a matar, pero os políticos españois
pérdense máis en discusións que en
buscar vías de saída común a través
do diálogo, primando máis os seus
intereses partidistas. O debate nos
medios xa fede, como expresión dun
verdadeiro “pensamento único” que
sataniza o nacionalismo e descualifica
calquera pensamento diverxente. A
Igrexa vasca pediulle a ETA que
deixe de matar e ós políticos que
dialoguen, e convocou unha mani90

festación en Vitoria a mediados de
xaneiro; tivo un bo eco, pois participaron 50.000 persoas.
Segue o malestar polo
conflicto da xerarquía española
con Mans Unidas. “Non conseguimos entender a actitude dos
bispos... O proceder da CEE xerou
na meirande parte das persoas de
Manos Unidas unha gran dor”,
comentaban dúas ex-presidentas e
varios
membros
máis
da
organización nun documento
enviado á CEE, ó que facían
referencia en decembro as páxinas
de Vida Nueva. O documento remata
preguntándose “onde queda a
eclesioloxía da comuñón”. Lémbrese
que o conflicto viñera porque a
C.E.E. obrigou hai uns meses á
organización a cambiar os seus
Estatutos, e presionou para impoñer
unha nova dirección, non
respectando a liña desta prestixiosa
organización humanitaria católica,
con base na presunta «ausencia de
fe» dalgúns membros e cuestionando
a presencia do persoal contratado
que teñen (que xa é, de feito, moi
pouco, o mínimo imprescindible para
o seu funcionamento).
Pero de rotundo éxito foi
cualificado o Congreso sobre San
Juan de Avila, a finais de novembro,
con ocasión do quinto centenario do
seu nacemento. Así nolo confirmaron
algúns galegos que estiveron presentes
en Madrid. O fin deste encontro
internacional era afondar na figura do
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“Apostol de Andalucía”, padroeiro
do clero español, que foi proposto
como Doutor da Igrexa.
Tamén foi un rotundo éxito o
encontro de Taizé en Barcelona a
finais de decembro, congregando a
uns 80.000 mozos e mozas máis da

metade estranxeiros. Era “a riqueza
da diver-sidade”, como comentaba
unha revista. A convocatoria viñera
da man da carta do prior de Taizé,
frère Roger, que levaba un expresivo
e esperanzador título: “¿Presintes
unha felicidade?”.

Igrexa no mundo
No Vaticano remataron os
actos do xubileo co peche
solemnísimo da porta santa o día de
Epifanía e a Carta Apostólica Novo
Millennio ineunte, rubricada en
público polo papa; nela pídelle á
Igrexa o entusiasmo dos primeiros
cristiáns. O Advento vaticano viñera
marcado pola polémica, pois a
catequese papal foi interpretada coma
unha corrección ó polémico
documento de Ratzinger Dominus
Iesus. Foi moi criticado en certos
sectores o xubileo das Forzas
Armadas, presuntos “sentinelas da
paz”; xuntáronse na Praza de San
Pedro uns cen mil militares e policías.
“A Igrexa católica non pode
ser o capelán do neo-liberalismo; a
globalización ultraliberal... non é
aceptable”, afirmaron a comezos de
Xaneiro os delegados da Rede
Europea Igrexa en Marcha, no seu
encontro en Versalles (París). Esta
entidade representa a numerosos
movementos de renovación católica
de oito países. Foron asistidos por
René Passet, presidente do consello
científico de ATTAC (Asociación

para a Taxa das Transaccións
Financeiras para a Axuda dos
Cidadáns). Para o 2001, a Rede está
planeando contribucións para a
implantación da Carta Europea de
Dereitos Fundamentais. A Rede
estará representada nunha Conferencia
internacional sobre a Ordenación das
Mulleres que se celebrará en Dublín
no próximo mes de Xuño, á que tamén
debería ir algunha das Mulleres
Cristiás Galegas.
O Nadal 2000 en Belén foi de
violencia e loito, non de paz, a pesares
dos bos desexos; non é de estrañar que
só participaran uns 400 peregrinos,
fronte ós 10.000 do ano anterior.
Xerusalén non é xa “cidade de paz”,
senón de violencia diaria.
Tamén a Noiteboa de Indonesia
veu marcada pola violencia, sendo
asasinadas catorce persoas na vaga de
atentados contra os cristiáns, minoritarios neste país islámico.
Partenia celebrou o seu VI
Aniversario. O bispo Jacques Gaillot
fora invitado con motivo do ano
xubilar polos seus irmáns franceses
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no episcopado a unha cerimonia de
reconciliación, que non tivo máis
consecuencias que un par de titulares
nos medios. Os amigos de Gaillot
xuntáronse na Casa dos Conxuntos,
un edificio “ocupado” da axencia de
impostos e que o municipio de París
rematou cedéndolle ás asociacións de
excluídos (sen teito, inmigrantes sen
papeis e todo tipo de persoas que
viven á marxe do sistema). Entre eles
teñen un bispo para anunciar a utopía
do Reino de Deus. Moreas de
colchóns repártense na noite polo
chan, para aqueles que non teñen nin
unha pedra onde reclinar a cabeza.
Entre eles foi o encontro. En Internet
correu un documento para ser asinado
“o recoñecemento por parte dos
bispos franceses do cargo episcopal
do bispo de Partenia”. A carta pódese
enviar a: Partenia 2000, 5, rue
d’Aligre 75012. París
Pola súa banda, a revista
francesa católica Jonas, publicou a
finais do ano pasado unha “Chamada
ós curas franceses”, na que, entre
outras cousas di que “é a hora de non
pecharse nun silencio cómplice”, pois
“practicamente non temos episcopado
en Francia... Constatamos con tristura
que a meirande parte dos nosos
pastores desertaron do Vaticano II”.
Con todo, din tamén: “Queremos
continuar a facer vivir con tódalas
nosas forzas o Pobo que somos aínda,
coa gracia de Cristo e a do noso
bautismo... cos curas que sabemos
seguen fieis a este Pobo”. Texto
completo nesta revista.
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Polémicas foron as manifestacións dun cura italiano na revista
Panorama: “Vin morrer a curas de
SIDA”, tamén co remate do ano.
Antonio Mazzi fala alí de que “en
Italia o fenómeno dos curas con SIDA
está menos estendido que nos EE UU,
pero existe; segundo a miña
experiencia, sobre todo son curas
heterosexuais”.
En Nicaragua os bispos que
condenaron o sandinismo, agora non
teñen máis remedio que condenar a
corrupción gobernamental. “Incrible, pero certo!” –comentaba a
Axencia informativa Pulsar–.
Avergoñados de apañar os actos de
corrupción do goberno, o episcopado
nicaraguano recoñeceu que altos
funcionarios do Estado rouban con
luvas de seda o erario nacional”. Ben
é certo que os prelados meteron nun
mesmo saco os gobernos somocista,
sandinista, de Violeta Barrios e de
Arnoldo Alemán, para chegar á
conclusión que todos roubaron. O
comunicado foi lido polo mesmo
presidente, o Cardeal Miguel Obando
y Bravo, que tanto bendiciu os
gobernos corruptos da dereita.
Tamén en Bolivia a Igrexa se
ofrece para a pacificación; os bispos
condenaron as mortes na zona de
Chapare, onde foron asasinados
dirixentes populares.
O novo presidente norteamericano, Georges Bush, pertence á
Igrexa Metodista Unida; pero,
segundo información de ICPRESS,

Despois dun Ano Santo que non foi tan santo

mantén claras diferencias en
posturas éticas coa súa propia
Igrexa, estando máis achegado ás
posturas das ultraconservadoras igrexas bautistas do Sur. Concretamente,
estas diferencias están en puntos
como: o apoio de Bush á pena de
morte, as súas posturas intransixentes
no tema do aborto e, en troques,
permitir o uso de armas de fogo, ás
que UMC se opón. Outro punto de
diverxencia é a postura da UMC a
favor dunha Sanidade pública.
Se lle damos creto a esta fonte
(que cita a prestixiosa Religion
Today), os hispanos norteamericanos afástanse da tradicional
pertenza á Igrexa Católica. O
número de adultos hispanos que
asisten a unha igrexa católica
predominantemente respecto de
calquera outra confesión baixou un
15 % no último decenio, en favor
dunha meirande asistencia á igrexas
protestantes, cunha clara tendencia
cara as carismáticas e pentecostais,
por riba grupos evanxélicos
tradicionais.

E outro dato máis sobre os
cristiáns estadounidenses: O 83%
das igrexas de EE. UU. usa Internet
como medio de expansión e axuda á
vida relixiosa dos seus membros.
Tamén acontece algo semellante con
outras relixións como a islámica.
E unha noticia de última hora ó
peche desta Rolda: Xoán Paulo II
nomeou trinta e sete novos cardeais,
co que queda configurada a lista dos
que elixirán o seu sucesor no futuro
conclave. Cinco deles xa teñen os 80
anos, límite para participar na
elección do Pontífice. Once pertencen
á curia, vinteún están á fronte de sedes
arcebispais (coma o de Toledo, F.
Álvarez Martínez, a punto de cumprir
os 75 anos). Entre os novos cardeais
está o polémico arcebispo de Lima,
J.L. Cipriani Thorne, o primeiro
cardeal do Opus Dei. Con estes
nomea-mentos, a influencia de Xoán
Paulo II no nomeamento do seu
sucesor pasa a ser absoluta se se ten
en conta que 118 dos 128 cardeais que
participarán no próximo conclave
foron elixidos polo actual Pontífice.
Victorino PÉREZ PRIETO
vitope@planalfa.es
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VARIOS AUTORES. Galicia 2020, Ir Indo, Vigo 2000, 300 páxs.
Este libro é o froito dun encontro-reflexión que tivo lugar en MondarizBalneario durante o mes de Abril do ano 2000. Asistiron dezaseis persoas
–15 homes e unha soa muller (!)– representativas de diversos sectores e cun
prestixio altamente recoñecido. Sen que isto queira dicir que sexan as
únicas nin as mellores...
Carlos Casares faille o prólogo, ó que chama Inventar o futuro, e Xosé
Luis Méndez Ferrín o epílogo, titulado Ó peche. Ámbolos dous
interesáronme moito e foron o primeiro que lin. Curiosamente Casares di
que hai vinte anos tiveron unhas xuntanzas semellantes un grupo de homes
menor en número pero non en sona e prestixio. Esta lembranza que disque
o inhibiu para poder participar nos debates, fíxolle pensar nas diferencias
a que os levou aquel soño e onde está hoxe a realidade. Para min, que a estas
alturas da vida “vinte anos non son nada” foi unha confirmación do meu
pensamento previo á lectura. Aínda que na reflexión non só hai esta
obviedade senón unha moi fonda análise da traxectoria e do que significa
ou pode significar calquera proxecto-acción feito en Galicia nos oitenta
para o dous mil, ou no dous mil para o 2020. Ou nas Irmandades da Fala,
ou no Grupo Nós ou en tantas e tantas accións que soñaron Galicias futuras,
que na realidade foron superando os soños e que hai que medir cuns
baremos que están ausentes no momento no que se programa.
Ferrín tampouco estivo moi elocuente nos debates, dío el mesmo. E
tamén lle custou permanecer hic e nunc porque o pasado tiraba del. A súa
experiencia vital de posguerra e a historia da preguerra facíanlle sintetizar
pasados máis que profetizar futuros.
No medio catorce relatorios: A Galicia do 2020 por Xosé Luis
Barreiro Rivas, Algúns aspectos da política ambiental galega por Xosé
Benito Reza, As cidades e o territorio por Anxel Viñas, Cidades,
arquitectura e cultura urbana por Xerardo Estévez, Historia con algo de
prospectiva por Ramón Villares, As Finanzas por Xosé Luis Méndez
López, Agricultura e Gandería por J .Carlos del Álamo, A pesca por
Enrique López Veiga, Ciencia e tecnoloxía por Carlos Pajares, A
biotecnoloxía xenética por Carlos Zapata, A sociedade da Información
hoxe e dentro de vinte anos por Domingo Docampo. Galicia com por
Francisco Campos Freire, A muller por Teresa Rey Barreiro-Meiro, A
Igrexa Galega por Andrés Torres Queiruga.
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Para seguir as miñas impresións, despois do prólogo e do epílogo
funme directa á muller. A autora abre expresando o seu desexo de que en
futuros encontros de prospectiva haxa moitas más mulleres e as que estean
sexan para falar de Finanzas, de Arquitectura de Relixión... e que da muller
fale un home... ¡Amén María Teresa! Será moi bo. E despois á Igrexa. E
pese a que o autor é home de esperanza, abre nostalxias e reaviva feridas
que doen. ¡A pobreza non é precisamente alentadora! E gustei e reafirmei;
non son profecías, son análises da actualidade que teñen que iluminar o
camiño.
Logo xa seguín a orde desde Barreiro a Campos Freire. De gran
interese todas, aínda que nalgúns temas moi técnicos non son quen de
opinar.
Só engadir que Bieito Ledo, como director da editorial Ir Indo, foi o
organizador deste debate e deste libro que espero axude a crear unha
Galicia mellor no 2020.
Engracia VIDAL ESTÉVEZ
CRISTINA AMENEDO, Ledicia. Unha loita contra o desánimo. A esperanza
nunca satisfeita, Ed. do Castro, A Coruña, 1997, 135 páx.
Jesús el Galileo. Una doctrina impar. Exposición poética dela sublime
doctrina de Jesús, Gráficas do Castro/Moret, A Coruña, 1996, 132 páx.
Dúas obras distintas, da mesma autora: en verso unha, en prosa outra;
en galego a primeira, en castelán a segunda. Pero non distantes, porque
animadas por un mesmo alento lírico, unha fe íntima e confesada, un fondo
amor á terra.
A intención da segunda exprésaa moi ben ela mesma no prólogo:
“Desexo ardentemente que a miña alma sinxela de poeta se baleire de todo
nesta escritura sagrada. Pois eu non pretendo aquí facer unha esexese da
vida pública do inspirado Rabí nin tampouco unha erudita exposición da
Divina Palabra”. Son evocacións líricas, efusións espirituais. Na
contraportada di Ricardo Gullón: “’La oración de los apóstoles’, ‘Yo
también soy tu discípula, Señor’ y ‘A Jesús el galileo, en su Alta Gloria’,
son tres belísimos poemas en prosa, que ben poderían firmar Tagore e Juan
Ramón”
A segunda, cun esclarecedor prólogo de José Manuel Domínguez, da
Universidade Complutense, é puramente lírica. Os ecos de Rosalía resoan
como un acompañamento musical en case que cada verso. Cristina Amenedo
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autorretrata no prólogo o xurdir do libro: “E foi así, como eu, galega
romántica e sentimental, sentinme absolutamente, radicalmente, mergullada
na terra galega. Eu xa non era eu. Eu estaba sementada na terra. Era a
mesma terra. Era a terra”. O sentimento da natureza, a dor sostida pola fe
–“rómpeme ti, Señor, as ataduras / desa tebra que sempre me arrodea / do
escuro pozo en que me bebo a noite / do negro ceo pecho sen estrelas”– e
a ledicia alcanzada no amor –“a vida xurde como a brisa loca / de dous
labios unidos boca a boca / tan docemente rendidos para amar”– son os
temas que vertebran a andadura poética.
Andrés TORRES QUEIRUGA
MARIÑO FERRO, XOSÉ RAMÓN, Antropoloxía de Galicia, Edicións
Xerais, Vigo, 2000, 518 páxs.
Cando este libro chegou ás miñas mans sentín unha especial emoción.
O motivo estaba en que por fin, e tivemos que agardar ó fin de século e
milenio, contabamos cun manual de antropoloxía de Galicia. Coa publicación
deste libro énchese un grande baleiro na producción antropolóxica galega.
Mais botábase en falta algo máis. Un libro que tivese un enfoque de
globalidade e nos ofrecese unha “visión de conxunto” da Antropoloxía de
Galicia. E esta necesidade suscitábase sobre todo no nivel educativo, mais
tamén naqueles que se interesan pola comprensión antropolóxica da cultura
galega.
Este non é un manual de toda a antropoloxía de Galicia na historia; vén
sendo a antropoloxía de Galicia dun período determinado: 1926-1965. O
autor xustifica este acoutamento temporal por contarse cun abundante
material etnográfico deste período, e tamén porque no 1926 acontece a
redención de foros pola cal moitos labregos acceden á propiedade privada
das terras que traballaban e sitúa o 1965 como unha data arbitraria, coa que
se quere salientar a progresiva transformación da sociedade labrega e
mariñeira tradicional pola súa incorporación á economía de mercado.
Todos estes feitos deixan como resultado un «período bastante homoxéneo»
cunha «forte personalidade cultural».
A obra divídese en sete grandes apartados: poboación e asentamentos;
producción de alimentos; alimentación; protección e transportes; o traballo
e a propiedade; a sociedade; e a relixión. O autor pretende así abranguer
tanto o eido material como «espiritual» da cultura galega deste período.
O autor desbota os tópicos e no decorrer da obra amósanos uns
habitantes da Galicia tradicional «absolutamente prácticos e racionais» e
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que «empregan unha linguaxe simbólica que asombra pola súa riqueza e
complexidade».
Ademais esta visión que nos ofrece o profesor Mariño Ferro fica tamén
penetrada polas súas inquedanzas que o levan a tentar amosar como a
cultura galega non constitúe unha illa no interior da cultura europea, senón
que con esta comparte numerosos elementos e a presencia dun poderoso
factor unificador e integrador como é a relixión cristiá. A orixinalidade da
cultura galega, malia esta raizame común, está no seu peculiar artellamento
dos elementos culturais, o cal a dota dunha personalidade diferenciada.
En conclusión, unha obra necesaria e básica para a consulta de todas
aquelas persoas, tanto estudiantes como interesadas en coñecer e aprender
verbo da antropoloxía de Galicia.
Xosé L. PASTORIZA ROZAS
TORRES QUEIRUGA, ANDRÉS: Fin del cristianismo premoderno. Retos
hacia un nuevo horizonte, Sal Terrae, Maliaño 2000, 216 páxs. Presencia
Teológica.
Non fai falta presentar o autor desta publicación. Os lectores
coñecémolo ben e tamén coñecemo-las súas teimas. Unha vez máis apela
ás orixes do cristianismo e valora tanto a súa seriedade como a súa
antigüidade. O primeiro faino merecente de que o sigamos. E o segundo
faino necesitado de actualización. Moitas veces, os movementos da historia
afectaron ó cristianismo positiva e negativamente. É indiscutible que no
mundo actual temos que enfronta-lo reto do cambio. Esta necesidade de
adaptación como condición da supervivencia do cristianismo é o que dá
unidade a este libro que por outra parte non desenvolve un tema único
senón que trata de abrir camiños nuns aspectos moi determinados e
cruciais.
Abre centrando a Teoloxía no cambio de cultura e centrando o
problema partindo do movemento da Modernidade onde radica a maior
viraxe na concepción tradicional filosófico-teolóxica. Aquí analiza a relación
inmanencia-Trascendencia e desenvolve as consecuencias que nos levan á
identificación creación-salvación chegando á consecuencia de positivizar
toda a relación de Deus coas criaturas. Motiva a necesidade do novo
paradigma que se crea ante esa inversión de relacións: Deus-Humanidade.
Nunca foron hostís e sempre estiveron marcadas pola inmensidade do amor
de Deus que creou-salvou só por amor.
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Continúa a reflexión analizando o problema da linguaxe teolóxica.
Todo o noso coñecemento de Deus e tódalas nosas relacións con El pasan
pola linguaxe humana, pola mediación verbal que obedece a esquemas de
pensamento á súa vez mediados polas diferentes filosofías que dominaron
en tempos e espacios históricos. ¿Podemos expresar hoxe a nosa fe con
categorías que non din nada ou que descoñece a cultura actual?
O capítulo terceiro trata da nova relixiosidade e experiencia cristiá de
Deus. Tenta levarnos á vivi-lo cristianismo como afirmación e plenitude da
nosa personalidade humana. Con San Irineo nos recorda que a gloria de
Deus é o ser humano e con San Paulo que a creación rematará cando Deus
sexa todo en todos (Cor.15-28) é dicir cando a criatura lonxe de quedar
anulada, acade a súa máxima plenitude (páx.105).
No cuarto capítulo imos á infalibilidade. Cuestión que afecta a moitos
dos problemas do cambio. ¿Ata que punto podemos seguir avanzando se a
máxima autoridade eclesial non vai diante? Situado o problema no tempo,
–finais de século e vésperas de guerra– e no espacio –unha Italia que busca
identidade política á marxe da tradición e do respecto ó dominio temporal
da Igrexa– esforzase o autor por nos facer comprender cal é a verdadeira
fidelidade ó evanxeo e o senso que temos que dar hoxe a ese dogma
eclesial.
O quinto capítulo está reservado ó diálogo ciencia-fe. Vai pasando a
reflexión do choque frontal (Galileo, Darwin) á diferencia formal. Da
diferencia á integración e da integración ó diálogo onde teñen que se mover
estas dúas facianas do saber. A Ciencia como expresión de tódolos
fenómenos cósmicos, e a Teoloxía, como ciencia tamén, de tódalas relacións
da humanidade co seu creador. Ambas interpretan a mesma realidade. Non
se interpreta o mundo dunha determinada maneira porque se sexa crente
ou ateo, senón que se é crente ou ateo porque a fe ou a increnza lles
parecen ós respectivos suxeitos como o mellor xeito de interpreta-lo mundo
común. (páx.198) Se por unha banda pode parecer que a Ciencia veu
perturba-la fe ó saca-la tradición revelada desa infalibilidade aparente na
que se movía dentro dos mitos e da literalidade histórica, por outra
favoreceuna enormemente. Fainos entender a homoxeneidade do cosmos e
a súa continxencia, notas que nos poden achegar a transcendencia dun xeito
razoable e racional. A relixión ten que aprender que hai asuntos que non
controla nin ten por que controlar. A ciencia tampouco abarca a totalidade,
hai aspectos que a transcenden. Non hai que demostra-los seus límites.
Remata cun epílogo “ Somos los últimos cristianos... premodernos”.
En alusión a unha pregunta que a revista catalana Qüestions de vida
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cristiana fixo en 1998 a un grupo de cristiáns e que Torres Queiruga
contestou nunhas páxinas que deron pé a este capítulo.
As persoas que coñecen a obra de Andrés van ver unha vez máis a
coherencia das súas teses e o seu esforzo por poñelas ó alcance de calquera
crente. Se alguén o le por primeira vez, sen dúbida que quererá continuar
nesta tarefa de agiornamento posconciliar.
Engracia VIDAL ESTÉVEZ
PÉREZ PRIETO, VICTORINO: Con cordas de tenrura, SEPT, Vigo, 2000,
145 páxs.
Autor ben coñecido no ámbito de Encrucillada, Irimia e diversas
publicacións de contido cristián ou galeguista, así mesmo polas súas
colaboracións noutros libros da mesma liña. Saíu do prelo no verán do
2000. Está “a cabalo entre a espiritualidade e a reflexión teolóxica” en
palabras do seu autor.
Nun primeiro apartado ofrécenos desde “a experiencia vivida
persoalmente e compartida” unhas referencias pedagóxicas para facer
camiño cara “o reencontro co Deus de Xesús”. É unha invitación “a abrirse
a Deus nos momentos concretos”, un Deus “que sempre se deixa atopar
aínda que cómpre sintonizar co seu Kairos”. Na súa vinculación coa vida,
a oración vai atopa-lo seu senso de plenitude.
Nun segundo apartado preséntanos a Cristo como “principio e
fundamento do encontro co Señor”; encontro que saíndo da iniciativa de
Deus ten como obxectivo “camiñar en amizade” con El.
O terceiro apartado é unha fermosa invitación a “beber no pozo de
Miriam de Nazaré e as mulleres bíblicas”. Cun rico abano de referencias a
traballos xa publicados doutras autoras ou autores especializados na reflexión
teolóxica sobre a muller na Biblia, ofrece guieiros anovados para nos
mergullar na riqueza dun campo teolóxico de viva actualidade e apaixonantes
reencontros.
Nun cuarto apartado, desde a rotundidade da afirmación de que “ser
cristián é coñecer e seguir a Xesús Cristo” amosa vieiros dese seguimento
“polo camiño das Benaventuranzas”, “polo camiño da cruz” e o encontro
“co Cristo resucitado na Igrexa”.
Cada capítulo remata con suxestións para a oración persoal ou
comunitaria.
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Libro de sinxela lectura, alcanzable comprensión, evocador de
vivencias. Non sabería eu concretar se desde a cabeza chega ó corazón ou
se o camiño é o inverso, do corazón á cabeza.
A sinxeleza do título é suxerente para atopar un remanso de acougo e
logo poñéndose en pé, botando man ó caxato dunha fe comprendida, vivida
e celebrada, segui-lo camiño para un xubiloso “reencontro” co Deus PaiNai.
Hermelinda DAPENA TARELA
PEDRO F. CASTELAO, El trasfondo de lo finito. La revelación en la
teología de Paul Tillich, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000, 202 páx.
Un libro interesante e significativo, tanto por quen o escribe, como
polo autor e o tema estudiado.
O autor, Pedro F. Castelao, é aínda un estudiante, ocupado coa
preparación da súa tese de doutoramento en teoloxía. É un estudiante laico,
que decidiu consagrar ó pensamento da fe toda a forza, a agudeza e o
entusiasmo da súa mocidade, sen buscar salvavidas pragmáticos mediante
o estudio doutra carreira: algo que alenta a esperanza no futuro da teoloxía,
e auténtico preanuncio dunha figura eclesial –a do teólogo/a laico/a– que
está chamada a medrar en protagonismo no futuro eclesial. É un estudiante
galego, aínda que, por razóns de estudio –fóra de Galicia, na Universidade
Pontificia de Comillas– o libro chegue en castelán.
Porque o estudio é froito da súa tese en licenciatura, algo aliviada, por
unha banda, e enriquecida, pola outra, para a súa publicación en libro. Que
Pedro Rodríguez Panizo, o director da colección onde aparece e que, ó
tempo, dirixiu a tese e prologa o libro, fose quen o animou a publicalo,
indica a súa valía. Un libro claro, verdadeiramente e sen tópico, dunha
estraña madureza, que constitúe para calquera lector interesado unha
introducción excelente tanto para o difícil e fundamental problema da
revelación como para o pensamento de Tillich en xeral.
Non era fácil a tarefa, aínda que pagou a pena. O pensamento de
Tillich, quen, como se sabe, tivo que emigrar ós EE.UU. por culpa do
nazismo (foi o primeiro intelectual non xudeu en ter que o facer), é dunha
enorme riqueza e complexidade. A súa preocupación foi sobre todo a de
mostrar a radicación humana da relixión, recoñecéndoa mesmo alí onde
aparece sen nome ou incluso baixo a súa negación teórica. Iso levouno a se
ocupar, cunha erudición amplísima e unha sensibilidade exquisita, de
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tódalas grandes tarefas da cultura, mostrando como en todas elas, cando son
auténticas, transparece esa “preocupación fundamental” (ultimate concern)
na que, en definitiva, consiste o relixioso. Da súa fecundidade da proba o
seu fondo e persistente influxo no mundo anglosaxón, que sobrevive á
explosión da teoloxía dialéctica, protagonizada por Barth (movemento que,
por certo, sempre tendeu a unha certa marxinación de Tillich).
Nel o problema da revelación ocupa un lugar central, como panca
indispensable para unha lectura crítica aberta da Biblia e da tradición.
Lectura na que Tillich tende a equilibrar, con soberana e ecuménica
liberdade, o “principio protestante” (oposto á absolutización idolátrica de
calquera realidade, profana ou eclesiástica, que non sexa Deus) e a
“sustancia católica” (atenta á continuidade da tradición e á súa densidade
sacramental). A súa exposición é sempre clara, pero, por iso mesmo, pode
agochar para o lector a trampa dunha falsa facilidade. Non é un dos
menores méritos deste libro o tela sorteado, indo ó fondo da intención,
mesmo sinalando por veces a ambigüidade dun vocabulario, como “éxtase”
e “milagre”, que, se non se advirte a radical transformación a que o somete
Tillich, pode levar a resultados fatais.
Non é cousa de entrar aquí no detalle dunha interpretación que se
ofrece por si mesma con toda claridade. Indicar tan só a marcha xeral, que
o mesmo autor define como a dun “paulatino estreitamento” conforme
avanzan os temas. Empeza por unha visión global do pensamento tillichiano,
segue pola análise do “método da correlación” aplicado a relación razónrevelación, para entrar na estructura da revelación (con especial e aguda
atención ó concepto de símbolo), para rematar estudiando a revelación en
Cristo como “universal concreto” aberto á universalidade das relixións.
Nun epílogo establece un agudo diálogo co moi agudo John P. Clayton
acerca do problema central da correlación (con acerto, separouno do corpo
do traballo, para non interromper o discurso).
Unha esperanza para a teoloxía. E coñecendo o autor, que foi discípulo,
sei que podo afirmar: para a teoloxía galega. Sinto tan só ter que pechar o
gozo da presentación lamentando unha vez máis que unha organización
eclesiástica de curtas miras faga que para el non haxa sitio en Galicia:
temos catro seminarios que, malvivindo e malgastando forzas, posibilidades
e mesmo diñeiros, fai imposible o proxecto serio dunha facultade teolóxica
común. A facultade de Teoloxía en Comillas xa o ten contratado como
profesor, e mentres tanto fináncialle a preparación.
Andrés TORRES QUEIRUGA
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LIBROS CHEGADOS Á REDACCIÓN
BART, KARTH, Esbozo de Dogmática, Sal Terrae, Maliaño, 2000, 192
páxs. Presencia Teológica.
Aparece por primeira vez en castelán un libro escrito no 1947.
Reproduce un curso sobre o Credo que o contradictorio autor impartiu na
Universidade de Bonn. González Faus faille o prólogo para que non o
esquezamos e lembra aquela “trindade carlista” (Marx, Barth e Rahner)
como a máis influínte do século XX.
GONZÁLEZ-CARVAJAL, LUIS: Los cristianos del siglo XXI, Sal Terrae,
Maliaño, 2000, 160 páxs. Pastoral.
Dun xeito accesible e serio pasa revista ós retos do terceiro milenio:
mundialización, capitalismo, migracións, diversidade cultural,
interrelixiosidade, novas tecnoloxías, increnza. E ós problemas da Igrexa:
diáspora, ecumenismo, descentralización, escaseza de cregos, muller,
autoridade. Engade un epílogo: O futuro chámase esperanza.
ANTHONY DE MELLO, Escritos esenciales, Sal Terrae, Maliaño, 2000,
176 páxs. Pozo de Siquém.
William Dych prepara e introduce esta edición baseada nos escritos do
coñecido e gran teólogo indio e universal que foi Thony e que segue a vivir
na espiritualidade de moita xente.
DUNN, JAMES D.G. La llamada de Jesús al seguimiento, Sal Terrae,
Maliaño, 2000,206 páxs. Colección Alcance.
O autor desempeña unha cátedra de Teoloxía en Durham (Gran
Bretaña). Nestas reflexións parte da figura de Xesús e da súa influencia a
través dos séculos. Afonda na chamada e invitación ó seu seguimento
indicando o que naquel intre significaba. Para pasar logo ó senso que ten
na actualidade. No penúltimo capítulo pregúntase “¿Sentiriase Xesús
decepcinado coa Igrexa?” A solución no libro.
BONÉ, ÉDOUARD, ¿Es Dios una hipótesis inútil? Evolución y Bioética.
Ciencia y Fe. Sal Terrae, Maliaño, 2000, 200 páxs. Presencia teolóxica.
Profesor emérito en Lovaina. Paleontólogo especialista en Bioloxía e
Bioética. Unha vez máis trata as relacións entre fe e ciencia. Discípulo de
Teilhard de Chardin actualiza o seu pensamento deixando que a ciencia
cuestione a súa fe e amosándonos as mutuas relacións e a súa autonomía.
Engracia VIDAL ESTÉVEZ
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