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Guieiro
Se o número
anterior foi excepcional, por motivos conmemorativos, este tamén o
será por razóns de índole completamente distinta. En primeiro
lugar seguramente o lector botará en falta un estudio sobre
Sarmiento, que por diversas circunstancias non lle podemos ofrecer.
No seu lugar, e sen pensar cubrir máis que minimamente a ausencia,
ofrecemos unha bibliografía do autor, preparada por Francisco
Carballo, a quen agradecemos tamén a selección e traducción do
texto que a acompaña, onde, admirablemente condensadas, aparecen
as preocupacións de Sarmiento por Galicia e a súa cultura.
No primeiro estudio vai encontrar o lector un texto desacostumadamente longo para os patróns da revista, pero dalgún modo inevitablemente, para poder fundamentar debidamente a súa proposta. É
coñecida dos nosos lectores a dedicación de Andrés Torres
Queiruga á interpretación do reto que a Modernidade supuxo para
a teoloxía, e dos seus esforzos por achar formulacións teolóxicas
coherentes coa nova concepción do mundo. Desde estes presupostos
aborda o problema do significado e vivencia dos sacramentos hoxe,
en busca dunha comprensión actualizada. Quizá algún lector encontre
o texto un tanto difícil. A propia dificultade do tema esixía un
tratamento serio e profundo, e esperamos que o esforzo acabará
pagando a pena.
Tamén é inusual que nun mesmo número aparezan tres textos
escritos en memoria de amigos que xa non están con nós, pero as
circunstancias son ás veces obstinadas. O día 9 de febreiro íasenos
Carlos Casares; tan só dez días antes pronunciaba a conferencia do
acto co que celebramos o noso 25 aniversario, unha charla coa que
nos deleitou a todos e que esperamos poder ofrecer no próximo
número. Non só nós, senón Galicia enteira lamentou a morte
prematura deste home bo e xeneroso. A manter viva a súa memoria
queremos contribuír co texto en que Camiño Noia dá conta e
valoración da súa obra literaria. Dous días despois morría Antonio
Gandoy, o cura da bicicleta, a alma mater de Preescolar na casa e
moitas outras iniciativas en favor dos máis necesitados, e que
axudou a botar adiante esta revista, aló nos xa lonxincuos tempos
da transición. Alejandro Férnandez Pumariño lembra a súa
figura exemplar. Tamén nos deixaba Araceli Itúrbide, priora do
mosteiro da Armenteira, onde cada verán programamos os números
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do curso seguinte. A nosa secretaria, que a coñecía moi ben,
lémbranos a súa entrega intelixente, dialogante, e eficaz.
Tamén se pode ler neste número un estudio que nos chega das
afastadas terras da Rodônia, unha provincia do oeste do Brasil,
terra de colonización caracterizada pola intensa inmigración. Tres
membros da súa universidade analizan os procesos de identificación
e inserción social dos campesiños expulsos doutras terras, e o papel
do Movemento Sem Terra na articulación dunha sociedade solidaria
e con progreso e desenvolvemento social.
Dentro do pulo renovador que estamos querendo dar á revista, no
vintecinco aniversario, neste número inauguramos unha nova sección
–Rostros– na que pretendemos dar a coñecer persoas que son
portadoras de valores que paga a pena salientar. Comezamos cun
personaxe a quen a actualidade puxo tristemente de relevo; trátase
do arcebispo de Cali, monseñor Cancino, asasinado por denunciar a
corrupción no seu país. E tamén en relación coa celebración dos
vintecinco anos encontrará o lector o feixe de poemas que recibiu o
Premio Encrucillada de poesía –da autoría de María Jiménez,
novísima poeta de só 16 anos–, unha pequena crónica do acto do
pasado 28 de febreiro –que nos escribiu Celia Castro Ojea– e
algúns documentos relativos ós comezos da revista comentados por
Engracia Vidal.
Completan o número as habituais crónicas e un bo número de
recensións.
Xaime M. González Ortega
xortega@edu.xunta.es
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Os sacramentos hoxe:
significado e vivencia
Andrés Tor r es Queir ug
a
uga

1. O problema
É hoxe un tópico indiscutido que a teoloxía sacramental representa
un dos problemas máis intensamente sometidos ós avatares da
historia. Tanto na súa configuración ritual como no seu significado
espiritual e mesmo na súa denominación, os sacramentos fluctúan
de maneira constante cos cambios culturais e co clima relixioso de
cada época. A cuestión non é meramente teórica, posto que incide de
maneira profunda na práctica, provocando dúbida e desconcerto. A
sensibilidade actual encóntrase non poucas veces ante uns ritos que
se confesan de importancia fundamental, pero dos que ou non se
comprende o significado ou non se pode encontrar o seu enganche
efectivo coa vida real.
Buscar, pois, unha comprensión actualizada dos sacramentos, que
os faga verdadeiramente significativos e vivibles constitúe hoxe
unha tarefa que unha teoloxía viva e responsable debe afrontar. E
afrontala coa seriedade que o tema merece, pero tamén coa liberdade
dunha fe que se sabe entregada á historia. Intentalo aquí obrigou a
un discurso máis teórico do que era a intención inicial. Tal vez esixa
un esforzo suplementario de atención reflexiva, deixando parte da
concreción máis vivencial á xenerosidade dos lectores e lectoras.
2. A realidade sacramental na vivencia concreta
Os sacramentos nin naceron co nome posto nin representan unha
irrupción inédita na historia relixiosa. Antes de nada foron
sinxelamente prácticas, nas que, como sucede nas demais relixións,
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se expresaba a experiencia fundamental da comunidade. Por iso
empezaron como herdanza espontánea da tradición xudía, vivida
como propia, e pouco a pouco foron contextualizándose tamén no
ambiente dos ritos e cultos das relixións romano-helenísticas do seu
tempo. O que as acabou especificando como cristiás foi a referencia,
cada vez más clara e consciente, á historia de Xesús de Nazaré en
canto criterio fundamental.
Aparece con claridade cando se miran os dous ritos máis específicos
da nova identidade: a Eucaristía e o Bautismo (cousa moi importante,
porque a súa vivencia e a súa interpretación estiveron sempre como
a presencia básica que dirixiu ó longo da historia a teoloxía
sacramentaria). Resulta evidente que a Eucaristía, recibindo a súa
impronta orixinal das comidas comunais de Xesús e da que celebrou
como despedida antes da súa morte, enlaza intimamente coa Pascua
xudía; e que, ademais, acabou asimilando valores e significados da
celebración dos cultos mistéricos (que á súa vez enlazaban cos
distintos ritos sacrificiais —de ofrenda, de acción de gracias, de
comuñón— da tradición relixiosa xeral)1. Algo semellante cabe dicir
do Bautismo: enraizado con toda probabilidade2 na actividade
bautizadora do propio Xesús, enlaza co Bautista e coas distintas
ablucións purificadoras do xudaísmo e das demais relixións.
Foi esta realidade viva e experiencial e non unha preocupación
teórica a que acabou atraendo a sí as palabras coas que máis tarde
foron denominados: mystérion, en grego e sacramentum, en latín. A
historia deste proceso lingüístico é complexa; pero máis que a simple
derivación léxica (á que ás veces se lle dá importancia excesiva), o
decisivo resultou, por un lado, a remisión á tradición bíblica e, por
outro, o interinfluxo real co ambiente relixioso, apoiado en
semellanzas estructurais e no común arraigamento na relixiosidade
humana.
Neste sentido, merecen ser lidos os dous artigos de Encyclopedia of Religion (dir.
M. Eliade): Th W. Jennings, Jr., Sacrament: 12, 500-504 e M. K. Hellwig, Christian
Sacraments, 12, páxs. 504-510.

1

2
Cf. o documentado estudio de J. P. Meier, Un Judío Marginal. II/1. Juan y Jesús.
el Reino de Dios, Estela, 1999, páxs.165-175.
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Dese modo, mystérion non perdeu nunca a connotación escatolóxica,
que de Daniel 2,28 a Marcos 4,11 (= Mt 13,11) e ós escritos paulinos
e deuteropaulinos remite ó Reino da “fin dos tempos”, ó “misterio”
antes escondido pero agora revelado (Rm 6, 25-26). Conserva
incluso a nota sapiencial, de iniciación á Sabedoría.3. Pero iso non
anulou o contacto significativo co culto dos misterios, tan estendido
entón no mundo helenístico: introducción, teórica e ritual, dos
“iniciados” na salvación, sobre todo mediante a participación na
vida-morte dos deuses. De entrada, esta semellanza provocou nos
cristiáns distanciamento e cautela, para evitar confusións. Pero a
aproximación era inevitable, dado o ambiente xeral e a profunda e
universal valencia antropolóxico-relixiosa deses ritos. De feito, a
partir do séceculo III o contacto fíxose cada vez máis intenso.
Algo semellante sucedeu con sacramentum no mundo latino. Con
dúas connotacións fundamentais: 1) suma, en diñeiro ou especie,
que as partes dun proceso xurídico deixaban no templo como
garantía sagrada, 2) xuramento da bandeira polo que o soldado se
consagraba á milicia. Compréndese que fose Tertuliano, xurista e
fillo de militar, quen fixese a aproximación. Se o “mysterion”
resultaba especialmente apropiado para a Eucaristía, o
“sacramentum” érao para o Bautismo: consagración a Deus pola fe
e a disciplina cristiá, que o introducía na fraternidade común.
Ben entendido que nada está máis lonxe disto que un proceso de
pura e simple acomodación: a intensidade da vivencia cristiá,
mentres asimilaba os valores comúns, enmarcábao todo no ámbito
da historia sagrada, onde a iniciativa salvadora de Deus e o exemplo
vivo de Xesús constituían a referencia determinante. En definitiva,
nos diversos ritos e no culto en conxunto, do que se trataba era de
vivir e actualizar a salvación revelada e realizada por Deus en
Cristo. Todo o demais era adxectivo e estaba en función desa
vivencia radical.
3
Cf. os estudios aínda clásicos de G. Bornkam, Mysterion: TWzNT 4 (1942) 809-834;
K. Prümm, Mystères: DictBilSupl 6 (1957) 1-225; Ch. Mohrmann, “Sacramentum”
dans les plus anciens textes chrétiens, en Études sur le latin des chrétiens I, Roma
1961, 233-244; III, Roma 1965, páxs.181-182.
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De feito, os escritos patrísticos están claramente determinados
pola referencia bíblica e a preocupación pastoral. No plano teórico
tal vez o máis salientable sexa a determinación do sacramento como
signo visible dunha realidade invisible. Axudaba o ambiente
neoplatónico (sempre sensible ó significado espiritual da realidade
empírica), que aproveitou ben o xenio de Agostiño, subliñando así
dúas notas: 1) A evitación literalismo material e máxico, pois a
realidade material só se fai signo sacramental gracias á palabra; dío
con expresións magníficas; en positivo: “Aplícase a palabra ó
elemento e faise un sacramento; el mesmo como unha palabra
visible”; “quita a palabra, e ¿qué é auga máis ca auga?”4. 2) A
mostración do carácter revelador, que fai celebrable e vivible a
salvación na visibilidade do corpo e da historia.
3. A conformación da teoloxía sacramentaria
De todos modos, esta actitude práctica e pastoral tiña que acabar
encontrándose coas necesidades teóricas. Na Idade Media, coa
entrada progresiva da preocupación filosófica, “a teoloxía
sacramental deixou de estar sobre todo nas mans dos bispos; os
monxes e os profesores foron entrando pouco a pouco na escena”5.
A concepción simbólica do mundo, na que espontaneamente as
cousas materiais remitían con realismo vivo á realidade espiritual,
foi substituída por unha visión cada vez máis lóxica e sensualista.
A diferencia entre o signo e a realidade significada foise agrandando,
ata o baleirar de verdadeiro realismo. Ese cambio explica a virulencia
da polémima acerca de Eucaristía, primeiro entre Pascasio Radberto
e Ratramno no séc. IX, e reavivada entre Lanfranco e Berenguer de
Tours no séc. XI. Para este o signo era aínda símbolo eficaz, que
facía verdadeiramente presente a realidade significada. Pero a
igrexa oficial decidiuse polo “realismo” de Lanfranco. Vese ben no
texto que Berenguer tivo que asinar:
4
Corpus Christianorum. SL 36, 529. San Isidoro, en cambio, apoiándose nunha falsa
etimoloxía de sacramentum, que el derivaba de secretum, insistía no carácter de
misterio oculto (Etymologiae, l. 6, c.19, n. 40 e 42, páxs. 82, 255).

H. Bourgeois en Los signos de la salvación (tomo 3º da Historia de los Dogmas,
dir. por B. Sesboüé), Salamanca, 1996, 44.

5
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“o pan e o viño que se poñen no altar despois da consagración son
no só un sacramento, senón o verdadeiro corpo e sangue do noso
Señor Xesús Cristo, e que é tratado e partido sensiblemente, non só
en sacramento senón en verdade (non solum sacramento, sed in
veritate), polas mans dos sacerdotes e mastigado polos dentes dos
fieis” (DS 690).
Iniciado ese camiño, masivamente realista, o simbolismo perdeu
defitivamente terreo, substituído por unha concepción obxectivante,
que converte os sacramentos en “entidades sólidas” en lugar de
celebracións vivas. A entrada da filosofía aristótelica acentúa o
proceso, que culmina coa sistematización de Tomás de Aquino, que
marcará de maneira definitiva a concepción clásica. Non se perden
de todo, claro está, nin o sentido simbólico nin a preocupación
pastoral. Pero prevalecen a preocupación teórica e a complexidade
especulativa, afirmando cada vez máis a tendencia á obxectivación
e cousificación.
De acordo co aristotelismo, foi preciso determinar a constitución
dos sacramentos, que deberá responder á composición hilemórfica,
cunha materia —a cousa sensible: auga no bautismo, pan en viño na
eucarístía— e unha forma, constituída polas palabras sacramentais.
Os sacramentos aparecen así como “cousas” claramente
determinadas.
A teoría das causas aplicouse á eficacia dos sacramentos. A gracia
vén de Deus, pero eles opérana como “causas instrumentais”, é
dicir, como instrumentos dos que Deus se serve. Faise mesmo
corrente a expresión de que “conteñen” a gracia (como nun “vaso”,
chegara a dicir Hugo de san Víctor).
Coa causalidade ían asociadas dúas cuestións importantes. Algúns
sacramentos, como o Bautismo, a Confirmación e a Orde, imprimen
carácter, que acabará sendo visto como unha “marca” real e
indeleble na alma. E sobre todo, a institución por Cristo, asegura a
eficacia sacramental, que actúa por si mesma: ex opere operato, con
independencia intrínseca das disposicións dos participantes, con tal
de que se celebrasen “coa intención de facer o que fai a Igrexa”.
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A configuración concreta facía indispensable a delimitación do
número. Na tradición as fluctuacións foran enormes. Firmes
estiveron sempre os sacramentos do Bautismo e a Eucaristía; pouco
a pouco, tamén o do Perdón. Pero durante tempo, ó non existir unha
enumeración fixa, algúns dos sete actuais, como o do Matrimonio,
non foron considerados sacramentos, mentres si o foron ritos que
non entraron no setenario, de xeito que as enumeracións variaron
de 5, a 7, a 9... ata 30 ou mesmo 3046 (tales como a auga bendita ou
a imposición da cinsa), aínda que nunca todos tiveron a mesma
importancia.
A institución por Cristo deuse sempre por suposta, e intentouse
demostrala con textos concretos para todos e cada un, a pesar de que
xa entón había dificultades para logralo, e variaban os textos de
posible apoio.
Non se trata de entrar agora no detalle, polo demais enormemente
complexo e sutil das cuestións, senón de indicar un estilo global.
Porque, se a agudeza especulativa resulta moitas veces admirable,
é obvio que está profundamente condicionada polo tempo. A visión
así resultante, que marcou e marca aínda de maneira moi profunda
o imaxinario relixioso cristián, aparece hoxe cunha forte carga
obxectivante e cousificadora, difícil de comprender e asimilar. Cada
vez máis os sacramentos e a mesma gracia foron vistos como
“cousas”; a realidade salvífica, como “contida” neles; e a súa
eficacia, como unha especie de “milagre” invisible causado por un
“instrumento” visible, que ademais actuaba polo seu propio
dinamismo obxectivo: ex opere operato.
Esta tendencia foi reforzada aínda pola separación da ortodoxia
oriental, que, a pesar dunha certa propensión ó formalismo litúrxico,
conservou sempre un máis vivo sentido do misterio. Se os grandes
teólogos podían resistir —e non sempre— a propensión obxectivante,
a concepción corrente acabou profundamente afectada. Enriba, a
situación de cristiandade, coa práctica masiva e obrigada dos
6
De 30 fala E. Kinder, Sakramente I. Dogmengeschichtlich: RGG 5 (1961/1986) 1323,
atribuíndollos a R.de san Víctor; de 304 fala L. Boff, Los sacramentos de la vida,
Santander 1978, páx.70, atribuíndollos nada menos que a santo Agostiño.
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sacramentos, acabou favorecendo a propensión máxica que axexa
sempre a todo rito; mesmo propiciou o risco da comercialización,
como demasiadas veces sucedeu coa Eucaristía, sometida a aranceis
e, xunto coa Penitencia, á tarifación de indulxencias.
Por fortuna, a teoría non podía cerrarse en sistema sen fisuras: os
sacramentos do Perdón e do Matrimonio sobre todo, presentaban
cuestións que dificilmente cadraban naquel marco. Se Deus perdoa
no acto mesmo da contrición, ¿cal é a causalidade propia do
sacramento? E a forma pode estar clara nas palabras da absolución,
pero ¿cal é a materia? E o Matrimonio ¿produce gracia ou é
“soamente remedio”, como dicía Pedro Lombardo? O seu ministro
¿son os cónxuxes ou o sacerdote? E ¿cal é a súa materia? Cuestións
nunca de todo clarificadas.
O mesmo feito da existencia de diversas escolas teolóxicas foi
sempre unha alerta: así Trento por respecto a san Boaventura
evitou dicir que Xesús fundara “de maneira inmediata” os
sacramentos. Estaban tamén as variacións históricas dalgúns
sacramentos: así a fómula non escriturística “ego te absolvo”,
levara xa a santo Tomás a afirmar que non era preciso que a
institución por Xesús se referise ás palabras, senón unicamente ó
seu sentido (STh III, 60, 7, ad 1). A evolución teolóxica non
encontraba así as portas pechadas.
4. O cambio cultural: Reforma e Modernidade
Sobre a comprensión, en efecto, van incidir de maneira decisiva
dous profundos cambios no clima histórico: a Reforma, primeiro, e
a Modernidade, despois.
A Reforma luterana supuxo ante todo un intento de romper o
excesivo intelectualismo e a forte obxectivación dos sacramentos. Os
dous factores capitais foron a “volta é Escritura” e a insistencia na
“soa fe”. A primeira, coa esixencia de buscar a lexitimidade e o
modelo de cada sacramento nas palabras e na vida de Cristo,
empezou por levar á concentración no esencial: “Un só sacramento
teñen as Sagradas Escrituras, que é o mesmo Cristo, o Señor”7.
7
WA 6, 86, Th. 18; cf. WA 6, 96-97,24. Para a Reforma cf. G. Wenz, Sakramente I:
Theologische Realenzyklopädie 29 (1998), páxs. 663-684, nas páxs. 670-679.
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Cuestionaba e relativizaba así o número dos sacramentos concretos.
Lutero, que pensa máis no elemento material, redúceos ó Bautismo
e á Cea, engadíndolle máis tarde a Penitencia; Melancton, que —
nisto menos escolástico— atende máis á celebración, admite tamén
a Orde e o Matrimonio. Por outro lado, a insistencia na sola fides
obrigou a revisar as deformacións causadas polo (mal entendido) ex
opere operato, insistindo na importancia da Palabra, na íntima
participación do corazón e na exclusión de todo comercialismo do
“mérito”.
A violencia polémica da época levou —tamén entre os mesmos
reformados— ás acentuacións unilaterais e extremadas. Desde aí
hai que comprender Trento. O impacto logrou unha certa
flexibilización conceptual e en bastantes aspectos unha revitalización
pastoral. Pero, na forma, o vocabulario e os conceptos continuaron
a ser os mesmos. E, canto ó fondo, en lugar dun diálogo renovador,
suscitouse ante todo unha reafirmación polémica da tradición,
impedindo a profunda reconversión que os tempos estaban a pedir.
Hoxe a distancia histórica afasta a polémica e permite apreciar
que, en definitiva, se trataba dunha sacudida necesaria contra os
abusos e deformacións producidos polo tempo. Na maior parte das
cuestións, máis que oposición excluínte, vemos complementariedade
e necesidade de integración. Aparece incluso nun tema tan candente
como o do ex opere operato. Atendendo á intención profunda, un
teólogo evanxélico puido escribir que “neste sentido, en canto á
cousa mesma Lutero mantén a causalidade dos sacramentos ex opere
operato, e só refuga unha tal causalidade no sentido dunha
comprensión meritoria da realización e unha eficacia salvadora sen
fe”8. En realidade, desde a perspectiva actual a Reforma aparece
máis ben como unha disputa de familia, como un reaxuste dentro do
cristianismo.
O verdadeiro desafío chegou coa Modernidade, porque esta tocaba
as raíces e conmoveu os alicerces. Non se trataba xa da maneira de
ler a Escritura: a nova crítica bíblica cuestionaba o valor mesmo da
8

U. Kühn, Sakramente,
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súa mensaxe. Non se discutía unicamente o modo de celebrar os
sacramentos: a nova concepción do mundo, con leis autónomas que
impiden toda concepción máxica ou intervencionista da acción
divina, facía entrar en crise o sentido mesmo da causalidade
sacramental.
Tales son os dous puntos que cambiaron radicalmente o problema,
desafiando por igual a tódolos cristiáns. As disputas confesionais
impediron durante moito tempo apreciar a súa intensidade, atrasando
un afrontamento consecuente e realista. De feito, un ten a impresión
de que os tratados dos sacramentos seguen aínda hoxe moi enredados
en cuestións herdadas, que xa non responden ás preguntas do noso
tempo e que por tanto deixaron de ser verdadeiramente reais. Como
en tantos puntos decisivos, a teoloxía actual non se atopa ante unha
reforma secundaria, senón ante o desafío de todo un cambio de
paradigma.
5. A necesidade dun cambio radical
Sería inxusto non ver os avances na teoloxía sacramentaria, sobre
todo polo impacto das ciencias humanas, como a historia e a
fenomenoloxía da relixión, a pragmática lingüística ou a filosofía
das formas simbólicas. Pero urxe encadrar tales avances no espacio
delimitado pola nova mutación na cultura, tratando de evitar que os
sacramentos aparezan como signos anacrónicos sen verdadeiro
enganche nin na comprensión intelectual nin na vida real.
5.1. O impacto da crítica bíblica
A nova lectura da Biblia foi o impacto primeiro e máis evidente. Xa
a simple volta a ela por parte da Reforma presentou problemas en
canto á institución e ó número dos sacramentos. Despois, os
estudios críticos, a medida que avanzaron e se foron radicalizando,
puxeron en cuestión todo o tratamento. Hoxe nin sequera resulta xa
posible falar dunha fundación directa e explícita da Igrexa por parte
de Xesús de Nazaré, senón máis ben da congruencia e coherencia coa
súa intención de facer presente o anuncio e realización do Reino na
historia. Pensar que el instituíu —expresamente e un a un— os sete
sacramentos, sería absurdo; e desde logo a ningún escriturista serio
se lle ocorre intentar mostralo en concreto. Pero non se trata dun

161 13

Andrés Torres Queiruga

proceso negativo: caído o fundamentalismo da letra, ábrese a
posibilidade dunha captación máis viva do espírito.
En primeiro lugar, demostrada a impertinencia da busca literal
para cada detalle ou problema, a ollada diríxese ó fundamental: á
vida de Xesús e da primeira comunidade. Entón aparece claramente
que, de seu, os sacramentos non son manifestacións raras ou
exclusivas, senón que están encadrados, con toda naturalidade, no
dinamismo vivo da súa tradición e vivencia relixiosa. Ela constitúe
o seu contexto máis obvio: ver a Xesús e ós seus discípulos bautizar
ou seren bautizados, encaixa no que cabía esperar da súa piedade
naquela circunstancia concreta.
Non se nega así a orixinalidade dos sacramentos cristiáns. Pero
non son xa unha invención historicamente estraña ou unha irrupción
inverosímil. Aparecen en referencia concreta, por un lado, á historia
bíblica da salvación (cea pascual, paso do Mar Vermello...) e, por
outro, á vida, ás palabras e ó destino do mesmo Xesús. Por iso —
non a pesar diso— na súa configuración progresiva puideron
incluso asimilar, sen se diluír, ritos e conceptos dos cultos ambientais.
Isto leva a unha consecuencia inmediata de moita importancia.
Ante a necesidade de actualizar o sentido ou de (re)configurar a
celebración dun sacramento, non se trata xa nin de andar
preocupados por encontrar na Escritura a súa “materia” e a súa
“forma”—como querían os escolásticos— nin —como aínda lles
sucedeu ós Reformadores— de buscar nos Evanxeos as palabras
concretas das súa institución. Trátase máis ben de mirar ás actitudes
e ó estilo conxunto da vida de Xesús e ó dinamismo fundamental da
experiencia cristiá.
Pénsese, por exemplo, qué outras serían moitas consideracións
acerca do sacramento do Perdón, se, en lugar dos tópicos tradicionais,
se atendese prioritariamente ó anuncio que Xesús fixo do perdón
incondicional por parte do Abbá e ós seus propios encontros cos
pecadores. E na mesma Eucaristía evitaríanse seguramente moitas
rixideces, tanto na teoloxía de fondo como na adecuación cultural do
rito, con tal de atender ás distintas presentacións teolóxicas (Paulo,
Sinópticos, Xoán, Didaché...), ó carácter de despedida íntima da
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última cea, á remodelación ritual posterior das mesmas palabras
coas que se nos narra9, ó ambiente pascual do que recibe sen
rixideces gran parte da súa configuración e ás mesmas comidas de
Xesús incluso cos “pecadores”....
A teoloxía actual comprendeu ben que, curiosamente, esta
concentración en Xesús non leva á perda da dimensión eclesial dos
sacramentos, senón á súa intensificación. É a comunidade a que,
seguindo o seu exemplo e vitalizada pola súa memoria, fai presente,
en momentos solemnes, as distintas dimensións da salvación que el
anunciou. Uns, como vimos, apareceron claros desde o primeiro
momento, porque remitían con evidencia ó recordo da súa vida: así
os sacramentos do Bautismo e a Eucaristía e, ó seu modo, o do
Perdón. Outros foron aparecendo e afirmándose a medida que a
Igrexa comprendeu que formaban parte fundamental da súa vida e
contribuían a alimentala.
É normal que houbese tanteos e oscilacións, que se diferenciasen
niveis —como os dos “sacramentos maiores” e “menores”, ordenados
á “perfección individual” ou á “edificación da igrexa”...10 — ,e
mesmo que existisen grandes discrepancias ata que acabou
configurándose o setenario actual. Abonda mirar para el, para ver
cómo non é preciso sacralizalo de maneira absoluta —puido, por ex.,
quedar tamén como sacramento a consagración á vida relixiosa—,
para comprender o seu profundo acerto e lexitimidade evanxélica.
Certas discusións no ecumenismo actual perderían moita da súa
intensidade, con só ter en conta este dato.
Os sacramentos sitúanse, en efecto, nas articulacións fundamentais
da vida humana: nacemento (Bautismo), entrada na vida adulta
(Confirmación), elección definitiva de estado (Orde e Matrimonio),
situación de culpa (Perdón), afrontamento da morte (Unción): e a
Eucaristía, como alimento e culminación (fons et culmen) que o
9

Cf. G.Theissen.- A. Merz, El Jesús histórico, Salamanca, 2000, páxs. 451-485.

Cf. Y. J. M. Congar, La idea de sacramentos mayores o principales: Concilium
n. 31 (1968) páxs. 24-37; H. Bourgeois, en Los sacramentos signos de salvación, cit.,
páxs. 104-107.
10
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envolve todo11. Calquera manual de Fenomenoloxía da Relixión
mostra o profundo enraizamento destes ritos na tradición relixiosa
humana, e a mesma filosofía pode ensinar con Karl Jaspers que se
trata de “situacións-límite” na configuración da existencia. Por iso
as buscas da institución nas palabras da Escritura ou, como observa
L-M. Chauvet, os curiosos argumentos simbólicos —sete remedios
ós sete pecados capitais (A. Magno), tres virtudes teologais máis
catro cardinais (Boaventura), sete días da creación, sete dons do
Espírito...— son xustificacións après-coup, despois do feito xa
logrado12.
Aí radica, sen dúbida, o profundo acerto da insistencia por parte
da teoloxía recente no carácter da Igrexa como “sacramento
fundamental” (Grundsakrament), buscando nela, como de maneira
exemplar fixo Karl Rahner 13 , a verdadeira explicación da
configuración concreta, tanto na forma como no número. Trátase
dunha fidelidade non “xurídica”, senón viva e verdadeiramente
“pascual” á súa institución por Xesús (a quen cualifica de
“sacramento orixinario”: Ursakrament). Creo que a resistencia a
esta proposta, por parte dalgúns teólogos católicos e sobre todo
evanxélicos, obedece a un resto, máis ou menos consciente, de
fundamentalismo bíblico.
5.2. O impacto da Modernidade
A pesar de certas reticencias e das normais diferencias de detalle,
no fundamental os resultados da crítica bíblica entraron na teoloxía
actual. Non sucede o mesmo, ou sucede en moito menor medida, co
outro factor. O impacto da Modernidade está esperando aínda unha
elaboración expresa, que tamén aquí, máis alá do desconcerto, faga
sentir os seus efectos fecundantes.
11
Cf. D. Borobio, Sacramentos y etapas de la vida. Una visión antropológica de los
sacramentos, Salamanca, 2000.
12
Sacrements: Catholicisme 13 (1991) 326-361, en 335-336 (está traducido o seu
estudio máis amplo: Símbolo y sacramento, Barcelona 1991); cf. J. Dournes, Para
descifrar el septenario sacramental: Concilium n. 21 (1968) , páxs.75-94.
13
La Iglesia y los sacramentos, Barcelona 1964; no é el o primeiro nin o único; sobre
o problema cf. R. Arnau, Tratado general de los sacramentos, Madrid, 2001,
páxs.234-244.
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O problema é certamente moi difícil, pois afecta ó cambio radical
no modo de concibirmos a acción de Deus no mundo. A teoloxía
sacramental forxouse nunha cosmovisión que daba como suposta e
normal a continua intervención de factores sobre-naturais no
entramado da realidade mundana. Non só Deus mesmo e —con El
ou contra El— os espíritos anxélicos ou demoníacos, ademais dos
santos; tamén determinadas realidades naturais, como a auga
bendita, ou numerosas fórmulas e cerimonias eran vistas sen
problema causando non só bens espirituais, como o aumento da
gracia ou das indulxencias, senón tamén efectos empíricos, como
curacións, aumento da fecundidade e propiciación de chuvias ou
evitación de secas.
Esa cosmovisión pasou sen volta, porque a visión dun mundo
gobernado por leis inmanentes e autónomas forma parte da cultura
común e, con razón, é percibida como un avance irreversible da
historia humana. De xeito que, mesmo alí onde persisten
determinadas prácticas ou rutinas en sentido contrario, aparecen xa
como “restos” en franca recesión dentro das igrexas, e son vistas
desde fóra como anacronismos que fan incrible a relixión. Ou
logramos unha nova comprensión ou a fe estará seriamente ameazada,
ata acabar facéndose incrible.
Afortunadamente a vivencia sacramental é sempre moito máis rica
cá teoría na que se inscribe, e a experiencia íntima rompe
continuamente os moldes da mesma. Por iso sería inxusto dicir que
todo nos sacramentos responde á cosmovisión pasada. Pero, ó
mesmo tempo, sería inxenuo non ver que gran parte da explicación
teolóxica e pastoral está profundamente marcada —e demasiadas
veces estorbada e deformada— por ela. Abonda con pensar en
afirmacións como: a Unción perdoa os pecados, pero pode tamén
producir a saúde corporal do enfermo, “se lle convén”; ou: coas
palabras da consagración Cristo “baixa” á Eucaristía (e recórdese
a confesión imposta a Berenguer). O mesmo sucede con prácticas
como a de administrar a unción a unha persoa certamente
inconsciente ou con certas e moi estendidas interpretacións da
eficacia do bautismo dos nenos (que por desgracia se tomou
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demasiadas veces como modelo para a comprensión dos demais
sacramentos).
O máis grave é que esa visión afecta á mesma estructura conceptual,
pois conforma de maneira decisiva os esquemas imaxinarios en que
se apoia a explicación da causalidade sacramental. Esta supón, en
efecto, que entre Deus e o receptor existe unha “distancia”: por iso
o sacramento é un “instrumento” mediante o que Deus actúa. De
modo que, por un lado, Deus antes quieto “empezaría” a actuar con
ocasión do sacramento; e, por outro, unha realidade material sería
transformada de maneira que “causaría” na alma —e ás veces no
corpo— un efecto concreto. Certamente desde unha sensibilidade
traballada polas xustas adquisicións da nova visión do mundo
resulta moi difícil subtraerse á impresión de estar ante os restos
dunha concepción mítica, que tende a inducir unha relixiosidade
máxica.
A exposición resulta, desde logo, cruelmente esquemática. Pero
ten a vantaxe de poñer ó descuberto a estructura fundamental,
facendo ver que non abonda con cambiar este ou aquel elemento na
concepción. Os diversos compoñentes son solidarios entre si,
formando unha rede fortemente incrustada no imaxinario relixioso
e teolóxico, de xeito que só operando unha remodelación do conxunto
será posible lograr unha nova coherencia que faga comprensibles e
vivibles os sacramentos na nova situación cultural.
O problema é grave, porque pon a teoloxía fronte a un dilema: por
un lado, non cabe xa ver a eficacia dos sacramentos baixo a forma
dun intervencionismo divino; pero, por outro, sen eficacia real os
sacramentos quedarían reducidos a un simbolismo baleiro ou a un
rutineiro actuar “como se”. De feito, no nivel teórico, esta é a idea
que as presentes reflexións intentan salientar como máis fundamental:
considero, en efecto, que mentres non se teña claridade sobre este
punto, os avances —verdadeiramente moi importantes— que se
fixeron na teoloxía dos sacramentos nin encontran o seu lugar
adecuado nin dan logrado unha plena coherencia.
De todos modos, igual que no caso da crítica bíblica, se non
sucumbimos ó desconcerto inicial nin cedemos á tentación da volta
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atrás, sexa mediante a simple repetición das concepcións antigas,
sexa recorrendo a simples acomodacións circunstanciais, é posible
ver que a nova situación, xunto co problema, trae tamén consigo
novas posibilidades.
6. Cara a unha comprensión actualizada
En efecto, a radicalidade do cuestionamento, ó impedir
acomodacións cosméticas, fai caer na conta dunha posibilidade
igualmente radical: a inversión total na posición do problema. E
resulta curioso comprobar que os datos da solución están desde
sempre presentes na tradición máis sólida: a idea de creación
continua e o descubrimento de Deus como amor14. Cando se toma en
serio esta perspectiva, os papeis invértense de maneira espontánea
e xorde unha nova comprensión, que, sen perder a riqueza da visión
tradicional, se mostra capaz dunha limpa e fecunda actualización.
6.1. Accións de Deus na acollida humana
A comprensión corrente parte dun esquema falso, aínda que por
desgracia continuamente alimentado non só pola tendencia
espontánea da nosa imaxinación espacial, senón tamén polas palabras
e os conceptos vulgares tanto da piedade como da teoloxía. Karl
Barth expresouno co seu abrupto sobrenaturalismo: “Deus está no
ceo, e ti na terra. O certo é que, de xeito máis ou menos consciente,
ordinariamente pártese do suposto que Deus está “alá” e nós “acá”;
que Deus está inactivo e nós afanados na nosa realización relixiosa;
e que por iso precisamos que de vez en cando, sobre todo nos apuros
ou cando non chegan as nosas forzas, se decida —de aí as súplicas
e intercesións— a axudarnos coa súa gracia.
En tal esquema os sacramentos son “instrumentos” privilexiados
polos que ese actuar puntual de Deus se fai máis seguro e eficaz. No
fondo, serían como pequenos “milagres”, aínda que invisibles, e
abonda ler con atención alerta bastantes expresións teolóxicas para
decatarse de que, efectivamente, ese é o trasfondo imaxinativo
Para ampliación e fundamentación destas ideas, cf. Recupera-la creación, cit.,
cap. 1-3.
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operante. Pero dese modo intensifíscase toda a dificultade e toda a
inverosimilitude dun “intervencionismo” que lesiona por igual a
realidade do Ser Divino —convertido nunha causa entre as causas
do mundo— e a autonomía do ser mundano.
Pola contra, todo cambia, cando se inverte a perspectiva, non de
maneira artificiosa, senón recorrendo ás verdades máis fundamentais
da experiencia bíblica. Se a creación non é un acto illado, acontecido
in illo tempore, pero que logo cesou; senón creatio continua, que en
cada instante está sustentando o ser da creatura. Se Deus é acto
puro, sen o mínimo resto de pasividade, é dicir, iniciativa absoluta
sempre en acto. Se iso sucede única e exclusivamente por amor,
“sempre a traballar” (Xn 5,17) pola nosa salvación e loitando contra
a nosa resistencia e pasividade. Se iso é así, entón todo dá a volta.
Porque aparece, con plena evidencia, que Deus para actuar
realmente non precisa “entrar” no mundo ou “baixar” a el, porque
está xa sempre dentro e activo, na súa máis radical entraña; que a
súa acción non é un “intervencionismo” que interfire no actuar das
creaturas, senón que, pola contra, o está sustentando, suscitando e
dinamizando. No mundo natural iso realízase no propio exercerse
dos dinamismos e das leis das distintas realidades. No mundo
propiamente humano a acción divina busca a súa realización a
través da liberdade, que a pode acoller ou refugar. Pero se hai
pasividade ou rexeitamento, están unicamente da nosa parte. Por
iso é a nós e non a Deus a quen é preciso mover e cambiar. Del vén
sempre a iniciativa, en nós está a pasividade, e a nosa actividade é
xa sempre resposta. Toda vida relixiosa auténtica consiste
xustamente no esforzo por acoller, cada vez con máis fonda e libre
fidelidade, esa iniciativa que nos solicita para o noso ben e loita sen
descanso contra as nosas resistencias.
E sería equivocado pensar que dese modo non existe acción real de
Deus ou que todo quede reducido a un “como se”. Hai acción real,
porque, aínda que Deus como actividade plena e iniciativa absoluta
non “empece a actuar”, produce un cambio efectivo no mundo a
través da acollida da creatura. Deus está sempre amándome a min
e ó ferido á beira do camiño, e está facendo a prol de ambos todo
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canto depende da súa acción sustentadora e dinamizadora; pero no
momento en que eu, como o bo Samaritano, acollo na miña liberdade
a súa chamada a través do meu ser, transfórmoa en acción histórica
nova, que me cambia a min e cambia o mundo. E, ó revés, se, como
o sacerdote e o escriba da parábola, non acollo esa chamada, a
acción de Deus está presente, pero a miña pasividade fai que non
suceda nada.
Como se ve, todo isto non vale só para os sacramentos, senón para
toda a vida cristiá. Pero esta constatación, lonxe de debilitar a
validez da aplicación a eles, constitúe a mellor confirmación, tanto
porque exclúe toda sospeita de argumento ad hoc ou de simple
amaño para a ocasión, como porque sitúa a vivencia dos sacramentos
no seu contexto natural. Sexa cal sexa a concreción celebrativa de
cada un, os sacramentos son ante todo modos concretos de acoller
o actuar salvador de Deus na vida humana.
6.2 O culto como mediación
A última afirmación é importante, porque fai patente aínda unha
tensión fecunda que debe ser considerada antes de entrar no estudio
concreto. Porque unha vez recoñecida toda a realidade como creación
divina, a vida enteira pode converterse en acollida da salvación. De
seu, os sacramentos non serían necesarios, porque todo se fai así
sacramento. Tal sucederá na Gloria definitiva: “Nela non vin
santuario ningún, porque o seu santuario é o Señor Deus, que todo
o sostén, e mailo Año. A cidade non precisa sol nin lúa que a
ilumine, que a ilumina a gloria de Deus; e o Año é a súa lámpada”
(Ap 21,22-23).
Non se trata dunha consideración banal, pois apunta á esencia
mesma do sentido do culto relixioso. O primeiro cristianismo viviu
a fondo esta tensión, debido a que o impacto da vida e actuación de
Xesús, coa súa insistencia na presencia definitiva —escatolóxica—
da salvación, tendía a borrar toda diferencia. Vivida no Espírito de
Cristo, a experiencia humana no mundo “convértese en culto
agradable ó Señor e mesmo constitúe o culto perfecto dos últimos
tempos: un culto non ritual, mergullado na vida profana, desprovisto
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de formas sagradas, expresado na propia existencia do home”15. Por
iso o Cuarto Evanxeo di que o novo templo de Deus é o corpo de
Cristo (Xn 2, 21) e que a verdadeira adoración non será xa nin en
Garizim nin en Xerusalén, senón “en Espírito e verdade” (Xn 4, 2124). Paulo reprende os gálatas por volveren ós ritos xa superados
(Gál 4, 9-10) e ós romanos exhórtaos a que ofrezan a propia
existencia “como sacrificio vivo, santo, grato a Deus: como o voso
culto espiritual” (Rm 12, 1). E noutro lugar concreta: “tanto que
comades, como que bebades, como calquera cousa que fagades,
facédeo todo para gloria de Deus” (1 Cor 10, 31).
Pero, por outra parte, resulta obvio que o N. T. mantivo o culto,
cultivou ritos e celebrou sacramentos. Non se negaba con iso a
verdade profunda, pero os primeiros cristiáns comprenderon que no
tempo esa verdade só se pode realizar de maneira precaria e
provisoria. O culto facía así de mediación, avivando a conciencia e
mantendo a esperanza. De aí a insistencia, na liña dos profetas, en
que ese culto fose fiel á palabra do Señor e levase a unha vida santa
no servicio e amor fraternos.
Sería interesante mostrar como este carácter mediador, que expresa
a verdadeira esencia do culto, foi moi ben captado por Hegel. Para
el no culto, aínda que sexa no modo da representación, rómpese o
encanto da aparencia e faise visible “a verdade”: ver todo en Deus
e a Deus en todo16. A celebración viva, en efecto, consiste en facer
visible simbolicamente a verdadeira esencia da realidade, para así
abrirse á súa eficacia. Na Eucaristía, por ex., faise “visible” que
somos unha comunidade que Deus convoca e reconcilia (ritos de
entrada), que ilumina coa súa Palabra (lecturas), que nos fai irmáns
que poñen en común os seus bens (ofrendas), que todo sucede
apoiados na vida, morte e resurrección de Cristo con quen todos
comungamos sen diferencias nin discriminacións...
15
G. Barbaglio, Culto: Nuevo Diccionario de Teología I, Madrid 1982, páxs. 285-298,
na páx. 293.
16
Lecciones sobre Filosofía de la Religión I, Madrid 1984, 313; cf. todo o que di ó
respecto ó tratar da “relixión consumada” no t. III das Leccións. Destas ideas fíxenme
eco en A. Torres Queiruga, La lamentación y la muerte masiva: Concilium n. 247
(1993), páxs. 61-72.
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A celebración non é algo á parte ou clausurado en si mesmo:
constitúe unha especie de fiestra que permite ver en transparencia
—que revela— o que, máis alá das aparencias obxectivas e das
cegueiras subxectivas, é a realidade de cada día na súa verdade
última e definitiva, é dicir, desde a súa fundamentación en Deus. Por
iso os profetas insistiron sempre en que a perversión do culto
consiste en illalo da vida, como válido en si mesmo ou incluso como
un seguro máxico fronte ás esixencias éticas ou á verdadeira
vivencia relixiosa.
6.3. Os sacramentos como concrecións fundamentais do culto
eclesial
Tomando en serio este contexto vivo, compréndese que calquera
cousa ou acción que axude dunha maneira especial a visualizar e
vivenciar esta estructura da realidade, adquira carácter sacramental.
A acollida das reflexións que, por ex., nesta dirección fixo L. Boff
nun libriño, breve pero fondamente acertado,17 mostra a sensibilidade
actual para esta verdade. E, sobre todo, a ela se refiría a tradición
cando distinguía entre sacramentos “maiores” e “menores”.
Distinción que acabou levando á actual, que fala destes últimos
como sacramentais: a eles refírese o mesmo Vaticano II como
“signos sagrados” cos que “se santifican as diversas circunstancias
da vida”18, pois expresan na realidade corporal e visible a percepción
e acollida da presencia invisible de Deus.
Os sacramentos pertencen ó mesmo xénero: cabe afirmar que, en
definitiva, son aqueles sacramentais que, desde a referencia ó
Evanxeo concretada a través da experiencia histórica, son
recoñecidos pola Igrexa como expresando e celebrando as
articulacións fundamentais da presencia salvadora de Deus na vida
humana. Por iso están situados naquelas situacións que marcan os
momentos decisivos da existencia.

17

Los sacramentos de la vida, Santander, 1977.

Constitución sobre a Sagrada Liturxia, n. 60; cf. n. 39, páxs. 60-61. 79. Cf. R. Arnau,
O. c., páxs. 359-368.

18
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Complétase así a perspectiva desde a que cabe xa articular una
visión dos sacramentos capaz de asimilar toda a riqueza neles
acumulada pola tradición, facéndoa, ó mesmo tempo, comprensible
e asimilable desde a cultura e sensibilidade actuais. A falta de
espacio fai que só caiba mostralo de maneira moi esquemática,
enumerando, acaso con algunhas repeticións, os puntos principais.
1. Ante todo, percíbese ben o significado central. A presencia
salvadora de Deus está sempre actuante, de maneira plena e
actual. Pero a vida humana é variable e polifónica: cabería dicir
que a función do sacramento consiste en converter esa
“presencia” permanente en “encontro” vivo desde as situacións
máis fondas e decisivas da existencia. Os sacramentos son así os
modos fundamentais de acoller a salvación, sempre presente e
sempre ofrecida, pero concretándoa de acordo con elas. Por iso,
o específico de cada sacramento resulta de configurar a
celebración de maneira tal que a presencia salvadora de Deus se
faga simbolicamente visible e poida así ser crida, agradecida,
cultivada e acollida neses momentos que marcan os transos
máis importantes da vida humana. Non se celebra igual a
Unción, na que a comunidade trata ante todo de axudar o
enfermo para que poida afrontar a morte sabéndose envolto e
apoiado polo amor resucitador de Deus, que, por exemplo, a
Penitencia, onde do que se trata é de avivar a fe no seu perdón
incondicional e no poder curativo da súa gracia.
2. De aí a importancia dos signos e dos símbolos, en canto
realidades especialmente significativas, que “falan” á conciencia
profunda, espertando a atención e abrindo o significado. Por
iso, obxectivamente, non todo símbolo serve para calquera
sacramento —a auga do bautismo non tería significado revelador
no matrimonio— nin se poden escoller de maneira arbitraria,
nin cambiar de modo caprichoso. E, subxectivamente, o simbólico
esixe unha actitude a un tempo acolledora e activa, porque a súa
forza expresiva aviva e educa a sensibilidade, pero pide tamén
un esforzo de interiorización ou, como dicía Teilhard, de “cultivar
a ollada”. Toda verdadeira liturxia é sempre unha posta en acto
desta dobre dimensión.
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3. A preocupación por configurar con coidado o xesto celebrativo
para “acoller” do mellor modo posible a iniciativa divina, parte
da conciencia da fraxilidade humana, sempre proclive á rutina
e mesmo á deformación. É dela de onde poden vir os fallos,
nunca da presencia salvadora de Deus, sempre segura. Segura,
gracias á súa “promesa”, como acentúa a teoloxía evanxélica,
ou, máis fondamente, porque El —que “consiste en estar
amando” (1 Xn 4, 8.16)— se escolleu a si mesmo como o que
quere estar sempre ó noso lado, sustentándonos, apoiándonos e
salvándonos. Iso é o que desde o comezo quixo expresar a idea
da eficacia ex opere operato: vistos desde a súa propia esencia,
podemos estar seguros de que a salvación de Deus nos
sacramentos non fallará nunca.
4. Compréndese tamén que, por se tratar das articulacións
fundamentais, nas que se xoga o sentido e a realización da
existencia dos seus membros, sexa a Igrexa como tal a que se
sente implicada. A vivencia comunitaria alcanza nos sacramentos
a súa culminación, comprometendo dalgún modo o enteiro ser
eclesial. De aí que sexa a ela a quen lle corresponde a
determinación do número dos sacramentos, así como da
estructura e dos símbolos fundamentais da celebración, que non
poden quedar ó arbitrio dos fieis ou das comunidades
particulares. O que, sen embargo, non ten que ser traducido
nun uniformismo nivelador dos diversos grupos ou, menos, das
distintas culturas, nin tampouco nun ritualismo seco e
esterilizante. A historia mostra que a estructura pode ser a
mesma aínda que se encarne nunha enorme variedade de formas
rituais, estilos epocais ou sensibilidades culturais; e que tamén
os símbolos concretos, mesmo os máis profundos e universais,
teñen a súa historia e incluso o seu nacemento e a súa morte19.
5. Este carácter intrinsecamente eclesial dos sacramentos permite
comprender e situar no seu xusto lugar aspectos importantes da
19
Cf. M. Eliade, Tratado de historia de las religiones, Madrid 21981; P. Tillich, The
Meaning and Justification of Religious Symbols, en S. Hook (ed.), Religious
Experience and Truth. A Symposium, New York 1961, 3-11; The Religious Symbol,
ibid., páxs. 301-321.
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celebración. Explica en primeiro lugar a presencia dun ministro,
non como “dono” do sacramento ou acaparador do rito, senón
como “servidor” que na comunidade coordina a celebración e fai
visible —representa— a presencia e a intención unitaria da
Igrexa20. Aclara igualmente o difícil problema do carácter, que
apunta a configuración, á vez íntima e pública, do ser persoal
naqueles sacramentos que implican un compromiso definitivo
celebrado con e ante a comunidade21.
6. Aclárase tamén o verdadeiro sentido do bautismo dos nenos,
que causou problemas desde o comezo. Mal entendido, como se
fose sen máis unha acción de Deus sobre un neno ou unha nena
inconsciente, leva facilmente a unha concepción máxica ou,
literalmente, infantil. En cambio, todo aparece diferente cando
se comprende que non se bautiza un neno en abstracto: bautízase
un fillo ou unha filla dunha familia cristiá, que é acollido así na
“familia da Igrexa” e vive realmente —ou debería vivir—nun
ambiente configurado pola fe e que polo mesmo está influíndo
realmente o seu crecemento e a súa vida22. De modo que, sen
deber ser convertido no caso normal, este bautismo salienta ben
a iniciativa da gracia: “O bautismo dos nenos anuncia
claramente que a chamada graciosa (gnädige) de Deus á súa
comunidade precede a fe, é o fundamento que a soporta”23.
7. Apertura
Non hai espacio para entrar en máis detalles. Espero, con todo,
que o dito abonde para comprender o fundamental e percibir como
20
Cf. J. M. Tillard, Intención del ministro y del sujeto de los sacramentos: Concilium
n. 31 (1968), páxs. 125-139, nas páxs. 127-128).

Cf. E. Schillebeeckx, Cristo, sacramento del encuentro con Dios San Sebastián
1968, 174-199; E. Ruffini, El carácter como visibilidad concreta del sacramento en
relación con la Iglesia: Concilium n. 31 (1968), páxs. 111-124.

21

22
Cf. o mesmo san Tomás: dos nenos “pode dicirse que teñen intención, non polo
seu acto propio..., senón polo acto daqueles que o presentan” (III, q. 68, a. 9, ad
1). E sobre todo P. Althaus, Die christliche Wahrheit, Gütersloh 71966, 553; merece
a pena ler todo o apartado § 56, 3-4, páxs.. 550-563.
23

P. Althaus, O. c., páx. 555.
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nesta perspectiva se abre toda unha nova posibilidade de vivencia e
renovación.
Ante todo, unha vez enfocados así, os sacramentos entran na súa
verdadeira dinámica de absoluta gratuidade por parte de Deus e de
acollida estrictamente persoal por parte humana. O perigo de
xuridicismo axexa sempre, certamente; pero agora resulta moito
máis obvia a súa deformación e faise máis doado escapar a el. A
posible propensión máxica desaparece por si mesma, pois a máxima
exaltación do ex opere operato, en canto expresión do amor de Deus
sempre ofrecido e sempre disposto, fai que apareza por si mesmo en
canto chamada á acollida na fe, como único lugar onde —con
diversas modalidades— pode realizarse na historia. As diferencias
confesionais non desaparecen, pero encontran un amplo e fecundo
terreo común que as deixa enormemente relativizadas.
En segundo lugar, dilúense por si mesmas moitas das incomodidades
da concepción tradicional, que presenta aspectos dificilmente
asimilables para unha sensibilidade crítica, que non pode renunciar
nin ós resultados seguros da crítica bíblica nin ás adquisicións
irrenunciables da cultura moderna.
Finalmente, e tal vez sobre todo, ábrese un espacio onde é posible
incorporar os avances, en moitos aspectos verdadeiramente ricos e
novidosos, da actual teoloxía sacramentaria, pero agora
conferíndolles unha coherencia da que moitas veces carecen por
mesturaren dous paradigmas diferentes: o do esquema imaxinativo
dun Deus que “intervén” con accións puntuais (secretamente
“milagrosas”) e o nacido da nova visión dun mundo con leis
autónomas. Non é xa posible mostralo en detalle e debe quedar á
consideración do lector ou lectora.
En todo caso, non resulta difícil percibir que a visión aquí
proposta, como de vez en cando se sinalou de maneira expresa,
enlaza moi ben —asimilando e corrixindo— coas diversas adquisicións
das ciencias humanas, empezando polas da antropoloxía e da
fenomenoloxía relixiosas. Con maior evidencia aínda, permite acoller
a nova reflexión filosófico-teolóxica sobre o símbolo24, así como os
24

Cf. K. Rahner, Para una teología del símbolo, en Esccritos de Teología IV, Madrid
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avances da lingüística, sobre todo no que se refire a forza ilocutiva
e á dimensión pragmática da linguaxe25, cos que enlazan intimamente
os tratamentos apoiados na acción comunicativa26. Estes aspectos, ó
mostraren a profunda e decisiva incidencia que as expresións
simbólicas, as dimensións da lingua e a relación dialóxica teñen na
constitución e realización do suxeito, sitúan no seu verdadeiro
campo a eficacia dos sacramentos. Ó quedar eliminado o esquema
imaxinativo que os ve como compoñentes dun “instrumento” polo
que Deus actúa sobre o suxeito, elimina todo equívoco obxectivante.
Agora aparecen como expresións intrínsecas, nacidas da necesidade
humana: é a comunidade a que precisa facerse consciente da
Presencia que sustenta e habita toda a realidade tratando de a levar
á súa verdadeira realización.
Os sacramentos, recoñecendo a iniciativa salvadora de Deus,
sempre presente e actuante no individuo, na comunidade e na
historia, buscan celebrala e acollela, de xeito que pouco toda a vida
se deixe orientar e configurar por ela.
Andrés Torres Queiruga

1961, 283-321; J. Rovira Belloso, Los sacramento, símbolos del Espíritu, Barcelona
2001, páxs. 55-67, 129-139.
25
Cf. L-M. Chauvet, Sacrements, cit., 348-359 e, máis amplamente, en Simbolo y
sacramento, cit., páxs. 91-162, 272-322.
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A grande coisa que o Movimento Sem Terra faz hoje, no Brasil,
não é a luta pela reforma agrária, porque ela existe antes, durante e
vai existir depois. O grande feito do Movimento Sem Terra é recuperar o sentido da cidadania de pessoas que estavam a um milímetro
de virar párias da sociedade” (Lula, Caros Amigos, outubro, n.5, p.15).

A dificuldade de reduzir a uma mesma lógica a ideologia liberal
burguesa, representada pelo Estado e o latifúndio, e a mentalidade
contestatária e reivindicativa do Movimento Sem Terra, assim
como a idéia de que o migrante carrega consigo um particular modo
de viver que o identifica com um determinado grupo ou comunidade,
fez-nos sentir a necessidade de realizar uma pesquisa de caráter
antropológico que relacionasse migração, identidade e inserção
social. Desejávamos conhecer melhor as fronteiras étnicas do MST
e, o impacto dos novos valores no modelo cultural originário do
migrante.
A literatura do Movimento Sem Terra situa a sua ação na linha
dos grandes movimentos brasileiros de luta pela liberdade e pela
terra.. Adotando essa perspectiva histórica reclamada pelo próprio
movimento, percebemos alguns fatos objetivos que nos ajudam a
compreender a sua gestação e desenvolvimento, confirmando a tese
de que os fenômenos étnicos, para a sua compreensão, hão ser
referidos à sociedade como um todo. O sistema tradicional brasileiro
de relações sociais, por causa da hierarquização e desigualdade
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social, favoreceu no passado o regime de patronagem e clientelismo.
O sistema de padroado permitia ao camponês sobreviver através da
troca de favores; porém, a partir da segunda metade do século XX,
o acelerado processo de urbanização e industrialização fez com que
este modo de vida rural que garantia a sobrevivência do camponês
se extinguisse, extremando as contradições sociais e a consciência
de classe. Na década de 70 a mecanização intensa da lavoura,
particularmente no Rio Grande do Sul e Paraná, expulsou do campo
grandes contingentes populacionais, que se dirigiram, em grande
parte, às regiões de colonização como Rondônia e Mato Grosso.
A povoação do Estado de Rondônia iniciou-se, de fato, na metade
da década dos setenta. Até esse momento a região era pouco
povoada, sendo basicamente sua população formada por índios,
seringueiros e ribeirinhos. A construção da BR 364 (1960/61)
representou um esforço do Estado Brasileiro por integrar esta parte
da Amazônia no espaço socio-econômico nacional. A partir da sua
pavimentação, a população triplicou num período de dez anos. A
grande parte das pessoas que vieram para o Estado procediam do
Paraná, Espirito Santo, Minas Gerais e de alguns Estados do
Nordeste, 70 por cento destes migrantes eram de procedência rural1.
O fato migratório, de caráter massivo, reuniu no nosso Estado
grupos étnicos diferentes atraídos pela promessa de terra farta e a
possibilidade de melhorar de vida. O desconhecimento da região e a
falta de recursos fizeram com que muitos vissem frustradas as suas
esperanças, passando a engrossar as fileiras dos excluídos. Para o
estudo do ego pessoal resultante desse complicado processo
migratório com raízes numa dialética social de inclusão-exclusão, e
da identidade coletiva do MST de Rondônia, recorremos a um duplo
enfoque: histórico e êmico, apoiando-nos em técnicas qualitativas
rotineiramente usadas pela antropologia social e cultural, como a
observação participante, entrevistas e histórias de vida.
O nosso contato com o MST data de 1996; além desta experiência,
o desenvolvimento sistemático da pesquisa centra-se num grupo de
1

CPT-Porto Velho
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integrantes do MST que veio a Porto Velho com a finalidade de
cumprir uma “Jornada de lutas” e entregar uma pauta de
Reivindicações dos acampados e assentados para o INCRA. O
calendário da Jornada previa uma estadia de um mês na cidade, mas
ficaram mais de dois meses com o objetivo do atendimento de 80 por
cento da pauta de reivindicações.
O grupo do MST que veio para Porto Velho acampou em uma área
cedida pela Arquidiocese localizada no Bairro Olaria, pertencente à
Paróquia Nossa Senhora do Rosário. O espaço era pequeno para
acolher os 1200 militantes, porém não observamos, nos primeiros
tempos, nenhuma reclamação por causa do desconforto. A
distribuição de tarefas era feita de maneira que ninguém ficava sem
trabalho. O grupo foi dividido em 20 sub-delegações que trabalhavam
com a limpeza do local, organização da estrutura, negociação,
informação, equipe de saúde, educação, alimentação, segurança...
Para facilitar a organização, o acampamento tinha à sua disposição
um carro de som de propriedade do MST. Dali dirigiam assembléias,
dividiam tarefas, convocavam lideranças e organizavam as saídas
dos militantes em colunas (duas fileiras) paras as manifestações.
Nos momentos de lazer viam televisão, jogavam dominó ou truco,
tocavam viola e conversavam em rodas. Os temas preferidos nestas
conversas eram sobre violência e humilhação, alegrias e conquistas;
lembranças da roça, da penúria familiar, relatos de êxodo, da vida
nas periferias e nas terras alheias. A rotina era quebrada pela
celebração de “noites culturais”, nas quais, de um lado, os militantes
tinham a oportunidade de mostrarem seu talento artístico e, de
outro, compartilhavam as diferentes tradições regionais. As
diferenças físicas e os sotaques denunciavam a diversidade de origem
das pessoas: nordestinos, sulistas, mineiros, brancos, negros,
caboclos... No convívio, raramente tratavam-se pelo nome, preferindo
usar apelidos originados de alguma caraterística particular da
pessoa ou de episódios em que o indivíduo tinha se envolvido: Pulga,
Alicate, Bufufa, Peito de Aço, Orelhinha, Galega, etc.
A presença do MST no centro de um bairro de classe média
evidenciou algumas contradições latentes na consciência coletiva da
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sociedade rondoniense, revelando a fragilidade do modelo melting
pot. Com o passar dos dias, a ideologia de que todos são iguais e têm
as mesmas oportunidades de convivência pacífica no seio de uma
sociedade plural, não foi suficiente para conter os preconceitos e a
soterrada luta de classes, assim os acampados foram acusados de
promiscuidade, bebedeira, roubos, arruaça, mendicância, além de
mal cheiro. Muitos moradores ajudavam os acampados com doação
de roupas, medicamentos e alimentos, mas a grande maioria deixou
até mesmo de freqüentar a Igreja e fizeram críticas severas ao
pároco por “Ter hospedado esse povo na nossa Paróquia”. Também
o tempo foi abrindo brechas na resistência dos acampados que
mantinham uma rígida disciplina de trabalho e permaneciam o
tempo todo no acampamento, afastavam-se apenas para ir ao INCRA
em comitiva. O calor dentro dos barracos de lona e nos salões que
serviam de dormitório era insuportável no período da tarde, as
queixas, raras até aquele momento, começaram a surgir.
O MST nasce no nosso Estado em um contexto migratório e de
conflito social de luta pela terra. A identidade do movimento e das
pessoas que nele militam necessariamente há de ser compreendida
num âmbito comparativo e de contraste com a alteridade. A terra,
no Brasil, desde o período colonial sempre foi sinônimo de poder e
riqueza. Esta relação prepotente e exclusivista tem gerado no
trabalhador rural uma consciência ambígua reproduzindo, de um
lado, os interesses da classe dominante que coloca o trabalho e a
posse da terra como condições necessárias para a mudança e, de
outro, ajuda a desenvolver o sentimento de pertença a uma classe
que se identifica frente aos outros.
A teoria da identidade, tratada de modo parcial pela Escola de
Chicago e de Manchester, não tem sido desenvolvida até o presente
de maneira global (Pujadas, 1993:10), de maneira que possamos,
conduzidos por ela, encontrar uma explicação cômoda a todas as
significações simbólicas dos elementos socioculturais.
Historicamente, os esforços teóricos para explicar os fenômenos
étnicos têm seguido diferentes caminhos: Durkheim fundamenta a
identidade no grupo ao qual se pertence, Marx a explica através das
contradições e luta de classes, Lévi-Strauss (1981:369) a imagina
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como um indefinido “fundo Virtual”. Tendo em conta os diferentes
enfoques, recorremos a um modelo integrador, ao qual somamos a
contribuição de Fredrik Barth (1976:10) que enfoca o estudo da
identidade como um processo resultante de vários fatores derivados
da dinâmica de inclusão e exclusão2; o que nos permite entendê-la
como um sentimento que se vai configurando, a nível individual e
coletivo, a partir do contraste de semelhança e diferença (Oliveira,
1998:40) a vários níveis (Pujadas, 1993:85).
A eficácia da identidade étnica reside na capacidade de combinar
interesses e vínculos efetivos independentemente da classe social, na
procura por direitos coletivos frente a uma tendência monocultural
do Estado (Fabregat, 1984). O reconhecimento coletivo de um
direito, que não surge apenas de situações de miséria e discriminação,
mas também da tomada de consciência da dignidade humana
(Warrem, 1996:69), é o que explica a formação de um movimento
social como o MST.
Origens do MST de Rondônia
A origem próxima do MST a nível nacional, se adotarmos uma
referência geográfica, podemos situá-la na expulsão dos colonos que
viviam na reserva indígena dos kaigangs, Nonoai, no Rio Grande do
Sul. Sem terra e sem trabalho as família foram acampar na beira
da estrada e iniciaram a se organizar em torno da luta pela terra
Em termos históricos o MST situa-se em continuidade com a União
dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB’s), o
Movimento dos Agricultores Sem Terra (MASTER) e as Ligas
Camponesas, de quem o MST sente-se particularmente herdeiro. Se
optarmos por uma perspetiva ideológica, a fonte está no trabalho
pastoral da Igreja Católica e da igreja Luterana. A comissão
Pastoral da Terra (CPT), organismo da Igreja, promoveu a primeira
ocupação organizada na cidade de Ronda Alta, reunindo agricultores
sem terra de todo o Estado do Rio Grande do Sul. A aplicação prática
da teologia da Libertação promovida pela CPT conscientizou muitos
A exclusão é um termo ambíguo usado por Hélio Jaguaribe na segunda metade
do século passado e que veio substituir, numa sociedade de ética individualista e
de economia globalizada, a expressão “luta de classes”.

2
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camponeses em relação ao seu valor como pessoas e sobre a
necessidade da luta pela terra, o que fez com que acontecimentos
semelhantes ocorressem nos demais Estados do Sul, no Mato Grosso
e em São Paulo, contribuindo para o surgimento de diversas
lideranças. O desenvolvimento da organização em direção à
construção de uma entidade de alcance nacional para lutar pela
terra, pela Reforma Agrária e por uma sociedade mais justa culminou
no I Encontro dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em 1985, cujas
lideranças reunidas fundaram oficialmente o MST.
O nascimento oficial do MST-RO efetivou-se em agosto de 1987
após o 1º Congresso Estadual dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
de Rondônia. Como na maioria dos vinte e três estados em que está
presente o Movimento, sua organização teve a influência direta da
igreja Católica através da CPT e, algum tempo depois, o apoio da
Igreja Luterana. A história de sua formação se confunde com a
história das migrações para Rondônia. O fato de o migrante
trabalhador rural ter sido privado da terra e do trabalho por causa
do fracasso do projeto de colonização e o trabalho de conscientização
da Igreja, fez com que ele procurasse superar seus problemas
através da luta coletiva.
Atualmente o MST atua em onze municípios do nosso Estado com
um total de nove acampamentos com 2.220 famílias e 12
assentamentos com 1.493 famílias. Os nomes dos acampamentos e
assentamentos, como em todo o Brasil, são homenagens aos
“lutadores do povo” e lembram datas de acontecimentos importantes
para o Movimento ou mesmo são reflexo da esperança sentida pelos
trabalhadores em relação ao sonho da terra.
Migração e identidade
Barth (1976) assinalava a origem e o processo de formação
cultural como definidores da identidade individual, a estes
componentes estruturantes, que certamente não são excludentes de
outros princípios subsidiários, podemos acrescentar o gênero e a
identidade de classe. Estes elementos fundamentais se interrelacionam mutuamente no seio da cultura hegemônica, porém,
cada um deles, é suficientemente forte para realizar um modo de ser
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específico. A interação destes componentes é a matriz cultural que
condicionará de maneira importante a configuração do ego de cada
pessoa. Tratando-se de um coletivo que ideologicamente se define
num contexto de luta de classes, temos de ler a identidade do
militante dentro deste elemento modelador de caráter globalizante.
No imaginário social Brasileiro, a identidade do trabalhador
“constrói-se em parte “ (Alba Zaluar, 1994:132) por oposição a
bandidos e vagabundos. A origem do preconceito remonta-se à
resistência do “homem livre” (Barreiro, 1987:138) em submeter-se
ao trabalho sistematizado da economia capitalista e à experiência
cotidiana de que muitos excluídos perante a dificuldade de sobreviver
nas periferias das cidades terminam sucumbindo à marginalidade.
Estas representações sociais e a luta de classes, explica, de alguma
maneira, a leitura negativa das atitudes do MST por parte dos meios
de comunicação e até dos vizinhos do bairro de Olaria em Porto
Velho. A maioria dos integrantes do grupo do MST que nós
pesquisamos, procedem de famílias numerosas da região sul do
Brasil. São “homens livres” que foram obrigados a abandonar seus
sítios, chácaras e fazendas. Eles vieram com suas famílias para
Rondônia, após vários saltos migratórios, por causa de uma visão
idealizada do Estado, à procura de uma terra para viver e assim
adquirir estabilidade econômica. Quase todos chegaram aqui sem
concluir o primeiro grau, apenas um pequeno grupo tinha conseguido
finalizar o segundo grau. As pessoas com maior formação foram
aproveitadas pelo movimento como professores de acordo com o
princípio de maximizar as aptidões pessoais. Quase todos careciam
de qualificação escolar, por isso passaram a freqüentar a escola do
MST. A educação, dentro do movimento, é altamente valorizada
como fator que deve gerar para o trabalhador rural autonomia no
bojo do processo produtivo. As lideranças do MST viram no estudo
um dos princípios fundamentais para o desenvolvimento da vida
pessoal e para a organização do movimento.
Com o passar do tempo o coração dos migrantes foi se identificando
com o estado de Rondônia, sem que se apagassem as lembranças do
lugar de origem. Nem sempre se deseja retornar ao lugar de origem
para ficar, mas para lembrar e matar a saudade de certas lembranças
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da infância. As dificuldades econômicas se colocam quase sempre
como barreira entre o desejo e a realidade, com isto sentimos, no
nosso grupo de estudo, que há um enfraquecimento dos laços
familiares, apesar de que quase todos continuam a manter algum
tipo de contato com eles.
Os gostos pessoais e valores familiares referentes à disciplina de
trabalho, valores religiosos, comunitários e artísticos típicos de
comunidades rurais foram preservados e se aliam aos valores
propostos pelo movimento de que participam: “meu tempo eu tenho
dedicado à Igreja e ao Movimento”3. Percebemos nas gerações mais
jovens gostos artísticos que tendem a ritmar com a cultura
dominante. Todos os entrevistados se confessam católicos, porém
mostram-se independentes em relação ao pensamento oficial da
igreja em temas como o aborto, divórcio, relações pré-matrimoniais
e casamento religioso... Defendem a igualdade de direitos entre
homens e mulheres e valorizam as festas populares, entre elas as
festas juninas e as religiosas como as natalinas e Semana Santa.
Devido a uma maior concentração de migrantes procedentes das
regiões sul e centro-Oeste, em espaços de convivência organizados
pelo MST, não foram observadas grandes diferenças culturais com
relação àquelas regiões, porém foi percebido um processo de mudança
de hábitos configuradores da identidade social.
O ingresso no MST contribuiu na formação da identidade social
dos migrados; ele cultiva a identidade cultural de classe referida à
cultura nacional e à mística4 em torno de símbolos e princípios que
dão coerência à ação, unificando e fortalecendo a vontade coletiva de
luta social. Com raríssimas exceções, todos conhecem muito bem a
história, os princípios e os valores do Movimento. Alguns se
aprofundam mais do que outros no estudo desses temas. Um dos
3

Os nomes dos informantes foram preservados.

“Para o MST, mística significa o conjunto de convicções profundas, as visões
grandiosas e as paixões fortes que mobilizam as pessoas e movimentos na vontade
de mudança, ou que inspiram práticas capazes de afrontar quaisquer dificuldades
ou sustentam a esperança face aos fracassos históricos” (Em Bezerra Neto, 1999:
37).
4
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nossos entrevistados nos mostra a identidade do Movimento, centrada
na valorização da pessoa, narrando a sua origem. O MST –diz–,
Nasceu de uma luta antiga da Liga Camponesa e do Master
porque tinha gente sem terra e terra sem gente. O MST surgiu
por causa da terra. De existência , o MST tem 15 anos mas vem
se construindo desde 79. A partir da Teologia da Libertação e
com a ajuda da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, vieram se
organizando e dando fundamento para o movimento. Em 85
aconteceu o 1º Congresso Nacional e o lema foi “Terra para
quem trabalha”. A partir daí, lutaram por crédito e pela terra.
No 2º Congresso o lema foi: “ocupar, Resistir e Produzir”. No
último Congresso, decidiu-se que mesmo tendo a luta econômica
resolveriam se envolver com a política e a sociedade. Então
surgiu o novo grito: “reforma Agrária é luta de todos” e entrou
no campo minado da política ao tentar mobilizar o povo. Agora
estão em uma nova fase. O MST conseguiu ser uma organização
forte que atingiu parâmetros internacionais e, em conseqüência
disso a repressão é maior. Agora “a ordem é ninguém passar
fome”, até mesmo os anti-MST tem que Ter saúde, escola,
comida. O lema é: “O Resgate da Cidadania”. O MST não tem
medo da morte. A morte é mística. Ela entristece e revolta, mas
faz parte da mistura que fortalece o MST. Mas isso, a revolta,
pode ser ruim para o futuro, quando tudo acabar, porque as
pessoas acabam com o sentimento de vida. Fica só o instinto
revolucionário. Podem deixar de ser humano.
Todos falam no respeito pela “mãe terra”; nessa fala não vai
apenas o desejo do progresso econômico, científico e tecnológico,
querem também uma nova ordem, uma sociedade justa, uma correta
distribuição das terras; apostam na conscientização das massas, na
força das ideologias socialistas, na luta pela transformação social,
no respeito pela diversidade cultural, numa democracia que não
atenda apenas as elites. Neste sentido eles tem elaborado um
discurso que se confunde com o discurso do próprio MST, “O Estado
tem que mudar a forma de governo, respeitar as opiniões das bases,
não ao contrário como tem feito, dar incentivo à educação, estruturar
as escolas, respeitar as reivindicações do povo”. A identidade social
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dos trabalhadores rurais como “militantes do MST”, ou como eles
mesmos se autodenominam dos “sem-terra”, vai se formando num
processo temporal de convivência com o grupo, onde eles aprendem
como se organizar, participar, negociar e se conscientizar de seus
direitos e da luta que terão de enfrentar contra o Estado e o
latifúndio para vê-los respeitados. Todo esse processo ocorre em um
ambiente comunitário, sem anular, no entanto, as caraterísticas
individuais de cada militante, colhendo desta forma, no âmbito do
movimento, a pluralidade cultural.
Inserção social
A solidariedade do nosso grupo de pesquisa com membros do MST
desenvolve-se no espaço ideológico e de convivência demarcado pelo
Movimento. As relações com os vizinhos vêm definidas pelo tipo de
relações que estes mantêm com a sua entidade, considerando que
“Alguns são legais”, porém outros são “acomodados”, “desunidos”,
“faladores”, estão “contra o MST”. O MST identifica-se como um
movimento de trabalhadores, profundamente ligado com as bases,
que defende a “luta de massas”5. A autoconsciência se decanta como
um movimento aberto que usa apenas como critério de inclusão ou
exclusão a defesa ou não da reforma agrária, entendida como
distribuição da terra, democratização do capital e da educação. A
crítica ao Estado burguês por concentrar o poder político e econômico
nas mãos de poucos, tem sua origem na divergência de concepções
filosóficas relativas ao ser humano e a democracia. Os depoimentos
dos nossos informantes acompanham a linha de pensamento da
organização a que pertencem ao qualificarem a democracia brasileira
de: catástrofe, inexistente, ditadura disfarçada pior que a militar,
que somente funciona para as classes altas. Na luta contra um
estado “discriminador” o MST propõe fortalecer a identidade de
classe; assim os nossos informantes definem-se como trabalhadores
rurais, “lavradores” que vieram para Rondônia à procura de terra
para trabalhar. O migrante agricultor ao não possuir terra passa a

5
Stédile e Mançano. Brava gente. A trajetória do MST e a luta pela terra no Brasil,
pág. 43.
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ser um trabalhador socialmente excluído. A “ocupação” de fazendas
e espaços públicos por parte do MST, na dinâmica desta lógica,
passa a ter o significado de testemunho presencial, contestação e
luta contra a um modelo social que eles entendem ser excludente. A
vontade de conquista de direitos e integração social, sob o amparo
de uma nova ideologia, vem reforçada simbolicamente pela estratégia
da “caminhada” ou “marcha”. Na tradição cultural ocidental, a
“teoria da caminhada do povo” tem o sentido, devido à concepção
linear da história, de saída sem retorno, de esperança, de luta
libertadora, de terra prometida; na literatura do MST, estes conceitos
são traduzidos pelas expressões “pressão popular” e “luta de massas”
para se conseguir trabalho, alimentação, bem estar social a partir
de relações sociais igualitárias. A discriminação, na fala dos nossos
informantes, não tem somente uma matriz, mas tem também um
componente econômico e político. É neste contexto que há de ser lida
o tema da luta de classes proposta pelo MST. A “reforma agrária”
é o nome concreto e forte para convocar à luta por uma sociedade
com valores humanistas e socialistas, que na linguagem dos nossos
informantes é traduzida por “justiça social”, “condições dignas de
vida no campo”, “saúde”, “escola”, “casa própria”, “direito a
pensar por si mesmo”, “terra suficiente para sobrevivência das
famílias”, “valorização e incentivo da produção”, “todos terem os
mesmos direitos”...
A utopia do “sonho da terra”, permanece ainda no horizonte.
Ninguém pensa em retornar ao seu lugar de origem, lá “passei
muitas torturas sem avançar”. A maioria confessa não ter satisfeitas
suas aspirações econômicas e sociais, mas se percebe uma realização
pessoal por estar “trabalhando com o povo”. A nível individual, às
vezes o destino parece brincar com as pessoas como aconteceu com
o Sr. Antônio, conhecido no acampamento como “Peito de Aço”:
...sou uma pessoa que eu peguei um lote do INCRA, vendi
porque não prestava. O arroz, a altura do arroz –quando
nascia– ficava com dez centímetros de altura. Então eu vi que
não tinha condições de eu viver nesse terreno. Fiquei sem nada.
Perpetuando a tradição familiar, quase todos continuam
trabalhando com a terra; atividade que agora, alguns dividem com
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o trabalho de participar na organização do Movimento. Mas a
esperança de realização continua a ser depositada na terra, enquanto
elemento vital e integrador, que catalisa e alimenta a identidade
subjetiva profunda, a qual aflora de modo disfarçado nos momentos
de humor:
tô sentido o cheiro da terra, tô vendo o futuro da terra na
mão... não sei quanto tempo eu vou durar, mas eu não tô
pensando na morte, eu tô pensando é num projeto que eu tenho
pra dois mil e trinta... que eu tenho falado com algumas pessoas
por aí. E, - há, rapaz! Daqui lá tá muito velho! Eu falei: não
importa se tá velho, o importante é cê chegar lá, né? (Sr.
Gonzaga, 69 anos).
O MST é um fator decisivo na preservação da cultura e de
integração social dos seus membros ao reintegrar ao trabalho, à
cidadania e viabilizar o envolvimento do migrante com pessoas
originárias de seus lugares de origem, o que permite a eles manterem
seus próprios costumes e hábitos herdados de seus pais ou trazidos
por eles, construindo e ampliando constantemente as redes de
relacionamento dentro do espaço rural.
Considerações finais
A pesquisa que realizamos com os migrantes que integram o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) esteve
limitada ao acampamento que “montaram” na área urbana com fins
reivindicativos. Apesar dos aspectos físicos semelhantes aos
acampamentos rurais como as barracas de lona, os fogões à lenha,
o chão batido e bem varrido, faltaram elementos essenciais como o
cultivo de hortaliças e o trabalho em cooperativas que caracterizam
os acampamentos situados em área rural de ocupação. Entre os
acampamentos rurais e o acampamento urbano que nós pudemos
observar mais de perto, existe um elo de continuidade que aprofunda
o sentido do acampamento como símbolo, que, inclusive, evoca a
memória histórica lembrando a estadia do povo de Israel ao pé do
Sinai, a caminho da terra prometida. A provisoriedade do
acampamento, o barraco coletivo, o fogão compartido, o chão limpo,
o cultivo comunitário, o trabalho solidário, a distribuição do tempo,
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as comidas, as ações reivindicativas, em definitiva, a existência do
MST, parecem apontar para uma certa fragmentação da coesão
social e a proposta prática de uma nova cultura, onde o trabalho
predomine sobre o capital, e a terra, bem da natureza, tenha uma
função social. As ações desenvolvidas pelo Movimento
–manifestações, caminhadas, ocupações, acampamentos–, devido ao
seu elevado valor simbólico, estão destinadas a mobilizar a sociedade
em favor da luta por uma sociedade igualitária, democrática e
socialista. Como parte desta estratégia, o MST, valoriza a escola
enquanto reprodutora e transformadora da ordem social, instalando
centros educativos próprios nos assentamentos e nos acampamentos.
O sentido da escola como porta de entrada a uma nova cultura vem
expressa nos versos de Zé Pinto:
Ninguém educa ninguém
Ninguém se educa sozinho
As pessoas se educam entre si
Descobrindo esse novo caminho6
O MST, ao fazer com que a escola ocupe um lugar privilegiado
entre a família e a comunidade, restaurou a legitimidade e a
credibilidade da instituição educacional. A ênfase dada à educação
termina legitimando socialmente o próprio MST, pois mostra, de
maneira prática, que no epicentro de sua ação está o reconhecimento
do indivíduo como sujeito ou valor supremo em todo o agir humano,
esta é, no dizer de um militante, a “mina de ouro”7 descoberta pelo
Movimento dos Sem-terra.
Escola, cooperativas, assentamentos, mística... são indícios de que
se está elaborando uma nova identidade cultural que termina se
revelando em detalhes como a relação social conflitiva que o MST
projetou, com o passar dos dias, com a população urbana próxima
ao acampamento. A pergunta, “E então, quando eles vão embora?”,
que ouvíamos todas as vezes que retornávamos do acampamento,
comprovam, além do preconceito, uma certa ruptura de vínculos no
Nossos valores. Reforma Agrária: por um Brasil sem latifúndio!. Pra soletrar a
liberdade 1. Caderno do educando (Folheto do MST)

6
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tecido social. Como grupo étnico, o MST funciona como refúgio para
muitos trabalhadores do campo, pois lá eles se sentem como iguais,
unidos em torno de ideais cuja realização proporcionará o
desenvolvimento de uma sociedade justa em que todos terão espaço
para trabalhar. Testemunhando esse conflito, percebemos que de
fato é o contraste em relação a outro grupo que se firma a identidade
de um grupo étnico, pois mesmo os integrantes que já possuem terra
ou que provêm de área urbana e estão no MST por motivos
ideológicos, afirmam-se como “sem-terra”, não pelo fato de não
possuírem terra, como já dissemos, mas pelo aspecto simbólico que
a palavra terra adquiriu no decorrer do desenvolvimento do MST.
Terra, para eles representa a vida quando a denominam “mãe”,
significa dignidade quando dizem que ela “tem que ser respeitada”,
significa igualdade quando dizem “a terra deve ser de todos os que
nela desejam trabalhar”. No seu imaginário, a terra evoca, ainda,
a confiança no ser humano, quando afirmam que ele foi formado do
humus, da melhor terra. Terra é espaço, poder, caminho, partilha,
símbolo forte que fala de dignidade, de cidadania e política, porque
o cidadão, na sua ótica, é naturalmente político. Este imaginário,
produtor de sentido, proporciona coesão ao grupo, que
simbolicamente representa a sua coesão, a sua luta, a sua esperança
num Brasil solidário, envolvendo a terra deste país, após situá-la
sobre um fundo branco, numa bandeira vermelha que erguem com
orgulho em todas as reivindicações. O sentido da Identidade e
inserção social do MST, são cantados na primeira estrofe do hino do
movimento,
Vem teçamos a nossa liberdade
Braços fortes que rasgam o chão
Sob a sombra de nossa valentia
Desfraldemos a nossa rebeldia
E plantemos nesta terra como irmãos!
Leopoldo J. Fernández González
lfg@unir.br
Estrela D.C. Amoêdo
Tânia Regina Eduardo Domingos
tania@unir.br
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O arcebispo de Cali
Un profeta coma Isaías

Victorino Pérez Prieto

¡Mataron a Monseñor! ¡Mataron a Monseñor!”, berraba a xente de
volta para ás súas casas, despois dunha fermosa e multitudinaria
celebración nupcial na igrexa do Buen Pastor de Cali. Eran as 8:30
da noite do sábado 16 de marzo. Monseñor Isaías Duarte Cancino,
de 63 anos, arcebispo de Cali, morría nos brazos do rector do
Seminario Maior, Joaquín Cortés, tras recibir varios disparos á
saída da igrexa. O xefe de prensa da arquidiocese de Cali, o cura
Gersaín Paz, comentou ao día seguinte: “Hai tantas forzas escuras
actuando no país, que resulta complexo definir quen foron os
asasinos. O arcebispo sempre foi inimigo da guerra porque nela
todos perdiamos a xustiza e a paz. Estaba preocupado porque só en
El Valle quedaban máis de 200.000 nenos sen estudio e iso significaba
ter 200.000 criminais en potencia”. Os curas e seminaristas da
diocese comentaban eses días: “A Monseñor matouno dicir a verdade,
porque era coma o profeta Isaías que sempre denunciaba aquilo que
estaba contra o ben das persoas”. O último que lles dixo foi que “a
paz é de todos ou non é de ninguén. E non hai paz sen xustiza, e non
hai xustiza sen perdón”.
Días despois, milleiros de colombianos despediron o seu pastor no
funeral, na praza de Caicedo, fronte á catedral de Cali, onde foi
soterrado. Nin o sol nin a choiva impediron que a xente agardara
pacientemente para despedir o seu benquerido pastor. Os medios de
comunicación de todo o mundo traíannos as imaxes de xente
humilde chorando ao pe do cadaleito, e as declaracións de persoeiros
colombianos sentindo a súa perda.
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Isaías Duarte Cancino naceu en San Gil (Santander) o 15 de
febreiro de 1939 e estudiou o Bacharelato en Bucaramanga, no
Instituto do Estado. Fixo a formación sacerdotal no Seminario
Maior de Pamplona (norte de Santander) e logo a Licenciatura en
Teoloxía na Universidade Gregoriana de Roma). Foi ordenado nesta
mesma cidade en 1963 e regresou ao seu país para asumir o cargo
de vicario da catedral de Bucaramanga e profesor no Seminario
Maior de Pamplona. Foi tamén párroco de varias parroquias e
director espiritual do Seminario Maior. En 1985 foi nomeado bispo
titular de Germania de Numidia e Auxiliar de Bucaramanga e en
1988 primeiro bispo da diocese de Apartadó (Antioquia). En 1995 foi
nomeado, finalmente, arcebispo de Cali, onde apoiou a educación e
a relixión a partes iguais: creou novas parroquias en sectores
populares e varios colexios para xente humilde, así como os chamados
Programas Samaritanos de la Calle e un Banco de Alimentos.
Tamén, a Comisión de Vida, Justicia y Paz e outros traballos a prol
dos dereitos humanos, dos que foi un gran abandeirado para
desterrar a inxustiza e a violencia de Colombia.“Non é cometendo
inxustizas como se loita pola xustiza, nin agredindo seres inocentes
como se chega á paz”, dixo, con ocasión do secuestro da xente na
igrexa La María, de Cali.
“Isaías Duarte, o apóstolo que falaba duro”
Así rezaba en titulares un xornal colombiano pouco despois da súa
morte (El Tiempo). Corroborando esa afirmación comentaban que
cando monseñor Duarte foi nomeado bispo de Apartadó (Antioquia)
en 1988, tivo a valentía de sentar na Mesa Regional de Diálogo os
sectores máis dispares: empresarios, sindicatos, guerrilleiros,
autodefensas e gobernos local e departamental. Falou francamente
a todos os representantes, dicíndolles que non quería máis sangue
nesa zona azoutada por unha gran violencia: nin mortos, nin
viúvas, nin orfos. O lugar tiña que progresar e el alí estaba para
facer o que puidese, díxolles. “Os habitantes agradeceron a súa
chegada e considerárono un apóstolo –dicía o xornal– porque,
ademais, creou varios colexios de secundaria e dous seminarios”.
Pero “non deixou de falar duro”. En 1991 estivo presente no proceso
de reinserción dos membros do Exército Popular de Liberación
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(EPL) e a súa xestión incluíu as Autodefensas Campesinas, dicíndolles
que estaba canso do seu conflicto coas FARC, na rexión.
O chamado “apóstolo colombiano da paz” foi asasinado cando saía
de casar 104 parellas, algunhas con moitos anos de vida en común,
que estaban alí, cos seus fillos tamén para casar. Alí comentou:
“Siento una alegría muy grande porque hay parejas que llevaban 45
años juntas y al fin pudieron santificar su amor con la bendición de
Dios”. E tamén: “Solo voy a decir dos palabras: Quiéranse y
respétense... Nada de violencia, porque hay hombres muy guapos
que les pegan a las mujeres...”
O arcebispo ía denunciar campañas políticas corruptas. Tiña
previsto reunirse con fiscais para ampliar a súas denuncias días
antes sobre o financiamento das campañas dalgúns políticos con
fondos do narcotráfico, tal como dixo o Fiscal Xeral Luis Camilo
Osorio. Pouco despois a guerrilla do ELN dixo nun comunicado que
non tivera nada que ver na morte de monseñor Duarte: “Se ben non
compartiamos algúns puntos de vista, opinións ou accións de
monseñor Duarte fronte a diversos temas da realidade do país e do
conflicto, iso non impediu que mantiveramos un contacto franco e
aberto e unha comunicación permanente; e moito menos o ELN
chegou a pensar en atentar contra a súa vida”. Un voceiro desa
organización, Francisco Galán, engadiu que “a Igrexa foi unha das
institucións que estivo vinculada máis estreitamente á busca dunha
saída política ao conflicto”.
Foise sen ver Colombia en paz. A pesar do perigo que corría, polas
súas duras críticas aos guerrilleiros, paramilitares e narcotraficantes,
prefería vivir sen escolta, porque non quería que ninguén morrera
ao seu lado se algún día o atacaban. Aquela noite só o acompañaban
dous curas; morreu nos seus brazos.
Algunhas das súas palabras
Isaías Duarte Cancino non tiña o verbo acendido do seu colega no
episcopado Oscar Romero. Tampouco era, coma el, un intelectual
que deveu pastor. Pero as súas palabras sinxelas e claras falan dun
home que quería axudar ao que debe facer a Igrexa nun mundo
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enfrontado: xustiza, paz e reconciliación. Espigando xornais e
informacións na rede, tiramos estes textos do arcebispo asasinado.
1) A Reconciliación
“Colombia vive una avalancha de violencia que destruye la vida de
los colombianos. Como fruto de esta violencia se han generado
odios, rencores y resentimientos que empobrecen el alma e impiden
la paz de nuestra Patria. La Paz es compromiso de todos. Si
queremos alcanzarla es necesario caminar por el sendero de la
reconciliación y del perdón. Es necesario ser agentes de reconciliación
y perdón, es decir, ser constructores de Paz. Es necesario un proceso
pedagógico que nos conduzca a la paz. Este proceso se llama
conversión: volver al camino de la paz, dejar todo aquello que nos
aleja de nuestros hermanos” (abril de 1998).
2) O perdón
“Invito a los guerrilleros a que pidan perdón por el mal que han
hecho. Invito a los empresarios a que pidan perdón porque no han
tenido sentido social y no han defendido el bien común de los
desempleados. Invito a los sindicatos a que pidan perdón porque no
se preocupan por los miles de trabajadores del país... ¿Se puede decir
que el que organiza una masacre no sabe lo que hace? ¿Se puede
decir que los que corrompen el Estado no se dan cuenta del daño que
causan?... Qué le sucedió a Colombia para que nuestros hermanos
fueran masacrados y ultrajados. Todos tenemos que reconocer
nuestra responsabilidad en estos hechos y pedir perdón” (abril de
2000).
3) A guerrilla
“Un guerrillero que secuestra y asesina, que destruye pueblos
enteros y se burla de los procesos de paz, carece de las virtudes que
distinguen al ser humano y se convierte en el más miserable de los
hombres... Pidamos al Señor para que estos guerrilleros de Colombia
sientan en lo profundo de su alma el dolor de matar a un hermano
inocente e indefenso, que entiendan que no están haciendo una
guerra justa sino repitiendo la barbarie de las épocas más oscuras
de la historia humana y se conviertan de su mala vida... Pero
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también supliquemos al Altísimo para que toda la sociedad civil
encuentre los caminos para exigirles eficazmente a los violentos que
asesinan a Colombia, el respeto a la vida y la libertad de las
personas” (agosto de 2000).
2) Política e narcotráfico
“La queja de la comunidad, de los obispos y de algunos dirigentes
políticos manifiesta que en el Valle del Cauca se vuelve a sentir el
peso del dinero maldito, fruto de la droga que destruye a nuestro
pueblo; no podemos aceptar que tras la fachada de la política sana
y limpia se muevan dineros que tienen intenciones torcidas y que
causan ciertamente un inmenso mal a la patria...” (febreiro de
2002).
A situación da Igrexa colombiana
O crime contra monseñor Duarte non foi o primeiro contra bispos
e curas católicos en Colombia. O máis salientable foi o de monseñor
Jaramillo Monsalve, bispo de Arauca, asasinado o 2 de outubro de
1989 por un comando guerrilleiro do Exército de Liberación Nacional.
Pero houbo outros curas asasinados nos últimos anos: Tiberio de
Jesús Fernández, en Trujillo (1990); Julio Cortes Alfonso, párroco,
Jaime Gutiérrez Álvarez, rector do colexio de La Salle de Medellín,
e Jair de Jesús López, vicario parroquial tamén en Medellín (1991).
José Botero Henao, párroco, (1996) e Jesús M. Serrano, un cura ex
candidato a alcalde (1998). O caso máis recente foi o pasado 18 de
xaneiro, co asasinato do párroco de Nuestra Señora de la Asunción
de Florencia (Caldas), Arley Arias García. Estes irmáns, que nos
lembran o calvario que tivo que padecer hai anos Óscar Romero en
El Salvador, cando viu caer asasinados un tras outro aos seus
mellores curas, engrosan o nutrido martiroloxio hispanoamericano.
Un amigo cura e profesor e formador no Seminario Maior de Cali,
Hernando Pinilla, relatoume na súa correspondencia recente a
realidade do seu país en conflicto permanente, cheo de violencia e
descomposición social. Salientaba ultimamente as enormes
necesidades dos desprazados desa violencia, aos que atenden curas,
leigos e voluntarios xenerosamente, con risco das súas vidas.
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Reproduzo a última das súas cartas, recibida despois do asasinato,
como testemuña directa da situación e coñecedor moi próximo da
personalidade de monseñor Cancino.
«Empiezo agradeciendo mucho tus saludos de solidaridad y
profesión de fe en que esta bárbara violencia, en vísperas de Semana
Santa, sea semilla de cristianos. Conocí a Don Isaías desde los 14
años y puedo decir que lentamente le fue pasando algo parecido a lo
de Don Arnulfo Romero, aunque no llegue a tanto nivel de conciencia.
A Don Isaías lo marcó, según me lo dijo personalmente, sus 7 años
de episcopado en Urabá. Allá comprendió, ¡bendito sea Dios! el
asunto de la causa del Pobre.
Cuando vino a Cali, hace 7 años también, y por un nombramiento
inesperado, se entregó, dentro de su estilo un tanto temperamental
y directivo, a la Iglesia particular de Cali con un ritmo de trabajo que
lo iba agotando. Quería fundar dos parroquias mensuales, se metió
por el lado de la educación a fundar colegios y la Universidad
católica. Pero por donde se adentró con decisión firme, fue por el
lado de llamadas y denuncias a la violencia, que aquí viene de todos
los frentes. Le escuché repetidas veces la convicción de que Colombia
necesita un cambio social radical, que la corrupción estatal está
impidiendo la educación del pueblo pobre, que la guerrilla es injusta
como los otros factores de la violencia, tales como los paramilitares
y sobre todo el narcotráfico.
Donde más se arriesgó fue cuando denunció que en las campañas
políticas para el Senado en la pasada votación de este mes, se habían
infiltrado dineros “calientes” del narcotráfico; y cuando el presidente
de la república le respondió que diera nombres, Don Isaías respondió
que él no era instancia de investigación. Por eso ayer, en el funeral,
el presidente fue abucheado muy fuertemente y vi la pancarta que
decía: “Pastrana, pusiste contra la pared a Monseñor”. Sucedió que
esos candidatos fracasaron en su intento de ser elegidos y otros
perdieron su curul. Algunos otros Obispos lo respaldaron en su
denuncia.
Personalmente, creo que a Don Isaías se le hizo una carga muy
pesada el ejercicio del episcopado en estas circunstancias, fuera de
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otros problemas que tiene la Arquidiócesis. Contaba, cuando venía
al Seminario, que no había día en que no le llegara un problema
gordo a la Curia. Considero que vivió un profundo amor a la Iglesia,
a la verdad, centrada en la persona de Jesucristo y a la indefensión,
porque siempre rehusó ser protegido por escoltas. Por eso me parece
que su muerte fue una opción personal ya que era consciente del
riesgo que corría. El hecho de irse a la parroquia del Buen Pastor,
en el popular distrito de Aguablanca, a bendecir un centenar de
matrimonios del sector, lo exponía a ser blanco del atentado, como
así ocurrió. La Hermana María del Prado, que estuvo en esa
celebración, me habló de su alegría y gran paciencia para pedir el
consentimiento.
Aquí, con los candidatos, estamos reflexionando sobre esos tres
amores que, parece, lo acompañaron durante su corto ministerio
entre nosotros, y no cuestionamos sobre cómo progresar en el
conocimiento de la persona de Jesucristo como fuente y razón de
esos amores, en función de un ministerio encarnado y solidario.
Fraternalmente: Hernando».
Victorino Pérez Prieto
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Frei Martín Sarmiento

Bibliografía

Fr ancisco Carballo

Na obra de X. L. Pensado, na de X. F. Filgueira Valverde, na de
Pilar Allegue e na de X. L. Barreiro hai ampla referencia aos
manuscritos, copias e estudios de Frei Martín; aquí ofrecemos unha
relación breve e accesible.
I. Fontes
Autógrafos: o número maior de manuscritos de Sarmiento está no
mosteiro de Silos (Burgos), casa matriz do mosteiro de San Martín
de Madrid onde este profesou. Hai autógrafos na Universidade de
Santiago, na Biblioteca Nacional de Madrid, no Museo de Pontevedra,
etc.
Copias
Primeira, por encargo do Duque de Medina Sidonia. Está no
arquivo da casa Medina Sidonia en Sanlucar de Barrameda (Cádiz),
menos tres volumes que están no arquivo do Museo de Pontevedra.
Segundas: as coñecidas como da colección “Freo. Dávila” e a de
“Freo. de los Heros” gardadas na Biblioteca Nacional e na da
Academia da Historia (Madrid). Hai na biblioteca do mosteiro de
Poio sete volumes, copia excelente das segundas.
Textos publicados polo autor
Demostración Crítico-Apologética del Teatro Crítico Universal de
B. G. Feijóo, 2 volumes, 1732, Madrid.
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Obras póstumas
Memorias para la Historia de la Poesía y poetas españoles
dadas a luz por el monasterio de San Martín de Madrid, 1775.
Coplas do P. Sarmiento, Vigo, 2002
Varios escritos publicados polo Semanario Erudito de Valladares,
no século XVIII.
M. Murguía publicou no século XIX diversos opúsculos na
Ilustración Gallega y Asturiana.
M. Lago González, arcebispo de Santiago, editou en Tui o
Onomástico Etimológico de la lengua gallega, 1923, servíndose
dunha copia que se garda en Poio.
X.L. Pensado editou con estudios críticos, entre outras, as
seguintes obras de Sarmiento:
Opúsculos Lingüísticos Gallegos del siglo XVIII, Vigo, 1974.
Viaje a Galicia, 1745, Salamanca, 1975 (hai traducción galega en
Ed. Toxosoutos).
Colección de Voces y Frases Gallegas, Salamanca, 1970.
Catálogo de Voces y Frases de la Lengua Gallega, Salamanca,
1972.
La educación de la Juventud, Xunta de Galicia, 1984.
Catálogo de Voces y en especial de Voces Vulgares Gallegas de
Diferentes Vegetales, Salamanca, 1986.
Estudios Geográficos de Fr. Martín Sarmiento, Santiago, 1996.
Onomástico Etimológico de la Lengua Gallega, 2 vols. Barrié de la
Maza, 1998.
Filgueira Valverde e Mª X. Fortes editaron o Epistolario,
Santiago,1995.
II. Biografías e estudios sobre o autor e a súa obra.
Allegue, Pilar, Filosofía ilustrada de Fr. Martín Sarmiento, Vigo,
1993; Sarmiento, un intelectual ilustrado, Vigo, 2001.
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Álvarez, G. E., Biografía del R.P. Fray Martín Sarmiento,
Pontevedra, 1884.
Alvarez Lires, M., A contribución científica de Frei Martín
Sarmiento, Santiago, 1999.
Barreiro, X. L., Martín Sarmiento na Ilustración, A Coruña, 2002.
Carballo, Francisco, Martín Sarmiento, Vigo, 2002.
Casares, Carlos, Vida do Padre Martín Sarmiento, Vigo, 2001.
Costa, Antón, A dimensión pedagóxica do Padre Sarmiento, en
Actas, Santiago, 1997.
Dopico, F., A ilustración e a sociedade galega, Vigo, 1978.
Filgueira Valverde, F., Hombres que hicieron Galicia, Fray Martín
Sarmiento, Coruña, 1981; El plan de estudios ideado por el P.
Sarmiento. Santiago, 1947.
Galino, Mª Angeles, Tres hombres y un problema: Feijóo, Sarmiento
y Jovellanos, Madrid, 1953. López Peláez, Antolín, El gran gallego
(Fr. Martín Sarmiento) Coruña, 1895.
Pensado, X. L. Martín Sarmiento, testigo de su siglo. Salamanca,
1972.
Puentes Chao, Antonio e Amancio Liñares Giraut,, Diccionario
Frei Martín Sarmiento, Tres&Tres, Santiago, 2002
Queixás, Mercedes, Frei Martín Sarmiento, Santiago, 2002.
Rodríguez Fraiz, A., Los ascendientes del P. Martín Sarmiento en
Cerdedo, en CEG, t. XXVII, 1972.
Sánchez Cantón, F. J., Ideas de los PP. Feijóo y Sarmiento sobre
la organización de los estudios. Oviedo, 1961.
Varios, Actas do Congreso “O Padre Martín Sarmiento e o seu
tempo”, 2 vols. Santiago, 1997.
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Un texto de Sarmiento que resume o seu pensamento
Eis un texto de Frei Martín Sarmiento (Pedro Joseph Garcia
Balboa) que resume para os seus sobriño-netos, Alonso e Matilde,
netos de Xavier Garcia Balboa, o seu pensamento filosófico e
pedagóxico. É unha carta de valor insuperable. Introdúcea aludindo
aos mutuos intercambios de sementes para mellorar a flora de
Galicia e de Castela. Logo enxerga unha gavela na que está in nuce
a súa ampla disertación Onomástico Etimolóxico da Lingua Galega.
Un agasallo para profesores e pais.
“28-VI-1758. Irmán Xavier,
Celebro que o “ricino” botara raíces en “Tomeza” e no “xardín de
Castro”. O ricino que vin e remitín ten a folla non como as “silvas”,
senón como a “man” cos dedos estendidos e case coma a do
“castiñeiro de Indias”. Ao principio non se distinguen ben as follas.
Se o que me deches ten as follas da “gran”, é mágoa que o deixasen
perder.
Celebro que “Alonsiño e Matildiña” vaian saíndo agudiños para
maldita a cousa. E preciso non aterrar a Alonsiño con castigos nin
espiritalo coa “Compaña” e outros espantallos. “Cariño, premio e
emulación” sexan os seus atractivos, e sobre todo “ciencia e
claridade e arte” en ensinarlle, pois teño evidencia que hai moita
falta diso en España. Agora que está neno, fai que o saquen a pasear
e que vexa obxectos novos e “espectables”.
Quero que se lle ensine a “lingua galega” con especial coidado,
ademais do que debe falar cos outros “nenos”. Non penses en que
“castelanice” ata que saiba ben e con extensión o “galego”. Non lle
ensines ningunha voz “galega” cuxo significado non toque con
algún sentido “exterior”, “apalpándoo, véndoo, remirándoo,
gustándoo e ulíndoo”.
Nen por penso lle emboques nome de cousa “intelectual” e que non
se ve, pois se nós nin aínda hoxe podemos formar idea destas cousas
¿a que será confundir os nenos con esas voces? Esas ao seu tempo
as formará el. O principal é que se lle impriman as “voces” das
cousas “sensibles e visibles”, que esas non lle poden ocasionar
confusións.
O fondo principal dunha lingua é a colección de “voces” da
“Historia Natural” ou de todas as cousas que Deus creou “visibles”,
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e despois a das cousas que fan os homes, pero visibles tamén”. Así
che encargo que procures que lle inculquen os nomes de todo
comestible de “froitas”, “grans” etc., de “carnes, aves, pescados”,
saboreando o gusto de árbores, plantas, flores, etc., ensinándolle
algún “enrediño” que lle guste, como “do sabugo, a hedra, o croque,
o xazmín”, etc.
É unha desalmada necidade poñer aos “nenos galegos” á “xiria”
da Gramática antes de saber con moita extensión a “lingua galega”
e todas as voces da “Historia Natural”, ao menos das “visibles” do
seu país. Faite cargo que ao “portugués” se lle ensina en portugués,
ao francés en francés, ao italiano en italiano, ao inglés en inglés, ao
sueco en sueco, ao “castelán só” en castelán. ¿Pois que tirania é que
ao galego non se lle ensine en galego o latín? ¿Que fatuidade é que
ao neno galego se lle ensine unha lingua ignota en lingua castelá,
que non entende? Había que queimar todo libro de Gramática que
pasase a Galicia e que non estivese explicado en lingua “galega”.
Teño unha Arte de Nebrija que se estudiaba en Francia pero está a
explicación en só “francés”.
Teño a evidencia de que un neno galego, se sabe xa ben a súa
lingua, entrará como pola súa casa a entender o Latín, e despois a
entender o castelán mellor que os casteláns mesmos. E isto sen
estudiar “nada de memoria”, que é o “coco”, e o que promove a
ignorancia e a aversión ás letras en España. Acórdate de “Pepiña”,
que nos referiu aí todos os obxectos da procesión do “Corpus” sen
ter estudiado de memoria nin unha palabra.
É dobre fatuidade dicir que explicada a Gramática en “castelán” se
aprende o castelán de camiño. A maior parte dos galegos que falan
e ben de memoria o castelán, xamais “viron a Arte” nin estudiaron
seis palabras de memoria. O castelán só se aprende coas conversacións
cos libros, e cunha xornadiña, non con marear de memoria a Arte
de Nebrija.
O caso é que despois de todo hai infinitos galegos con 4 ou 5 anos
de estudiar de memoria a Gramática que nin saben “latín, nin
castelán, nin galego”. Asunto é este que pide moitos pregos para
sacar á luz os crasos erros que se cometen neste tema. E acaso,
acaso, estarán escritos algúns. Adeus.”
Francisco Carballo
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25 anos de
Encrucillada

No número 126 iniciamos unha pequena sección transitoria, que ó
longo deste ano do vintecinco aniversario, ofreza unhas notas da
historia da revista.
Foron moitas as persoas que loaron a idea. Ás que non son da primeira
hora gustoulles saber algo das orixes.
Hoxe van tres documentos. O primeiro é unha carta miña, xa como
secretaria, datada en outubro de 1975, dando conta de como ían os
proxectos. Reflicte as espectativas e mesmo recolle os ecos dun certo
escepticismo no grupo iniciador. A espera facíase longa.
O outro é o planning ó que aludía tamén a entrevista do número
anterior. Foi feito en París en abril-maio do 75, por un grupo
internacional, e serviu de práctica nun curso de programación para o
desenvolvemento dos pobos. ¡Non se diga que Encrucillada non chegou
tamén de París como os seus creadores!
Unha terceira nota é o listado completo das persoas que pertenceron
ós diferentes Consellos de Redacción, nas diferentes etapas e con
diferentes nomes e funcións. Dicía eu, de memoria, que pasarían de
cincuenta, e como vedes, contando polo miúdo, pasan dos cen.
Incluímos tamén nesta sección unha pequena crónica da celebración
do 28 de febreiro. Un día dobremente histórico para a revista, polos seus
25 anos pasados, e por ser a ocasión dunha cálida, documentada e
entrañable charla de Carlos Casares que, por azares da vida, para el veu
se-la derradeira. Esperamos que noutro momento a podamos recoller
transcrita. Continuará.
Engracia Vidal
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CARTA ÓS INTERESADOS NA REVISTA ENCRUCILLADA
Ferrol, novembro 1975
A todos os interesados na revista Encrucillada
Que pasa de Encrucillada? – preguntan algúns–. Outros non
preguntan porque xa a dan por morta. Nembargante non morreu non
nata. Vai polo sétimo mes de xestación e polo tanto esperamos que axiña
vexa a luz...
No derradeiro abril fíxose en Madrid a presentación do expediente
para solicitar a inscrición no rexistro de Empresas Periodísticas.
No mes de Xullo foi devolto por medio da Delegación de información
e turismo de Santiago (cidade onde ten o domicilio social a editorial
SEPT, que leva a tramitación). Faltaban tres Certificacións.
O 11 de agosto entregouse de novo a documentación completa.
A última nova é unha carta do 27 de setembro. Escribe a Xestoría d e
Madrid:
“...en relación sobre la inscripción en el rexistro de Empresas
Periodísticas de la revista Encrucillada... según nos dicen del Ministerio
está preparada para su envío al B.O.E. para el período de información
pública, pero antes han de recibir la exención de director periodista, que
ha de resolver la Dirección General de Prensa. Tan pronto cómo reciban
dicha exención, es cuando dan la orden para publicarlo en el B.O.E. al
tiempo que dan noticia a tos interesados para el pago en el boletín, y una
vez trascurridos unos 15 días es cuando les mandarán la autorización
de estar inscrita, para poderse publicar”.
Como vedes non hai motivo para desesperar. Os trámites son lentos
e os tempos que vivimos non se prestaron a urxir as cousas.
Convén que todos comecemos de novo o traballo: suscricións,
material, reflexión, e máis que nada azo para facer o esforzo que nos vai
pedir esta nova acción da que estamos convencidos vai depender moito
o futuro da nosa Eirexa galega.
Engracia Vidal
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Compoñentes do Consello de Encrucillada

PERSOAS QUE PERTENCERON OU PERTENCEN ÓS
DIFERENTES CONSELLOS DA REVISTA ENCRUCILLADA
En negrita os conselleiros que formaron parte da Mesa de Redacción
Acuña Garrido, Xesús
Agis Villaverde, Marcelino
Alvarez Conde, Estrela
Alvarez Pousa, Lois
Alvilares Moure, Xosé
Andión Marán, Xullo
Aramburo Molet, Rubén
Aranguren, Iñaqui
Bernárdez Vilar, Xoán
Blanco Luis, Manuel
Blanco Maciñeira, Xosé Luis
Blanco Torrado, Afonso
Bueno Rodríguez, Agustín
Cal Martínez, Rosa
Campo Freire, Xaquín
Carballo Carballo, Francisco
Carballo Soliño, Xesús
Cascón Rodríguz, Pilar
Cendón Tomé, Dolores
Chao Rego, Xosé
Dapena Tarela, Hermelinda
Díaz Blanco, Agustín
Díaz Fernández, Xavier
Díaz Raña, Ramón
Domínguez Martínez, Xosé Francisco
Domínguez Prieto, Xosé Manuel
Dourado Deira, Manuel
Espiña Gamallo, Manuel
Fernández Ares, Eduardo
Fernandez Castelao, Pedro
Fernández Gómez, Teolindo = 1998
Fernández Grande, Miguel
Ferreiro Currás, Anxo
Ferreiro García, Xosé
Ferro Ruibal, Xesús
Fuentes Blanco, Bruno
Gandoi Díaz, Antón = 2002
García Barreiro, Xoán Xosé
García Cendán, Bernardo
García Cortés, Carlos
García de Dios, Xoaquín
Gil Montalvo, Afonso
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Gómez Vilasó, Antón
Gómez Xurxo, Silvestre
González Pintos, Carmen
González Fierro, Federico
González Ortega, Xaime M.
González, Odilo
Guizán Sánchez, Mariano
Lamelas Míguez, Xulio
Latas Espiño, Ramón
Ledo Regal, Tareixa
Lema Suárez, Xosé María
Liñares Giraut, Amancio
López Campo, Xoaquín Manuel
López Muñoz, Daniel
López Rivas, Arximiro
Madriñán, Xavier, R.
Magariños Sueiro, Afonso
Manteiga Pedrares, Xosé
Mariño Varela, Xosé Manuel
Martín Rodríguez, Luis Carlos = 1994
Martínez Laxe, Lourdes
Mayo Regueiro, Eduardo
Mexuto Vilas, Victoria
Miguélez Díaz, Xosé Antón
Miramontes Nieto, Antón
Montero Santalla, José Martinho
Moreiras Santiso, Xosé = 1996
Neira Pérez, Xoán Manuel
Otero Fernández, David
Pardo Fernández, Lourdes
Pastoriza Rozas, Xosé Luis
Pena Búa, Pilar
Pérez López, Segundo
Pérez Prieto, Victorino
Pin Millares, Xosé María
Portas Ferro, Xesús
Quiñones Pardavila, Sara
Regal Ledo, Manuel
Regueira Tenreiro, Manuel
Renieblas Martínez, Anxos
Rico Verea, Manolo
Rielo Carballo, Nicanor = 2000

Compoñentes do Consello de Encrucillada

Rivera Vázquez, Evaristo
Rodríguez Couso, Sandra
Rodríguez Currás, María do Carmen
Rodríguez Fernández, Xosé Xullo
Rodríguez Herranz, Xoán Carlos
Rodríguez Pampín, Xosé Manuel = 1997
Santos González, Bieito
Seixas Seoane, Miguel Anxo
Solloso Blanco, María do Carme
Sordo del Villar, Manuel

Suárez Suárez, Manuel
Tomé Rocha, Amalia
Torres Queiruga, Andrés
Valle (del) Salorio, María Victoria
Vázquez Casal, Félix
Vidal Andión, Antón
Vidal Estévez, Engracia
Vila Montero, Ana
Wirtz Molezún, Pilar
Zulueta de Haz, Afonso
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25 anos de
Encrucillada

Unha data para o recordo

Celia Castro Ojea

A Encrucillada. Un cruce de camiños. Un lugar sacro na noite dos
tempos. Un lugar que nos interpela. A vella pregunta de por onde
irmos. Cara onde collerán os nosos pés. Un interrogante aberto,
nunca pechado. Abrírmonos ó mundo, non pecharnos en nós mesmos.
Abertos ó ar da humanidade. Encarnados na Terra. Fillos dela.
Os vellos camiños son acolledores das nosas andainas, dos nosos
pés cansos. Ás veces, como os camiños da nosa vida, tortos. Outras,
pulidos anos a fío, polos que nos precederon, polos nosos desexos,
polas nosas angueiras, polos nosos cansazos. Todo sobranceado
pola esperanza de futuro. Todo isto e moito máis, é para min e para
moitos, Encrucillada, a nosa revista amiga, o noso pensamento
cristián con corazón galego que nos fai compaña no noso camiño.
Esta Encrucillada con maiúsculas, congregounos no Consello da
Cultura Galega o pasado 28 de febreiro. Alí no Pazo de Raxoi, á
sombra das altas torres catedralicias, asistimos, fondamente emocionados, á presentación do número 126 da revista con motivo do 25
aniversario da súa aparición. Escoitamos os moitos, moitísimos
amigos que alí estabamos, as verbas sempre lúcidas, emocionadas e
limpas de Andrés Torres Queiruga e o relatorio cheo de simpatía,
tenrura e humanidade do noso gran escritor Carlos Casares1. Na

Cando a autora escribiu esta crónica non podía supoñer que cando chegara á
Redacción xa Carlos non estaría con nós. Estará “no alén” realizando os seus soños,
non escuros como os de Clío, senón coa claridade meridiana da eternidade.

1
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súa visión dos vintecinco anos percorridos por Encrucillada, fixo o
Presidente do Consello da Cultura, un amenísimo reconto dos
momentos vividos. Da esperanza renacida no Concilio Vaticano II,
da esperanza nunha Igrexa galega incardinada na súa terra. Un
monllo de anécdotas espalladas polo seu relatorio, fíxonos revivir
momentos pasados, nos que estaban en xogo tantas cousas.
Comparou Encrucillada con Logos, e o número 1 co 126.
A entrega dos premios Encrucillada ós gañadores nas modalidades
de poesía e artigo María López Jiménez e Xosé Manuel Caamaño
López, de 16 e 21 anos respectivamente, fai medrar a esperanza;
novísimos froitos, como son, da semente caída en boa terra desde o
primeiro número, que con tanto entusiasmo botaba a andar no xa
distante 1977, cando aínda ningún dos dous nacera.
Falamos cos nosos amigos, do título do primeiro número, ben
significativo, que non se resinte do paso do tempo: “Ser cristián en
Galicia hoxe”, é ben actual. É un desiderátum de hoxe e de futuro.
O epílogo deste fermoso acto, foi musical, Pablo López Campo á
frauta e Xosé Manuel Campello ó piano, remataron coa música de
Os teus ollos do mestre Chané, versos de Curros. Un acto entusiasta,
cheo de agradecementos, preñado de confianza no futuro. A nosa
esperanza chámase mocidade. A cordialidade e o afecto vivíanse en
tódolos recantos do salón ateigado de ¡xente nova! e nas apertas
durante o viño galego. Somos optimistas: ¡Encrucillada, de hoxe en
25 anos!
Celia Castro Ojea
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Cantares pequenos(*)

María López Giménez

I
...se é que atopáde-lo meu amigo,
¿que lle habedes dicir, se non
que doente vou de amor?...
Cant 5, 8

O teu amor, Amor
habita todos os meus lugares:
o meu corpo, a miña memoria.
Es tamén as miñas forzas, o meu consolo
e hai unha Presencia túa que me inunda.
Deséxoa porque me axuda a ofrecer todo o ben da miña vida.
Cando amo,
é cando máis xermola e florece o Amor dos meus lugares,
eu son toda primavera,
con luz nova nos meus ollos, nas miñas mans.
Porque non me deixas, e en ti confío,
Amantiño:
quérote.
(*) Premio Encrucillada de poesía. Os premios Encrucillada foron convocados como
parte das conmemoracións do 25 aniversario. No próximo número verá a luz o premio
ó mellor artigo.
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II

Frondoso é o noso leito,
de cedro ten as trabes a nosa casa
de ciprés son os teitos
Cant 1,17

Ámote por seres un pouco carpinteiro.
Quero que constrúas unha casa
para vivirmos o Amor que nos regalamos.
E farémola coma quen traballa nun tear:
cada nó unha palabra
un reflexo
un espacio do corazón.
Quero que constrúas unha casa como a túa Patria limpa.
Quero tamén un leito de madeira que ula a todas as árbores.
Pero non quero que deixes esta Patria,
porque apagaría a luz das ventás ó xardín
e a miña xeografía rompería os nós do tear.

III

Declaración na aurora
Cant 1, 12

Quérote como quere o monte ás herbiñas,
e agarda a chuvia ó meteoro ( Neruda)
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IV

¡Botáchesme o meigallo, cariño, miña noiva!
Cant 4, 9

Botáchesme un meigallo para te amar
cos teus ollos antigos
co teu mirar de vagar...

V
...Miña pomba, todo o meu ben...
Cant 5, 12

¿E amábasme descalza?
Dis que si a modiño
¿E ámasme ferida?
Dis que si a modiño
¿E amarasme cos medos?
Dis que si a modiño
¿E amáchesme fermosa,
perdida,
fonda
e enfadada?
Dis que si a modiño,
agárrasme polos xeonllos
e sae de ti mil veces:
pombiña
miña pomba.
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VI

A túa ramaxe é un paraíso de granados,
cheo de froitos exquisitos.
Azafrán canela e cinamomo,
toda a madeira de gorentoso fume.
O nardo, a mirra, o áloe...
Cant 4, 13

...esperta suave, amor, que traio de comer...
e ti cólle-las castañas
feitas maiolas no meu leito;
o arroz con leite e a canela olorosa,
un mango tropical, os primeiros figos;
aquela camoesa acabada de apañar
e as laranxas e amorodos ventureiros,
o queixo con marmelo,
a infusión de herba luísa
que recende a limón.
A mesa faise incriblemente grande
para manternos a todos,
ós que temos fame
ós que pensan que non.
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VII

Es ti un horto pechado, cariño, miña noiva.
Es ti un horto pechado, unha fonte selada.
Cant 4, 12

Eu son a labrega do teu horto pechado,
e ti es tódalas veces que pido perdón coas miñas mans.
Si, ti es un horto que Amo.
Érgome cedo, para poñerche flores nos teus dedos
á tardiña vou sementándote de estrelas novas
e límpoche os beizos con agarimo antes de me deitar.
Son unha labrega namorada
e vivo para quererte e deixarme querer
hortiño meu, meu froito desexado.

VIII

Erguinme para lle abrir ó meu amigo
pois fuxíame a alma ó seu falar
Cant 5,5

Perdóame
tódalas veces que non sei escoitarte,
que chamas por min e estou ausente
fuxudía,
fríamente.
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Ou cando a présa me devora
e esquezo
os teus bicos no peto da chaqueta.
Perdoa
as miñas palabras sen cariño
a miña rabia “gaseosa”.
Tódalas veces que estás cabo miña
e eu non quero verte.
Perdoa
se non che falo do que sinto.
Sempre perdóame
que cale un quérote moito
que tema pedir axuda
collerte forte
aínda que ti sempre de min termas.
Perdoa
que tampouco agora saiba perdoarme
aínda que teña por sabido
o teu perdón seguro.

IX

¡Si que es belido, meu amigo,
e ben garrido!
Cant 1,16

Si que es xeitoso, meu amado.
Quérote porque as túas costas son grandes e oles a mar.
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E tes unha risa
que me fai pensar nas mazás verdes do verán.
Tamén te quero polo teu pelo longo,
polas pinguiñas que se che xuntan na cabeza cando chove.
Quérote pois me namora o teu xeito de mirar,
e quérote polas túas mans fortes de madeira,
e porque o teu corpo ten feitura de árbore,
e sabes cando vou chorar.
Quérote porque dis o meu nome como ninguén,
tes unha lingua para amar,
e porque sempre dis, e agardas por min,
e vesme buscar, e lévasme a casa.
Quérote dende todo o meu corpo:
árbore e mar
chuvia no verán
verdísima mazá.

X

Se sesenta son as raíñas
oitenta as favoritas
e sen conta as doncelas
só unha é a miña pomba
Cant 6, 8.

Non teño para ti zapatiños de cristal
pero teño palabras que te aman
nun buraco de poeta gorxa abaixo.
Quero ser a túa fadinha,
beberte
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facerche nos teus ollos de árbore encantamentos
percorrer os camiños polas túas costas
perderme.
Non teño nada de serea,
pero sei en min recantos para non te mollares
e acougar.
Non son nin un pouco princesa,
só espero,
e espérote esperta,
que caian as follas
e non volva ser inverno.

XI

Es ti un horto pechado, cariño, miña noiva.
Es ti un horto pechado, unha fonte selada.
Cant 4, 12

Eu son a labrega do teu horto pechado,
e ti es tódalas veces que pido perdón coas miñas mans.
Si, ti es un horto que Amo.
Érgome cedo, para poñerche flores nos teus dedos
á tardiña vou sementándote de estrelas novas
e límpoche os beizos con agarimo antes de me deitar.
Son unha labrega namorada
e vivo para quererte e deixarme querer
hortiño meu, meu froito desexado.
María López Giménez
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Un triple e doloroso In memoriam pecha este segundo número da
nova etapa de Encrucillada. Tres persoas de especial significación
entraron xa na patria definitiva, deixándonos o seu recordo e o seu
exemplo.
Antonio Gandoy, compañeiro da primeira hora. A bicicleta que o
acompañou día a día mentres tivo saúde foi un bo símbolo da súa
vida e do seu talante. Pobreza evanxélica, pés na terra, humor
retranqueiro e unha inmensa preocupación pola súa xente. Cáritas
foi testemuña dunha entrega constante. Preescolar na Casa será
para sempre a proba do seu amor eficaz e creativo: iniciativa
pioneira de dimensións verdadeiramente históricas, que mostra a
onde pode chegar a fecundidade dunha fe encarnada na súa terra,
cando non se pecha en si mesma, senón que se abre á colaboración
desinteresada, xenerosa e fraternal.
Carlos Casares, presencia amiga desde os primeiros momentos da
nosa revista, á que –non o esqueceremos– consagrou tamén a última
conferencia pública. A súa figura, cordial, dialogante e reconciliadora,
encheu o enteiro panorama cultural de Galicia e foi unha fiestra
luminosa cara a fóra. Queda a súa obra: a que deleitou, día a día,
miles de lectores e a que seguirá para sempre nunha producción que
fai del un clásico da nosa historia literaria. Contribuíu coma poucos
á creación dun “país de palabras” verdadeiras e fecundas, con
transparencia de cristal na forma e de moi universais quilates no
fondo.
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Araceli Itúrbide Beortegui, chegou de fóra, pero encarnouse aquí,
traendo de novo a vida a un mosteiro de longa tradición, o da
Armenteira. Seguro que o paxariño místico do santo Ero volveu
sentir ganas de cantar; e de certo ela, coas súas compañeiras de
comunidade, contribuíu –contribúen– á nova etapa, máis aberta e
encarnada, da vida contemplativa en Galicia. Encrucillada sábeo
ben, e agradéceo, porque na paz da súa hospitalidade cisterciense
puido celebrar xuntanzas de retiro e reflexión.
Un proverbio africano di, con sabedoría ancestral, que a mellor
maneira de honrar un morto é cultivar a súa leira. A terra galega
garda agradecida as sementes dos tres amigos e irmáns. Que a súa
memoria sexa ánimo para continuarmos o seu labor. Un labor no
que o precioso dogma da comuñón dos santos nos di que eles e ela
non están ausentes: desde o Deus da encarnación na historia seguen
a acompañarnos.
Andrés Torres Queiruga
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Camiño Noia

Entristecida pola morte do amigo que se foi, e sen poder afacerme
á idea do «nunca máis», escribo para Encrucillada estas follas que
resumen a obra de Carlos Casares, como loanza póstuma ó escritor.
Coñecín a Carlos mozo sempre cun libro nas mans, aló nas aulas
da Facultade de Ciencias de Santiago no ano 1966, e esa figura do
intelectual, compañeiro e amigo, é a que gardo e a que me gustaría
conservar. Nos derradeiros anos, navegante en moitas augas, teño
a percepción de que se esquecía demasiado que a condición esencial
de Carlos Casares era a de escritor, ou mellor, a dun excelente
narrador.
Fiel á tradición popular, como lle aprendera o mestre Vicente
Risco, Casares ilustraba as súas ideas con historias, vividas por el
ou referidas por outros, que el facía súas reelaborándoas e dándolles
un aquel persoal de bo contacontos. Historias que Casares poñía por
escrito cando, a forza de contalas, se converteran en relatos ben
estructurados. Carlos foi un escritor vagaroso que distanciaba a
aparición dos seus libros; e nese quefacer sen présa e sen pausa
rematou a súa propia historia o mesmo día que lle puxo fin a súa
derradeira novela.
A vida literaria de Carlos Casares está marcada fundamentalmente
por tres etapas que corresponden cos espacios ourensáns,
santiagueses e vigueses da súa existencia, e remiten ás vivencias do
autor adolescente nunha viliña interior con escasas novidades e
monótonos leceres e como interno no seminario onde aprendeu a
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convivir con outros rapaces, nos escuros anos cincuenta; na
universidade de Santiago durante a conflictiva etapa dos anos
sesenta e, xa na época de madurez, en terras da ría de Vigo, como
integrante do grupo Galaxia. E nos derradeiros anos da vida como
presidente do Consello da Cultura. O universo de xentes e de lugares
que Carlos frecuentou nos sesenta anos de vida foron, xunto ás
constantes lecturas, os productores referenciais da súa obra. A súa
primeira fonte de inspiración foron, non hai dúbida, as vivencias
persoais, pero sería difícil entender os relatos de Os escuros soños
de Clío, que o escritor enviaba por remesas ó seu amigo editor Luís
Mariño, sen os libros cos que el tanto gozou. Vida e lectura
fundíronse na existencia de Carlos como dous esteos nos que
asentou a súa producción literaria.
Entre os primeiros textos, ademais de poesía e relato, Casares
escribiu para os cativos. Os contos de A galiña azul, un libro
publicado en 1968, e a peza de teatro As laranxas máis laranxas de
tódalas laranxas de 1973, que foron galardoados pola asociación
coruñesa, pioneira na promoción de literatura galega para nenos, O
Facho. As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas representouse
no primeiro certame de teatro de Ribadavia organizado pola
asociación Abrente aquel mesmo ano de 1973. Nas historias para
nenos Casares, cun sentido didáctico e lúdico ó mesmo tempo,
expresou as súas ideas de tolerancia e de respecto ás diferencias
persoais nunha sociedade verdadeiramente democrática.
Como ensaísta histórico, o noso escritor escolleu a modalidade
biográfica para relatar a vida de personaxes galegos (Otero, Risco,
Curros Enríquez, Ramón Piñeiro, Sarmiento) ou o texto breve para
contar anécdotas da súa relación con aquelas persoas que máis
influíron na súa maneira de entender a existencia, e que nos deixou
no fermoso libro Un país de palabras (1998), ó que Torres Queiruga
lle dedicou unha entusiasta recensión na que di que “escritores
como Cunqueiro, Risco, Otero e Torrente ou un pensador como
Piñeiro habitan, luminosos” nas súas páxinas. Un país de palabras
é ademais un libro de reflexións sobre a vida, contadas, como
adoitaba facer o seu autor, a través dun relato –moitos dos cales xa
llos escoitaramos da súa boca– que facilita á lectura pracenteira.
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A narrativa de Casares
Con todo, foi no xénero narrativo onde considero que Carlos
Casares se sentía máis a gusto. E nesa modalidade deixounos o
maior número de obras, oito en total incluíndo a derradeira novela
aínda inédita: dous libros de relatos (Vento ferido e Os escuros
soños de Clío) e seis novelas.
Con historias diferentes e textos de feitío diverso, a narrativa de
Casares reflexiona sobre a condición humana en situacións causadas
pola violencia ambiental, a intolerancia política, a angustia que
produce a soidade, a falta de liberdade ou as vivencias dunha
relación amorosa fracasada. Son relatos da vida cotiá de xente
vulgar, personaxes identificables da nosa contorna. E só partindo
desa base común, é posible establecer períodos na súa obra en canto
á utilización de recursos e da estructura narrativos. O primeiro
período, o da nova narrativa galega, é o mellor delimitado. Casares,
como os novo-narradores participa con plena consciencia do que fai
o movemento anovador cos dous primeiros libros, Vento ferido
(1967) e Cambio en tres (1969), utilizando os recursos da moderna
narrativa europea: a obxectualización da realidade, a reducción
temporal, o monólogo interior e a alternancia de voces. Casares,
lector dos narradores da vangarda, americanos (Faulkner, John dos
Passos) e europeos, especialente os do “nouveau roman” francés e
os novo-narradores galegos que o precederan (Rodríguez Mourullo,
Méndez Ferrín e Suárez-Llanos) escribe os seus primeiros libros con
clara intención de facer unha narrativa moderna que renovase as
vellas fórmulas da novela e do conto galegos. Os doce relatos de
Vento ferido, publicados en 1968, e a novela breve Cambio en tres,
na que o autor incrementa os recursos narrativos anovadores,
afondando na experimentación tecnicista cunha narración
obxectalista, deixaron constancia diso. A adscrición de Casares á
nova narrativa non é só pola renovación das técnicas narrativas,
senón tamén porque, como nos textos de Mourullo e Ferrín, hai
unha presencia constante da violencia ambiental, e os conflictos
humanos, máis ca na realidade, adoitan estar no mundo do
subconsciente, no ir e vir das lembranzas que se suceden nos
monólogos interiores. Son historias vividas na subxectividade
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individual dos personaxes. Pero, fronte á ruptura temática de
Rodríguez Mourullo e de Méndez Ferrín, Casares utiliza as novas
técnicas narrativas para poder referirse con maior liberdade á
realidade próxima e ós problemas que mellor coñece.
Os relatos de Vento ferido constitúen un mosaico de existencias
humanas tiradas do día a día e sometidas a tráxicos dramas persoais
en ambientes de violencia e de crueldade, que teñen como referentes
espacios da Galicia rural e urbana. Un dos recursos máis salientables
desta obra é o do monólogo interior, que o autor utiliza para narrar
os cinco contos máis tráxicos do libro: «O xogo da guerra», «Coma
lobos», «Monólogo», «A capoeira» e «Vou quedar cego». Os
protagonistas, no libre fluír do pensamento, presentan o universo
dramático que os atormenta, dominado pola intolerancia social,
política ou relixiosa. O monólogo funciona aquí de caracterizador
dos protagonistas e actúa de fusión entre a historia presente e os
acontecementos do pasado. É a manifestación expresa da conciencia
na que van aparecendo as frustracións dunha vida de miseria ou de
soidade. Sen embargo, a presencia do eu queda minguada noutros
relatos polas marcas dunha perspectiva obxectalista manifestada
nas detalladas descricións dos obxectos, dos pequenos ruídos
ambientais ou dos movementos dos personaxes, nos que o narrador
en terceira persoa adquire o lugar de espectador.
Cambio en tres é unha historia de desarraigo social e de emigración
contada mediante unha visión retrospectiva ó morrer o protagonista
en accidente de tráfico. Un narrador, amigo daquel, relata a historia
como unha cámara cinematográfica que nos dese paso a paso os
movementos do protagonista coma nunha proxección. Ademais deste
narrador, por veces, dáselle voz a outros personaxes que interveñen
no relato de forma directa para falar da historia do protagonista
desde distintas perspectivas. O enfoque obxectalista, a polifonía de
voces e a experimentación textual mediante representacións
caligrámicas fan da novela un relato absolutamente vangardista,
pese ó cal a novela non oculta a denuncia dos problemas socioeconómicos que provocan a emigración dos galegos.
Un obxectalismo marcado pola subxectividade e un realismo
ambiental son as características da primeira narrativa de Casares.
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Con estes procedementos, o autor, ademais de facer unha crítica da
sociedade da época, manifesta a súa preocupación polos seres
humanos, especialmente, na adolescencia e na etapa de madurez.
Despois desta etapa inicial da nova narrativa, Casares, sen deixar
de utilizar recursos innovadores, fai unha narrativa máis tradicional
para contar as novelas: Xoguetes para un tempo prohibido (1975) e
Ilustrísima (1980), e os relatos Os escuros soños de Clío (1979).
Na novela autobiográfica Xoguetes para un tempo prohibido o
autor conta a historia de forma tradicional, aínda que desde a
perspectiva interior, subxectivista. Conta a traxectoria persoal e
intelectual do personaxe de Elías Paz, desde a infancia á maioría de
idade, na Universidade de Santiago. O protagonista, trasunto do
autor, forma parte da xeración de universitarios que viviron con
intensidade os acontecementos sociais de 1968 e vai desenvolvendo
a súa personalidade á procura dunha identidade como ser humano
galego e solidario co resto do mundo. O presente da narración
alterna co pasado dos discursos mentais nunha sucesión de planos
curtos sen continuidade espacial nin temporal. Esas lembranzas,
nas que aparecen personaxes que protagonizaron os acontecementos
da etapa histórica que recrean, rompen a linearidade temporal da
historia. Xoguetes para un tempo prohibido é unha novela de
introspección e de formación na que relixión e política están
amplamente representadas por personaxes que obedecen a dúas
actitudes: os defensores dun catolicismo progresista fronte ós
católicos integristas e os militantes comunistas fronte ós fascistas
do réxime político.
En Os escuros soños de Clío, o autor parece marcar unha
paréntese na súa poética narrativa. É un libro diferente no conxunto
da obra de Casares; por primeira vez fai unha narrativa de fabulación
histórica con elementos de fantasía que nos recordan, nuns casos,
a narrativa de Cunqueiro e, outras, a de Borges. Os doce relatos do
libro recrean acontecementos e personaxes da Historia, ou
supostamente históricos, mesturando elementos da realidade con
trazos sobrenaturais, nun tempo con localizacións espacio-temporais
situadas europeos entre os séculos X e XIX.
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A diferencia dos textos anteriores, a noveliña Ilustrísima é
completamente realista. Coa clásica estructura tripartita, de
desenvolvemento, nó e desenlace, a historia narra as repercusións
sociais e as desavenencias entre o bispo e os cregos da curia nunha
pequena cidade interior, por causa das proxeccións de cine dun
cinematógrafo que chega á vila. O autor toma partido polo
protagonista, un bispo caracterizado como un home liberal, tolerante
e de espírito aberto, enfrontado a personaxes descritos, como
opoñentes seus, persoas fanáticas, integristas e inhumanas. Esa
anécdota social é utilizada polo autor para describir o ambiente
clerical, represivo e moralista dunha vila de provincias nos primeiros
anos do século XX, durante o goberno de Canalejas.
O derradeiro período da narrativa de Casares é o de madurez.
Caracterízase por obras de maior extensión e complexidade na forma
narrativa e no tratamento da historia: Os mortos daquel verán
(1987) e Deus sentado nun sillón azul (1996), as derradeiras novelas
do autor xunto á inédita. Recursos narrativos que xa viramos en
libros anteriores están artellados nestas obras cunha maior mestría.
As dúas novelas asentan o argumento nunha situación causada
como consecuencia da guerra española de 1936-1939, un conflicto
que condiciona a vida dos personaxes.
En Os mortos daquel verán o autor utiliza a linguaxe curialesca
da Xustiza nas declaracións de dez personaxes para contar a historia
dun asasinato. Os comentarios da xente dunha pequena vila, que
afirmaban que o farmacéutico Modesto Vilariño Dacal fora asasinado
por unha vinganza política, levaron o caso da morte, atribuída anos
atrás a un accidente, ós tribunais. Un lector das informacións dos
declarantes, representado por un funcionario do xulgado, fai de
narrador, e con este procedemento, reconstrúese a historia desde
diversas perspectivas e diferentes posicionamentos ideolóxicos. E, á
vez, vaise describindo a situación política e de fanatismo relixioso
nunha vila. Non hai unha narración lineal nin un narrador no
sentido clásico do termo, trátase dun discurso fragmentario que
dificulta a interpretación da historia. Casares volve ó discurso
rupturista dos primeiros libros pero aquí a narración é máis
complexa e está moito mellor elaborada. Os mortos daquel verán
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non é un texto doado para os lectores pouco experimentados; para
os bos lectores resulta, en cambio, de lectura moi pracenteira polo
xogo a que os somete o texto e polos acenos de ironía que fai o autor.
Por exemplo co personaxe da Anunciata, unha visionaria con
supostos poderes sobrenaturais, semellante á sor Sabina que aparece
en Ilustrísima, e que asegura ter datos sobre o crime do farmacéutico.
Este personaxe, ademais de caracterizador do escurantismo relixioso
da época, dálle á historia un certo humor que mingua o dramatismo
do crime que se xulga.
Deus sentado nun sillón azul é a última novela publicada de
Casares. Trátase dunha complexa narración, focalizada desde unha
dobre perspectiva, dun narrador omnisciente e dunha narradora
partícipe na historia, na que se alternan sucesivos planos espaciotemporais. É unha historia de amor e de compromiso político
contada a través das lembranzas dunha muller de idade avanzada
situada nunha ventá da súa casa desde onde observa os movementos
dun home, vello e entristecido, que vive coa esposa nun piso do
edificio de enfronte. A historia, situada nun tempo que vai dos anos
trinta á posguerra de 1936-39, ten dous protagonistas sen nome: El
e Ela, que corresponden ó home observado e á muller observadora.
A lectura máis simple de Deus sentado nun sillón azul é a dunha
historia realista, pola presencia de datos e de espacios coñecidos.
Ourense, Santiago, Berlín e A Coruña aparecen enmarcando
acontecementos da historia galega e europea da primeira metade do
século XX. Pero, malia o recoñecemento dunha realidade concreta,
na historia da novela pódese facer unha lectura simbólica sobre o
comportamento humano, sometido a un conflicto bélico, que
ampliaría a lectura realista. Como en obras anteriores, o autor
utiliza a historia para describir un tempo histórico moi dramático
na vida de Galicia e, aquí ademais, para falar de personaxes que
tiveron unha grande incidencia na vida socio-cultural.
En conclusión, agardando a publicación de O sol do verán,
considero que a obra narrativa de Carlos Casares está elaborada con
diferentes estratexias textuais e distintos temas que, xeralmente,
aparecen protagonizadas por personaxes que se moven nun mundo
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con referencias na nosa historia, e afondan no seu comportamento
individual en problemáticas situacións de violencia, de intolerancia
e de soidade, que en varias historias teñen como causa a guerra civil
española.
Ese mundo de violencia aparece descrito cun maior dramatismo
nos primeiros relatos e na novela Deus sentado nun sillón azul ca
no resto dos libros, nas historias dos cales o dramatismo queda
matizado pola presencia de diálogos de carácter intelectual e polos
trazos de ironía e de humor que se insiren.
Camiño Noia

Agora, por fin, xa eres. Xa tes un ser.
Porque pra ser hai que estar
E ti estás por sempre sobre as cousas
E as cousas están pra sempre sobre ti.
Denantes, cando andabas atafegado pola vida,
coa bulsa chea de papeis,
non eras máis que un nome entre outros nomes,
mais agora eres xa un anaco de Deus.
Celso Emilio Ferreiro
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O 11 de febreiro de 2002 finou Antonio Gandoy Díaz, que foi
membro do Consello de Redacción nos primeiros anos de
Encrucillada. Nacera na Tolda, lugar da parroquia de Sanfiz de
Muxa, próxima á cidade de Lugo, o 7 de xullo de 1930, sendo o único
fillo nunha modesta familia –seu pai era carpinteiro da construcción
e a nai traballaba na casa e no campo–; en 1942 comezou os estudios
na antiga Escola de Traballo, obtendo o título de carpinteiroebanista; e nesa época de estudiante participou na creación dun
grupo de Acción Católica, sección de xoves traballadores.
Coñeceu o traballo exercendo como carpinteiro na construcción
desde 1946, comprobando de xeito persoal e directo a situación que
naquela época de fame tiña que sufrir a clase obreira. No ano 1947
funda, xunto con outros xoves, a Xuventude Obreira de Acción
Católica (JOAC).
No ano 1950 opta por ingresar no Seminario de Lugo co proxecto
de dedicarse por enteiro ó servicio ós demais e ser máis útil a través
do ministerio sacerdotal. No ano 1956 foi un dos constituíntes no
Seminario de Lugo do grupo Jesús Obrero, que era un movemento
de seminaristas e relixiosos que tiña por obxectivo o coñecemento e
a sensibilización en torno ós problemas do mundo obreiro.
En 1961 rematou os estudios eclesiásticos sendo ordenado sacerdote,
para de seguido ser nomeado cura coadxutor da parroquia que se
acababa de crear na cidade de Lugo, San Francisco Javier, na que
asumiu a responsabilidade pastoral no anexo, ou sexa a igrexa de
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Sanfiz de Muxa, actividade que mantivo deica a súa grave
enfermidade.
Ademais do labor sacerdotal na parroquia, en 1962 recibiu o
encargo da atención da JOC. E en 1974 foi elixido Secretario da Acción
Rexional das Cáritas de Galicia, desde o que promoveu as accións de
recuperación dos montes veciñais en man común, o servicio de
tempo libre, a rehabilitación de alcohólicos, a atención á terceira
idade, a atención a emigrantes, e o programa educativo Preescolar
na Casa do que foi creador en 1977 e do que sería coordinador; en
1986 foi nomeado polo Bispo de Lugo delegado en Cáritas Diocesana
de Lugo, que compaxinou coa coordinación de Preescolar na Casa.
O Goberno de España outorgoulle a Medalla de Prata da
Solidariedade Social no ano 1995, en recoñecemento á súa traxectoria
a prol dos marxinados; tamén en 1995 recibiu o premio Moncho
Valcarce na súa condición de coordinador de Preescolar na Casa.
Dúas notas relevantes da súa traxectoria
Tivo por profesión estar ó servicio dos demais, preferentemente
dos máis necesitados. Xeneroso sen límites, somos moitas as
testemuñas do seu desprendemento no que chegaba a entregar ós
necesitados recursos propios, privándose en moitas ocasións do que
para si precisaba.
Era coñecido popularmente como o cura da bicicleta, porque esta
foi o seu medio de transporte e compañeira inseparable deica o
mesmo día no que tivo que ser internado por razón da grave
enfermidade: con setenta anos seguía a desprazarse coa bicicleta
tódolos días, e moitas veces ó día para acompañar a súa nai, moi
avellentada e precisada de terceira persoa para as necesidades máis
elementais, sendo el quen asumiu tal función, como fillo único e por
opción persoal.
Sendo a opción pola bicicleta acorde coa súa austeridade non
respondía esta a que anoxase o progreso; el dispoñía de carné de
conducir e sabía facelo, sendo moi frecuentes as súas viaxes por toda
Galicia e distintas cidades de España tanto en tren como en autocar
e como usuario de turismos.
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Movíase a cabalo da súa bicicleta para acurtar as distancias, pero
presto a levala da man para deterse ou acompañar a pé a calquera
que tivese a sorte de cruzarse con el na rúa, para compartir
inquietudes ou ilusións. A bicicleta de Gandoy tiña esa virtualidade:
medio de transporte co que acadaba a velocidade precisa para chegar
a tempo de prestar os servicios ós demais, e que non lle impedía
percibir as situacións das persoas coas que se cruzaba no camiño.
A velocidade dun turismo non permite apreciar a faciana dos demais
para intuír a tristura, ledicia, dor ou rabia, e por enriba, a
angostura dás rúas non permiten deter o turismo para interesarse
pola expresión da face dos demais. Porque o máis salientable da
xenerosidade de Gandoy foi a súa dedicación e entrega persoal ós
outros; desprendemento de si mesmo, renunciando a lexítimas
aspiracións persoais, para entregar o seu tempo ós demais (escoitar,
animar, e mesmo acompañar na aprendizaxe...), sen distingos nin
prexuízos.
Exerceu esa “profesión” camiñando ó carón, acompañando. Home
que se fiou de Xesús de Nazaré, profesou unha fe férrea no valor e
na posibilidade da persoa humana, de maneira que fronte a todos
mantivo fondo respecto e dispoñibilidade. Respecto, que non
indiferencia; sempre foi un respecto suxestivo, porque calquera que
tivo a sorte de cruzarse no seu camiño recibiu de Antonio Gandoy
a palabra e a iniciativa adecuadas para que por si mesmo puidese
saír adiante da respectiva situación. Esta actitude resultaba
especialmente perceptible nos casos das persoas excluídas ou en
situación conxuntural de exclusión social, porque neses momentos
de tristura Antonio Gandoy compartía o esforzo por saír adiante,
sen reproches nin censuras sobre a posible cota de participación que
a propia persoa puidera ter na situación sufrida; só pensando na súa
promoción.
Respecto e tolerancia, mais non indiferencia, porque fronte ás
actitudes que estimase inxustas ou insolidarias non permanecía
impasible, pero tiña a intelixencia práctica de saber afrontar en
cada caso aquelas actividades persoais que puidesen suxerir
interrogantes ou derivar en cuestionamentos, en lugar de perderse
en dialécticas filosóficas.
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A verdadeira dispoñibilidade non é a que se pregoa, senón a que
é percibida; e quen saudou ou se encontrou con Gandoy puido
percatarse –e sen esforzo– de estar diante dunha persoa que invita
a comunicarse, coas portas abertas.
Exemplo de respecto e dispoñibilidade foron as amplas dependencias
de que durante moitos anos dispuxo a JOC na rúa da Cruz, en Lugo,
que estaban abertas; estando Gandoy nelas non era preciso chamar
a un timbre, porque o visitante accionaba directamente o picaporte
para abrir e entrar; e foron asiduamente visitadas por xentes que alí
se informaban e se formaban, dispoñendo de ampla variedade de
libros e folletos para estudio e reflexión, con visión crítica do
acontecer e da cultura na nosa terra. Nelas moitos traballadores e
mozos acadaron niveis de cultura e mesmo de estudios, sendo varios
os que alí estudiaron as unidades didácticas e libros de texto da
Universidade a Distancia, acadando título universitario. E nese
estudio e reflexión, Gandoy estaba ó carón; non era transmisor de
ensinanzas teóricas, senón lazarillo que acompañaba á persoa na
busca, respectando o ritmo propio de cadaquén. Mesmo en materias
nas que era experto, perdía pedagoxicamente o tempo a carón do
estudiante, estudiando ó seu paso.
Un exemplo de necesaria permanencia
Antonio Gandoy foi un home sorprendente pola súa coherencia,
na vida práctica, cos seus principios, pola inmensa capacidade de
entrega a favor dos máis débiles, e pola súa tenacidade en acadar
para estes o que estimaba xusto.
A vivencia e convivencia coa clase obreira e cos marxinados
permitiulle comprobar a interrelación existente entre o escaso ou
baixo nivel escolar e a marxinación e discriminación social, nacendo
nel unha sensibilidade da que derivou a convicción de que un neno
sen acceso á escola e ós medios de cultura terminará de adulto en
situación de exclusión: a un adulto en situación de exclusión
precedeu un neno sen acceso á escola e medios de cultura.
Esta convicción-constatación e aquela fe no valor e posibilidades
da persoa humana fixeron que Antonio Gandoy movese verdadeiras
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montañas para tentar unha solución axeitada á marxinación
educativa dos nenos labregos.
No ano 1975 había en Galicia 250.000 nenos menores de seis anos,
e tan só o 21 por 100 tiñan ensino preescolar porque os outros oito
de cada dez non o tiñan; e, ó tempo, oito nenos de cada dez tiñan
atraso na ensinanza primaria, polo que cabía sospeitar que fosen os
mesmos oito que non tiveran ensino preescolar.
Fixo partícipe da sospeita a moitas persoas, suxerindo para
cadaquén o interrogante, e mentres ninguén descartaba a hipótese
moitos cavilaron con el que era preciso poñer remedio.
En torno á idea de poñer remedio reuniu un equipo de persoas,
facendo un estudio sociolóxico sobre a situación e elaborando unha
hipótese de traballo sobre dúas constatacións. Primeira constatación,
a diseminación poboacional de Galicia, na que existen tantas entidades
de poboación como en todo o resto de España, facía impensable que
de inmediato chegasen a existir escolas de preescolar para os nenos
do diseminado mundo rural. E segunda constatación, nosos pais
ensináronnos as catro regras, e moito máis.
Como os nenos non agardan, a hipótese de traballo consistía en
que coa orientación oportuna poden os nenos do mundo rural recibir
educación na súa casa.
A perfilar esta hipótese de traballo dedicou moito tempo,
demandando o criterio de innumerables expertos e compartindo
reflexións con mestres. Xurdiu así o programa educativo Preescolar
na Casa, que pretende que a familia adquira unha serie de
competencias referidas ó saber, ó proceder e ó ser, para axudar a
desenvolver plenamente as capacidades dos seus fillos e fillas, a
través da reflexión e o acontecer da vida diaria, respondendo o máis
axeitadamente posible ás súas necesidades e posibilidades.
Foi un programa educativo promovido polas Cáritas de Galicia,
que coñeceu un desenvolvemento extraordinario e produciu un
efecto multiplicador no mundo rural galego, non só na educación
dos nenos máis pequenos senón nos propios pais, que en reunións
periódicas e co acompañamento dun orientador afrontaron unha
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reflexión en común para adoptaren decisións máis acertadas no
papel educador que todo pai ten de asumir.
Hoxe é unha fundación de interese social e de interese galego, que
conta co protectorado da Consellería de Educación, e que quere ser
a legataria da teima de Antonio Gandoy Díaz: recrear na sociedade
unha cultura de educación infantil familiar e lograr a discriminación
positiva para os nenos que viven nas zonas rurais.
Alejandro Fernández Pumariño

O barco adentrouse no mar
e a súa imaxe diluíuse
na extensión infinda
Levantou a ave o seu voo
e perdeuse na plenitude do ar
Na lonxanía do camiño evaeceu
a figura do camiñante....
Manuel Pereira Valcarcel
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Araceli Itúrbide Beortegui

Engracia Vidal Estévez

En Encrucillada temos que chorar tamén outra persoa moi próxima
e sentida: Araceli Itúrbide Beortegui, priora do Mosteiro Cisterciense
da Armenteira (Pontevedra).
Foise inesperadamente, con sesenta anos cheos de realizacións e
de proxectos. O inmenso pleno no aforo da gran Igrexa que nos
acolleu a cantos acudimos a darlle a última despedida, abondarían
para facer pensar o que foi a súa estancia en Galicia. Monxa
contemplativa, e en só trece anos de presencia, foi quen de nos
congregar nunha pregaria de acción de gracias que falou máis de
esperanza e de resurrección que de morte. Pero a realidade estaba
alí, á vista, envolta nuns ramallos de loureiro en flor, nunha
pequena urna coas cinzas de quen non facía máis de catro días que
saíra para unha intervención cirúrxica. Fóra da vista, no corazón
de todas e de todos, a gratitude e a seguridade de que “aquilo” que
deixamos soterrado na terra galega, vai ser semente dun espírito que
ha dar moitos froitos.
Porque Araceli veu a Galicia a sementar, e sementou, e sementouse.
Naceu en Villaba. Ingresou e viviu trinta anos no mosteiro
cisterciense de Alloz, en Navarra. Despois dunha visita previa, no
mes de Novembro de 1988 instalouse alí con outra relixiosa
(Carmina), no baleiro e recentemente restaurado edificio pontevedrés,
para prepara-la fundación. O quince de xaneiro seguinte chegaron
cinco compañeiras máis. Dixen edificio porque daquela, de mosteiro
tiña só os muros. Salóns amplos e nus que pouco a pouco houbo que
ir transformando en biblioteca, obradoiros de traballo, capela,
comedor, cociña, catorce celas... En abril de 1998 inaugurábase a
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hospedaría para 26 persoas. Invernadoiro, xardín, froiteiras, ata o
cemiterio na propia finca. Hoxe é anécdota algo que Araceli fixo hai
tempo: prohibir, –seguramente que das poucas prohibicións que
tería feito–, que ningunha morrese ata que se rematase o cemiterio.
Rimos. Pero non sabiamos que se ía acabar hai poucos meses e
estreouno ela o 19 de Marzo. Outra anécdota é que foi tamén ela a
que preparou a liturxia de defuntos nun pequeno folleto para o
servicio da comunidade. Araceli era música e cantora.
Pero non só sementou. A colleita non foi escasa. É doado cita-las
obras materiais, pero non tanto salienta-los outros edificios que
deixou construídos; a chegada de tres novas compañeiras, dúas
delas galegas; as redes de acollida a diferentes grupos da máis
variada cor. Desde 1999 o Consello de Encrucillada recóllese alí
dous ou tres días de xullo para facer a nosa programación anual. E
as Mulleres Cristiás Galegas tivemos alí o noso berce o 10 de Marzo
de 1996, e un acougo para a nosa asemblea anual.
Os encontros persoais, a asistencia ás vésperas, á misa dominical,
ós oficios e vixías foron en aumento. Sen publicidade nin alardes.
Pouco a pouco e cun discreto boca a boca foron facéndose círculos
de relación e de amizade. Relixiosas e laicos atopamos alí un clima
de sinxeleza e comunicación. Falamos de Araceli porque é a que nos
deixou, pero o mellor que poderiamos dicir dela é que non era a
priora, Araceli era Araceli, para calquera, unha máis na comunidade,
e é a comunidade como tal a que sentimos responsable de algo que
se vive alí e se transmite. Pero que sen dúbida o seu carisma actuou
a fondo.
Desde marzo de 1997 deilles dúas horas semanais de clase de
Lingua e Cultura galega, este ano en que por diversas circunstancias
estaban moi mal de tempo, pediume que seguira con menos ritmo,
pero que non as deixase, porque “non quería perder a posibilidade
de inculturación que lle daban estas clases”. Estou segura que botou
de menos algo da nosa lingua na súa despedida...
Unímonos ás bágoas e á esperanza da Comunidade, das súas irmás
e sobriños, e de toda a familia Cisterciense de Sobrado, Ferreira de
Pantón, Oseira, Alloz.... e a todas e todos os que recibimos a súa
entrega intelixente, dialogante, e eficaz.
Engracia Vidal Estévez
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A atmosfera política do primeiro trimestre deste ano estivo dominada
polo novo clima de relacións políticas establecido ó remate do debate de
investidura do presidente da Xunta. A extensión ó BNG da política de
diálogo preconizada por Manuel Fraga seguiu dando moito que falar e
que facer. Polo demais coincidiu cun claro, aínda que moi cortés,
distanciamento entre o mesmo Manuel Fraga e mailos seus compañeiros,
seguidores e discípulos de Madrid.
Esas novas relacións obrigan, por outra parte, a romper moitos
estereotipos e esquemas preestablecidos, entre os dous principais grupos
afectados, PP e BNG, e tamén indirectamente deixan descolocado ó
terceiro partido en discordia, o PSOE, aliado cos nacionalistas nos
concellos e competidor con eles na oposición, agora suave, no Parlamento
Galego e noutras institucións como nas deputacións.

Esta reviravolta da política galega
parece máis ben debida a unha
reacción instintiva dos dous
protagonistas, persoas ámbalas dúas
de forte personalidade e dadas a
tomar iniciativas sen contar en
tódolos casos coa aprobación ou
sequera co coñecemento previo do
seu contorno. A postura de Xosé
Manuel Beiras recibiu logo un
primeiro apoio na permanente do
BNG, pero abriu un fondo e longo
debate no seo da súa organización.
Non convén esquecer que na
campaña das eleccións autonómicas
as mutuas acusacións entre populares
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e nacionalistas acadaron unha
acritude fóra do común. E que nesta
postura as voces máis rotundas foron
precisamente as de Aznar e Arenas,
en plena cruzada patriótica e
antinacionalista, moito máis aló de
Manuel Fraga ou calquera candidato
galego.
Conselleiros descolocados
Dentro da militancia galega do
Partido Popular, o prestixio e
capacidade de liderado de Manuel
Fraga son tan amplos e recoñecidos
que ninguén cuestionou en público o
novo talante, e quen máis quen
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menos esforzouse en levalo adiante.
E así vemos como o voceiro
parlamentario Pita Varela fai
ímprobos esforzos para deixar de
facer o que realmente lle sae de
dentro, mallar a fondo no BNG.
Iso é o que aínda lle pide o corpo a
boa parte dos militantes e cadros do
PP, que temen que unha postura
branda lles faga perder terreo fronte
ós nacionalistas no debate político
de tódolos días. Por iso foi tan ben
acollido polos deputados o duro
ataque do conselleiro de Política
Territorial nun debate parlamentario. E por iso chamou a atención a
intervención poucos días despois, no
mesmo escenario, do conselleiro
López Veiga, confesando a súa
identidade coa política de diálogo
proclamada polo patrón.
Parecía que cambiaran o papel, de
xeito que o ex secretario xeral, que
no seu día manifestara estar situado
na fronteira da autodeterminación,
abrazaba a liña política dominante
en Madrid, mentres López Veiga,
presentado por algúns como candidato de Xénova á sucesión do patrón,
se identificaba coa actitude deste.
Cómpre dicir que as afirmacións de
López Veiga non suscitaron ningunha
reacción especial e que Manuel Fraga
restou importancia ó desmarque de
Xosé Cuíña.
Congresos do PP
Por iso ninguén se atreve a sacar
ningunha conclusión nesta liña logo
do congreso do PP de Galicia.
Aparentemente tanto Xosé Cuíña
como López Veiga quedan relegados
de postos claves, algo que por outra
parte sucede cos coñecidos como
baróns do partido. Nos novos órganos

directivos Manuel Fraga segue
dominando sen ningunha sombra,
rodeándose de colaboradores de total
fidelidade, encabezados polo
secretario xeral, Xesús Palmou. Se
cabe pódese tomar nota da
integración do profesor Puy Fraga,
sobriño do presidente, recentemente
promovido a unha dirección xeral da
Xunta e a quen auguran moitos un
brillante futuro.
Polo demais, o porvir inmediato
dos outros pesos pesados do PP parece
concentrarse máis nas provincias
respectivas. Tal é o caso de Xosé Lois
Baltar, que seguirá dominando a
organización en Ourense, logo de ver
como Manuel Fraga segue
promovendo a recentemente chegada
Inmaculada Rodríguez, agora tamén
na executiva rexional. Ou tamén o
caso de Francisco Cacharro, que deixa
de lado ó sucesor que buscara no seu
día, Xosé Lois Iravedra, para probar
agora fortuna con Xosé Manuel
Barreiro.
Tampouco na Coruña resultou a
solución buscada anteriormente.
Antonio Couceiro chegara á
presidencia co apoio de Manuel
Fraga, malia a oposición frontal do
defenestrado Romay Beccaría e dun
elevado número de alcaldes. Ó cabo
de catro anos a oposición municipal
medrou aínda, pero o patrón non
acaba de confiar no grupo de alcaldes
que leva como estandarte ó de
Ribeira e presidente da Deputación.
Así que seguramente se imporá unha
terceira vía, na que estaría ben
situado Xesús Almuíña, delegado de
Política Territorial na provincia.
A sombra de Madrid
Nas pasadas semanas –e segura-
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mente nos próximos meses–
produciuse outra novidade absoluta
no ámbito político da dereita galega,
unha civilizada e cortés, pero rotunda
discrepancia entre o fundador do PP
e presidente da Xunta e mailos seus
seguidores e dirixentes do seu partido
e responsables do goberno central. E
todo iso porque Manuel Fraga toma
en serio vellas palabras súas que
algún día lles valían ós seus discípulos
para importuna-los socialistas, pero
agora lles resultan molestas.
Trátase de dous asuntos vellos e de
fácil comprensión no fondo, aínda
que se presten logo a moitas
manobras. Por un lado, de levar á
práctica unha idea que todos din
compartir, de facer que o Senado
cumpra realmente un papel político,
como cámara de representación
territorial do Estado; e por outro, de
deixar de ver na Unión Europea un
organismo internacional máis, no
ámbito da política exterior, para
entendela como unha entidade
propia, na que participan os estados,
as comunidades autónomas, os
concellos, en suma os cidadáns en
xeral.
Xa nos temos referido, aínda que
fose indirectamente, a estas
cuestións. Máis dunha vez aludimos
aquí á facilidade coa que o goberno
central cede a Bruxelas competencias, mentres limita as das
comunidades autónomas, ou toma
como pretexto normas ou directivas
de Bruxelas para coutar iniciativas
autonómicas. E por iso mesmo se
nega a que os gobernos autónomos
teñan un acceso expedito a Bruxelas
ou poidan mesmo ostenta-la
representación estatal alí. Por
exemplo, Valencia para tratar de
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temas relativos á producción de
cítricos, Canarias, Baleares ou
Andalucía para falar de turismo,
Galicia para falar de pesca, etc.
Con palabras suaves e guante
branco Manuel Fraga capeou o
temporal, que supuxo que o congreso
do PP en Madrid rexeitase a súa
postura e propuxo mesmo adiar ata o
remate da presidencia española da
UE as súas demandas. Pero mantén
a súa postura con respecto a Europa
e ó Senado e, de paso, aproveita para
dicirlles ós seus amigos de Madrid
que xa é hora de civilizarse e de
axudar a que outros sigan o mesmo
camiño; chegando mesmo a
remitirlle a Arenas documentos nos
que recoñece ó BNG como un grupo
que acata a Constitución e mailo
Estatuto de Autonomía.
¿Unha trampa?
Iso de ver a Manuel Fraga como
defensor do diálogo e moderando os
ardores guerreiros de Javier Arenas
resulta demasiado para unha parte
do BNG. Tamén aquí os vellos
guerreiros seguen querendo caña e
Xosé Manuel Beiras non os controla
como Manuel Fraga os seus. Está
claro que o peso da UPG no
entramado do BNG segue sendo moi
forte e agora parece disposta a dar
unha batalla a vida ou morte,
poñendo toda a carne no asador.
Ata o de agora a forte capacidade
de traballo e mailo peso dalgunha
das súas figuras no conxunto da
organización permitíalle á UPG ir
controlando cada paso e, aproveitando
a boa estrela de Xosé Manuel Beiras,
consolidar apoios sociais. Pero
seguían crendo nunha especie de
santo Graal, que para outros era un
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mero espellismo: que os votos dos
cidadáns acudían en apoio da
organización, polo acertado das súas
análises e propostas, sen ter
practicamente nada que ver coas
persoas que representaban esas ideas
como candidatos.
A cousa funcionou ben moito
tempo. E tivo nas eleccións
municipais e europeas o seu último
éxito máis ou menos claro. Xa nese
momento algúns empezaron a
desconfiar: os resultados tiñan tamén
que ver cos candidatos, non había
máis ca comparar os votos logrados
en concellos semellantes, pero con
listas moi dispares, ou tamén
contrasta-los resultados das eleccións
municipais e europeas en moitos
sitios, sobre todo nas cidades.
Beiras en cuestión
Viñeron logo as eleccións xerais e
fracasou o gran soño dos cinco
deputados, do grupo parlamentario.
E houbo máis xente que empezou a
se facer preguntas, en voz algo máis
alta. Pero non había que alertar ó
persoal, que faltaba un ano para as
eleccións autonómicas, esas nas que o
porvir era color de rosa. Malia iso,
houbo un primeiro pulso, e a UPG
tivo que ceder e aceptar ó frustrado
deputado por Ourense como senador.
Co fin de non espanta-lo persoal
–léase o electorado– a organización
non examinou ningunha cuestión de
fondo e non se tocaron as listas de
candidatos, aínda que aparecese por
primeira vez a bandeira galega
dentro da iconografía da campaña. E
veu logo o semifracaso, que agora a
UPG quere cargar na conta de Xosé
Manuel Beiras. As cousas non eran
tan evidentes en outubro, pero si

agora que o voceiro se deixa engaiolar
por completo polos cantos de serea
de Manuel Fraga.
Hai un par de cousas positivas en
todo isto. Por vez primeira é a propia
UPG quen aborda estes asuntos e
faino de cara, en público. ¿Cantos
militantes do BNG non serían
severamente condenados noutrora
por levar algún asunto deste teor á
opinión pública? E esas declaracións
de Francisco Rodríguez, Manuel
Mera e de Galicia Nova fan por unha
parte que os outros sectores do BNG
reaccionen e que a opinión pública
perciba a importancia do que está en
xogo.
Por todo isto a próxima asemblea
ou congreso do BNG vai ter unha
singular importancia. Nesta ocasión
as cartas van estar boca arriba e os
numerosos militantes “independentes” (non integrados nalgún dos
múltiples partidos) poderán exercer
claramente o seu peso, deixando de
ser compañeiros de viaxe.
Os presupostos
A política institucional estivo nos
dous últimos meses dominada polo
longo e pesado debate dos orzamentos
da comunidade autónoma para este
ano. O proceso electoral fixo atrasar
catro meses este trámite, no que os
diferentes grupos confrontan as súas
ideas sobre a mellor forma de
administrarnos. O proxecto do
goberno presentábase coa ambición
de nos achegar a Europa e reforza-lo
gasto social.
Os conselleiros esforzáronse en
subliña-la importancia das axudas ás
familias para rompe-la tendencia
demográfica negativa. Por sorte ou
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por desgracia hai moi poucas familias
entre nós que non coñecesen de xeito
máis ou menos directo a emigración
europea. E por iso saben da distancia
que segue existindo entre as axudas
europeas ás familias que teñen fillos,
das prazas existentes nas garderías
ou dous servicios para a terceira
idade.
Tamén prevé a Xunta un
crecemento dos investimentos
públicos, de xeito que se crearían uns
vinte mil postos de traballo netos.
Pero os grupos da oposición non cren
nesas previsións e recordan as do ano
pasado, que non se acadaron aínda
que a crise non chegou ata o último
trimestre.
Temos tamén moi recente o cumio
europeo de Barcelona, onde a
presidencia española quixo dar
leccións a todo o mundo sobre os
beneficios para os consumidores da
liberalización do mercado da enerxía.
¿É realmente posible cambiar de
subministrador de gas ou electricidade? ¿Algún de vostedes notou unha
rebaixa destes productos?
AVE, AVE....
Mentres tanto Aznar e ÁlvarezCascos colocaban unha travesa máis
para o AVE (ou o que sexa) de Madrid
cara ó noroeste, para empezar a
construír un longo túnel baixo a Serra
de Guadarrama. E anuncian para
próximas datas algunha outra nova
travesa por aquí, xa que van seguir
de Santiago cara Padrón as obras xa
empezadas cara Ordes.
Pero a todo isto en Vigo o persoal
empezou a se alporizar, temendo
verse obrigados a viaxar a través de
Santiago cando aforrarían moito
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enlazando directamente con
Ourense. E nesta movida, axitada
polo senador socialista e vicealcalde
Carlos González Príncipe, implicáronse algunhas organizacións
empresariais. Saíu ó quite o
conselleiro López Veiga –que algúns
ven como posible candidato á
alcaldía– denunciando unha intifada
inxustificada.
A todo isto, as únicas obras
ferroviarias que se están iniciando
son as da liña complementaria entre
Vigo e A Coruña (os treitos citados ó
redor de Santiago), mentres os treitos
realmente importantes de Santiago
a Ourense e Zamora aínda están na
fase de estudios previos de trazado.
E xa se sabe que unha obra deste
calibre precisa do apoio dos fondos
estructurais europeos, que non están
garantidos máis aló do 2006.
O conselleiro de Política Territorial
móstrase moi optimista con respecto
a estes proxectos. É algo natural nel,
que confía nos convenios asinados e
consegue que moitos se conformen co
que a oposición chama realidade
virtual. Ou ¿é que alguén pon en
dúbida que están rematadas as obras
das autovías da meseta, das que agora
se nos anuncia que probablemente
verán aberto en agosto o tramo
pendente en Pedrafita?
Somos europeos
Onde si somos europeos de
primeira é no fútbol, co Deportivo
como figura destacada, nos cuartos
de final da Liga de Campións e á vez
campión de copa, trofeo gañado nada
menos ca en Madrid fronte ó Real.
Iso vai aumenta-lo cariño dos
coruñeses polos madrileños,

As dificultades do diálogo

dispostos a volver de visita a un sitio
onde che regalan a segunda copa.
Pero pasando a cousas menos
divertidas, cabe lembrar aquí que o
xa citado conselleiro de Pesca, López
Veiga, está arestora empeñado en
conseguir para o seu sector o
recoñecemento pleno da categoría
que lle pertence. Logo duns longos
anos de vacas fracas, onde houbo que
pagar un alto custe polo acceso a
Europa en malas condicións, loita
agora por darlle a volta á unha
Política Común de Pesca que segue
sen ter en conta os nosos intereses.
Quen pasa agora por un período de
calma é o conselleiro de Agricultura,
que vai esquecendo o drama das vacas
tolas, aínda a costa de lles facer pagar
ós labregos os gastos que implica a
eliminación dos materiais específicos
de risco. Diz Guedes está agora
inmerso noutro proceso, non exento
de complicacións, pero tamén preciso
para a modernización da adminis-

tración, as eleccións para as cámaras
agrarias e mailos consellos reguladores das denominacións de orixe.
E mentres tanto o mundo da
educación, superada a conmoción
provocada pola LOU, prepárase para
afrontar outra reforma, que en
principio parece moito máis fonda,
nada menos que a revisión completa
do ensino medio. O proceso empezou
dun xeito un tanto confuso e, dada a
súa complexidade, pode resultar
perigoso. Todos están de acordo en
que o sector está en crise e a maioría
admite que é preciso reforza-lo
sistema. Pero resultan preocupantes
algúns puntos que destacan dunhas
primeiras propostas que parecen
pouco maduras: logo de decidir
suprimir unha selectividade universitaria considerada por moitos inxusta
e arbitraria, dispoñémonos a recupera-la reválida; e volvemos por
completo ó pasado, restablecémo-las
dúas ¿Hai quen dea máis?

Agustín Díaz

247 99

Rolda da cultura

A biblioteca virtual galega

Xoán Ber nár
de
z V ilar
nárde
dez

O pasado día 22 de febreiro foi
presentada no Rectorado da
Universidade da Coruña, a
Biblioteca Virtual Galega, unha
iniciativa cultural da máxima
importancia desenvolvida na
indicada universidade por Laura
Tato e Nieves R. Brisaboa, e o seu
equipo literario.
Trátase, como xa é doado de
deducir, dun portal informático.
Neste caso dun portal a través do
que é posible acceder a información
directa tanto sobre a nosa literatura
como sobre os nosos autores. Malia
que esta Biblioteca non se atopa
nada máis que nos seus inicios, e
non pode ser polo tanto aproveitada
de momento máis que unha pequena
parte das súas posibilidades, xa é
posible acceder, a través da rede, á
súa cumprida, aínda que non
completa, información bio e
bibliográfica acerca de máis de 150
escritores, complementada con
fotografías dos mesmos e, nalgúns
casos, coa súa propia voz. Persoeiros
coma Castelao, Otero Pedrayo ou
Ramón Piñeiro, por pór algúns
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exemplos, poden, a través desta
iniciativa, ser escoitados tanto por
quen os coñecemos persoalmente,
coma por cantos non tiveron esa
fortuna.
Esta Biblioteca Virtual ofrece
tamén a posibilidade de coñecer
moitos dos proxectos que os autores
estean a desenvolver, así como algo
que a converte nunha auténtica
vangarda cultural, un servicio de
Edición Dixital; unha parte da
páxina Web de cada escritor, que
recolle, íntegras, e polo tanto en
condicións de ser lidas a través da
pantalla, obras cedidas polos
mesmos, na súa maior parte inéditas, ou sexa, non publicadas.
Para acceder a toda esta
información non tedes máis que
teclear: www.bvg.udc.es. ou
bvg.udc.es. O deseño iconográfico é
sumamente sinxelo e permite
conseguir a información que se
procura sen necesidade de instruccións complementarias. Cada letra
do ficheiro de autores ofrece xa o
listado de todos aqueles cuxo
primeiro apelido comeza por ela.
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Permite tamén esta Biblioteca
Virtual a posibilidade de acceder ó
coñecemento de diccionarios, gramáticas, historias da lingua e da
literatura, e diversos ensaios sobre
a nosa fala a través de todos os eidos
da filoloxía, así como un lugar que
acolle a obra de escritores noveis.
Por outra banda, cada un dos autores
nela incluídos posúe a súa propia
páxina Web, e un enderezo electrónico, a través do cal é posible
comunicarse con el.
Preténdese con esta iniciativa
crear vínculos con outros centros da
cultura, e facilitar ó mesmo tempo o
coñecemento da nosa literatura no
exterior.
É moi difícil xulgar nestes
momentos a utilidade práctica que
a tecnoloxía electrónica pode
achegar no futuro, e saber se pagou
realmente o esforzo. Mais parece
que, nun principio, temos motivos
máis que sobrados para nos felicitar,
e felicitar ós responsables de que se
teñan posto as bases dun proxecto
tan cobizoso coma este.
Por se pode ser de utilidade, a nós
ocórresenos agora suxerir que a
Biblioteca Virtual poida chegar a se
converter nunha auténtica, e o máis
completa posible, Enciclopedia da
Literatura galega. É, dicir, que non
recolla tan só referencias ó publicado, por exemplo, a partir do
Rexurdimento, senón que o faga
tamén desde as orixes. Algo que
implica o esforzo adicional para a
conseguinte procura e actualización
dos traballos de investigación

filolóxico-literaria que vaian
aparecendo, e ampliar os contidos
das páxinas de cada autor, de xeito
que nelas non aparezan tan só os
títulos das súas obras, senón tamén
os dos seus pequenos traballos,
estean estes publicados ou non. E,
se ben que, a causa dos dereitos das
editoriais, non poden ser incluídas
no Portal a maioría das obras, non
estaría de máis que se indicase o
ISBN, ou a filiación editorial, de
cada unha delas o que facilitaría a
súa localización, e posible adquisición, así coma unha brevísima
indicación dos seus contidos. Con
isto, e algunhas outras innovacións
estructurais que aparezan sobre a
marcha, como a posibilidade de
incluír índices temáticos, a Biblioteca Virtual poderíase converter
nese imprescindible órgano de
consulta que suxerimos, e que tanta
falta fai, tamén para investigadores
e estudiosos.
Banda Deseñada
A falta de máis salientables novas
de que nos ocupar, recollamos hoxe
o negativo acontecemento de que o
pasado día 21 de xaneiro faleceu
Chuch Jones. Jones, nacido o 21 de
setembro de 1912, e andaba, pois,
nos noventa anos, foi o creador dunha
famosa serie de animación que
conseguiu enganchar durante anos a
nenos, mozos e vellos de todo o
planeta, pola súa orixinalidade.
Estámonos a referir ó inocente, e en
aparencia, indefenso Correcamiños,
teimosamente acosado polo malvado
e intelixentísimo Coiote, usuario
ademais de recursos practicamente
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inesgotables, que sen embargo, e
para o deleite do espectador,
fracasou sempre, unha e outra vez,
nas súas perversas intencións.
Cinema e Teatro
Non cremos equivocarnos se
afirmamos que a maioría dos
lectores de Encrucillada son xa
sabedores de quen recibiron os
premios Goya de cine. Resulta pouco
menos imposible ignorar polo menos
unha parte da nómina dos
premiados, a causa da desproporcionada promoción que dela se fixo
a través dos medios de comunicación. A causa desta actitude, nós
mesmos, que non tiñamos ningún
especial interese, non puidemos
evitar ser coñecedores das cuestións
que se xogaban en tan transcendental
evento. A pesar diso non conseguimos
informarnos de máis nada que
daquilo que a eses medios de
comunicación parecía interesarlles,
que, polo que puidemos observar,
non era todo o que realmente estaba
a acontecer, nin sequera o máis
relevante. A causa deste particular
xeito de informar ó que eses medios
nos teñen afeitos, non puidemos
saber ata o día seguinte que entre
as fitas premiadas se atopaba tamén
O bosque animado. Esta acadou nada
menos que dous Goyas, o do mellor
filme de animación, e ó da mellor
canción orixinal, a interpretada por
Luz Casal. O bosque animado, como
algúns deberedes de saber xa, foi
producida pola firma galega Dygra,
e dirixida por Manolo Gómez, con
guión de Angel de la Cruz.
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Congresos. Comunicacións
O rubinés Pepe Carballude
Blanco, acaba de gañar o premio de
literatura infantil Barco de Vapor
co seu traballo De como o Santo dos
Croques se fai peregrino. Carballude,
que xa leva publicados quince libros,
fora gañador este importante galardón tamén no ano 1990.
Lois Tobío e Valentín Arias foron
os primeiros vencedores do
recentemente instituído Premio de
Traducción Plácido Castro, fallado
en Vilagarcía da Arousa. O
mencionado en primeiro lugar pola
súa versión do Fausto, de Johann
Wolfgang Goethe (1749-1832), e o
segundo pola de O sobriño de
Rameau, de Denis Diderot (17131784). A calidade das traduccións
presentadas foi tal que o xurado
decidiu conceder tamén dúas
mencións especiais, que lle
corresponderon ós traballos de Pepe
Carballude Blanco, Sobre a amizade,
de Marco Tulio Cicerón (106-43 a.
C.), así como ó equipo formado por
Xosé Mª Liñeira e María Valladares,
traductores de O espertar de Kate
O’Flaherty Chopin (1853-1904).
O coruñés Manuel Rivas resultou
vencedor do certame de xornalismo
Julio Camba, patrocinado por
Caixanova. O traballo que llo
permitiu acadar foi Estampas e
aforismos, desenvolvido na emigración coma tema central. Os
premios segundo, terceiro e cuarto
foron para Vicente Verdú, Susana
Fortes e Pancho Tristán.
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O vigués Basilio Lourenzo
Fondevilla foi o gañador do premio
de ensaio Ramón Piñeiro, promovido
pola editorial Galaxia e a fundación
Penzol, e patrocinado por Unión
Fenosa. A obra que mereceu o
galardón foi A submisión das masas,
un traballo no que o seu autor
propón unha reflexión sobre ideas
como a comunidade, a acción cívica
e a democracia telemática.
O historiador Xavier Castro
resultou gañador do Premio
Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro. O traballo
gañador é unha ampliación da súa
obra A lume manso. Estudios sobre
historia social da alimentación en
Galicia, publicada con anterioridade.
Decesos
O pasado día 3 de febreiro, e á
idade de 97 anos, deixounos o
periodista e escritor Felipe Fernández Armesto, máis coñecido polo seu
heterónimo de Augusto Assía.
Nacido na Mesquita o 20 de abril de
1906, Assía, estudiou Filosofía e
Letras en Compostela, e publicaba
xa ós 19 anos a súa primeira novela,
Xelo, o salvaxe. Director da páxina
universitaria de El Pueblo Gallego,
asiste despois a un curso de historia
na Sorbona, chegando logo a
correspondente de La Vanguardia,
de Barcelona, cargo no que comezou
a utilizar a firma de Augusto Assía
en 1929. Foi expulsado de Alemaña
en 1933, pasando a Londres.
Participou despois, do lado vencedor,
na guerra civil española. Máis tarde

residiu en Nova York e Washington,
tamén como correspondente. De
volta en Galicia, na década dos
sesenta continuou coma colaborador
xornalístico. Autor ó mesmo tempo
de varios libros, foi Cabaleiro da
Orde do Imperio Británico, recibiu
a Medalla Castelao, e o Premio
Galicia de Comunicación no ano
2000. Viúvo da escritora Victoria
Armesto, pasou os seus últimos anos
en Xanceda, onde tiña unha explotación agrícola-gandeira.
Antonio Gandoy Díaz, coad-xutor
da parroquia de San Francisco
Xavier, en Lugo, e fundador e dinamizador de Preescolar na casa finou
o pasado 11 de febreiro. Neste
número encontrará o lector un in
memoriam que lembra a súa figura
e súa obra.
Faleceu repentinamente en Vigo,
dun infarto, á idade de 60 anos, o
polígrafo e escritor Carlos Casares
Mouriño. Isto acontecía o pasado 9
de marzo, unhas horas despois de
que o finado asistise á homenaxe
que se lle rendera a don Paco del
Riego e só uns días despois de
pronunciar a charla na celebración
do 25 aniversario de Encrucillada.
Tamén o lembramos agarimosamente neste número.
Etnografía
O casino Vello de Tui está
construído sobre un importantísimo
substrato arqueolóxico, no que
existen restos de edificios, calzadas,
lares e canalizacións, que se
consideran pertencentes ós funda-
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mentos romanos desta vellísima
cidade. Como parece que, a pesar da
súa existencia, as obras que se
pretenden facer tanto nesa parcela
como nas próximas, non contan co
pertinente informe de Patrimonio,
estase a producir un grave
enfrontamento entre as persoas con
sensibilidade cultural da vila
fronteiriza e os responsables da
concesión das pertinentes licencias
de obra, que polas razóns apuntadas
parecen de moi dubidoso acerto.
Agardamos que este chegue a se
resolver do debido xeito.

rescates máis ou menos afortunados,
dous investiga-dores, o vasco Ignacio
Iturregui Peña, e o vigués Edelmiro
Martínez Novo, acaban de localizar
ó parecer con toda a exactitude,
baixo as augas da Enseada de San
Simón, trece desas cobizadas e
mergulladas embarcacións. O froito
deste seu traballo foi presentado na
Consellería de Cultura que decidiu
darlle o tratamento de máxima
confidencialidade coa plausible
finalidade de evitar a aparición
incontrolada de novos mergulladores
e espoliadores.

A finais do próximo mes de
outubro cumpriranse tres séculos da
coñecida e nefasta batalla de Rande,
en plena ría viguesa. Nela, a
chamada Flota de Indias, escoltada
por navíos de guerra franceses, foi
destruída polas naves de Inglaterra
e os Países Baixos. Desde ese mesmo
momento principiaron tarefas para
rescatar os tesouros mergullados, así
como a localización dos aproximadamente 28 navíos que naquelas augas
se afundiron, e que os vencedores
non puideron levar. Por se alguén
está interesado en saber deste
enfrontamento, o mellor, imparcial,
e máis documentado traballo ata
este momento publicado, aínda que
incompleto, a causa do inexorable
paso do tempo, que impediu
sumarlle as últimas achegas
históricas, segue a ser o titulado La
Escuadra de Plata, do ano 1935, do
que é autor o vigués Avelino
Rodríguez Elías.

A mediados do século XVI Xoán
Díez de Betanzos, quizais o primeiro
galego que chegou a Perú, onde casou
coa viúva do emperador Atahualpa,
escribía, gracias ó seu coñecemento
do idioma quechua, unha obra de
decisiva importancia para o
coñecemento da cultura dese país:
Suma y narración de los incas.
Catrocentos cincuenta anos despois,
outros galegos, Santiago del Valle e
Xosé Anxo Vidal Pan, seguindo os
datos recollidos polo autor
betanceiro, pormenorizadamente
analizados pola investigadora
madrileña Carmen Martín Rubio,
conseguiron localizar ó longo dos tres
últimos anos o perdido territorio e
algunhas das cidades de Vilcabamba, o reino no que o famoso
heroe inca Tupac Amaru e os seus
sucesores resistiron durante corenta
anos ós conquistadores. A localización destas ruínas e dos camiños
que a elas conducían, era unha
materia pendente dos arqueólogos
desde había máis de douscentos anos.

Pois ben, agora, e despois de
trescentos anos de incursións e

104 252

A biblioteca virtual galega

As Letras
O pasado día 8 de marzo foi
obxecto dunha merecida homenaxe
don Paco del Riego, vello loitador
da nosa cultura ó longo xa de máis
de setenta anos, así como autor
incansable, ideólogo, e presidente
ata hai uns meses da Real Academia.
No medio do entusiasmo do
auditorio congregado no Centro
Cultural de Caixanova, en Vigo, don
Paco, que supera xa os 89 anos de
idade, foi glosado por relevantes
figuras da nosa cultura, e obsequiado
por último cun libro sobre a súa
obra, forrado en coiro, así como cunha
medalla de Sargadelos.
Música
O Instituto Galego de Artes
Escénicas e Musicais (Igaem) acaba
de presentar os dous primeiros
títulos da colección Música Clásica
Galega. Esta achega cultural corre a
cargo da dirección do catedrático
emérito da Historia da Música, Xosé
López Calo. A colección vai contar
con outros oito volumes, que se
pretende poñer á venda de aquí ó
ano 2005, e van recoller a nosa
música, desde a medieval ata a
sinfónica do século XX. As pezas
foron gravadas por solistas,
directores, agrupacións e orquestras
ligadas a Galicia.
Novas en xeral
O baleiro que se viña dando na
Asociación de Escritores en Lingua
Galega, acaba de ser cuberto. Desde
o pasado 16 de febreiro esta conta
xa cunha nova directiva que

substitúe a que, de xeito provisorio,
viña presidindo Pepe Cáccamo. Está
formada polos escritores, Bernardino
Graña, como presidente, e Iolanda
Castaño no posto de secretaria.
Carlos Bernárdez ocupa o cargo de
vicepresidente, e Marta Dacosta,
Cesáreo Sánchez, Marica Campo,
Rafa Villar e Francisco Fernández
Naval, os de vocais.
José Antonio Puras, Profesor do
Instituto San Paio, en Tui,
utilizando as mesmas técnicas e os
mesmos medios materiais que os dos
fascinantes sciptoria medievais, o
que representa un excepcional
traballo de actualización etnográfica
e cultural pola súa banda, está a
reproducir nun obradoiro montado
no seu propio domicilio algunhas das
obras daquela Idade, entre elas unha
mostra dos nosos cancioneiros, e
algúns dos beatos, auténticas xoias
da iconografía. Con eles, e algunhas
meticulosas reproduccións dos
trebellos entón utilizados, acaba de
inaugurar a exposición Os xograres e
beatos na Idade Media.
Varia
A Unión Europea está a
desenvolver un programa denominado Red Natura, destinado á
protección das zonas de especial
interese ecolóxico. Con el pretende
evitar a súa degradación, así coma
protexer aqueles lugares utilizados
polas colonias ornitolóxicas. Para
conseguilo concede subvencións
económicas. Como é natural a
Consellería de Medio Ambiente
sumouse á iniciativa sinalando qué
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áreas do noso territorio considera
necesario protexer e desenvolver. O
que xa non nos parece tan natural é
o feito de que, a non ser a cidade de
Melilla, Galicia sexa a comunidade
de todo o Estado que menos
porcentaxe do seu territorio
pretende protexer: tan só 11,5%.
Fronte a esta cifra tan exigua
atopámonos co dato de que a do total
do Estado é o 23,4%, e que hai
comunidades, como Cantabria,
Madrid, Estremadura ou Andalucía,
que están dispostas a patrocinar
espacios que van do 28 a máis do
42% do seu territorio. Antes de que
a degradación da excepcional
natureza de Galicia se converta en

algo irreversiblemente perdido,
confiamos en que a Consellería
recapacite, e amplíe xenerosamente
a súa oferta.
O profesor Ermelindo Portela
Silva acaba de publicar a primeira
biografía seria sobre o rei Don
García: García II de Galicia. El rey
y el reino (1065-1090). Unha obra
con 264 páxinas e ilustracións, nas
que reconstrúe a vida do monarca
máis falseado e manipulado da nosa
historia. Como é sabido, Don García,
rematou a súa vida encadeado nun
cárcere do castelo de Luna, logo de
ser traizoado con ignominia polo seu
irmán Alfonso de León. A obra foi
editada por La Olmeda, de Burgos.
Xoán Bernárdez Vilar

¿Poderiamos ensinarlle ó home,
que aínda cando a neve cubra o mundo,
a rosa está sempre agardando a hora?
Álvaro Cunqueiro
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Rolda de Igrexa

Os curas, a Igrexa e
os medios

Victorino Pérez Prieto

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

Sen dúbida ningunha as noticias de Igrexa que máis espacio
ocuparon nos medios de comunicación nos meses pasados foron
protagonizadas polas manifestacións públicas dalgúns curas fronte
a leis e concepcións presuntamente inmutables da Igrexa.
Levou a palma e os titulares sobre todo a saída do armario dun
cura onubense, Pepe Mantero; un armario no que o pechara a súa
homosexualidade, –cal nefando pecador ou “enfermo anormal”–,
pero do cal saíu dicindo que esa orientación sexual era para el
mesmo “un don de Deus” e por iso non tiña problema en exercela,
aínda que lle custase as inevitables censuras eclesiásticas. Segundo
unha carta feita pública, o seu bispo, Ignacio Noguer, retiroulle
«formalmente as licencias ministeriais” non por ser homosexual,
senón por manifestar publicamente a ruptura do celibato, aplicándolle
o Dereito Canónico.
O outro caso moi comentado foi o do cura salmantino que se
namorou dunha sudamericana a través de Internet e foi buscala ao
Perú para casar con ela; o presunto escándalo veu neste caso porque
non tiña cartos para volver e, segundo parece, o home telefonou á
súa parroquia para pedirllos a algúns fregueses, que non tiveron
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recato en dar a noticia a voraces reporteiros. Ao chegar ao lugar, os
veciños seica acolléronos moi ben e mesmo lles ofreceron traballo na
vila.
¿El por que será que as cousas dos curas seguen aínda tan
rodeadas de morbo para a xente? ¿Será, tamén, que e a sexualidade
segue a ser unha materia pendente na Igrexa? ¿Será, tamén, que
aínda hai moitos que seguen a crer que a SIDA é unha «peste rosa»,
castigo de Deus, por ter ido contra a súa lei e contra a mesma
natureza? Pode que ao remate, Pepe Mantero e tódolos que decidiron
saír do armario, en calquera das súas modalidades, poidan dicir
como Bartolomeo Vanzetti, obreiro anarquista condenado a morte
inicuamente polo estado norteamericano de Massachusetts en 1927:
“Esa agonía é o noso triunfo”.
Posiblemente, foi máis interesante, aínda que fixo correr menos
tinta e menos espacios radiotelevisivos, o manifesto de 71 curas de
Girona con cargo pastoral diocesano, que puxeron os puntos sobre
os is en cousas nas que están de acordo moitos membros da Igrexa,
curas –mesmo posiblemente máis dun bispo– e leigos, aínda que non
o digan tan alto, ou sexan menos escoitados. O manifesto levaba por
título “Perfís da Igrexa que imos construíndo”, e ía asinado polo
Fórum Joan Alsina. Empezaba con estas palabras:
“Camiñamos cara unha Igrexa máis humilde, que se pregunta,
que busca, que fala unha linguaxe como a de Xesús, capaz de ser
entendida e acollida tanto pola xente sinxela como pola xente de
estudios. Camiñamos cara unha Igrexa máis atenta aos novos
valores que xorden e menos doída polos costumes que se perden,
unha Igrexa que propón, que invita a vivir con máis plenitude,
que ofrece un vigor do espírito e de confianza nas persoas.
Camiñamos cara unha Igrexa máis interesada polo Proxecto de
Xesús e pola construcción do Reino de Deus aquí e agora, que
non fai ela soa; unha Igrexa máis crible, que fala máis desde a
maneira de vivir e menos desde discursos e documentos”.
Logo falaba en dous apartados dunha Igrexa máis participativa e
democrática, na que “a autoridade é un servicio á comunidade e
nunca debe ser exercida como un poder sobre os outros”. E unha
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Igrexa decididamente posicionada a favor da xustiza e a liberdade,
que debe “promover no seu interior os dereitos da muller de xeito
que non quede excluída de ningún cargo ou ministerio, incluído o
sacerdotal, o respecto ás persoas que se atopen en situacións
familiares canonicamente irregulares, a libre opción ao celibato
sacerdotal, a liberdade de expresión oral e escrita...”. E unha Igrexa
que, como institución, debe dar testemuño de desprendemento e
abandono dos signos de ostentación, riqueza e poder”. Nada de
particular, nada que non fora dito antes, pero que compre seguir
berrando ben forte. Máis dun cento de grupos de Igrexa lles deron
de seguida o seu apoio en España e no estranxeiro. Algúns chegaron
a comentar nos xornais que as sinxelas reivindicacións destes curas
poderían dar lugar a unha “movida xeral” dos sectores que apostan
ou que xa están traballando por unha democratización e apertura da
Igrexa. ¿Tamén en Galicia?
Menos eco aínda tiveron nos medios as manifestacións populares
pola morte de curas tan queridos como Antón Gandoy en Lugo ou
Millán Santos en Valladolid, curas comprometidos cos máis pobres
moi queridos nas súas respectivas cidades e que realizaron nas súas
vidas o proxecto de Igrexa que apuntaron os colegas cataláns. O
caso do primeiro é máis coñecido para os lectores de Encrucillada,
e mesmo neste número pode lerse un merecido in memoriam; tamén
Irimia lle fixo unha merecida homenaxe a este home grande de corpo
e de espírito. Ao enterro do segundo, acudiron centos de
valisoletanos, maiormente traballadores e vellos sindicalistas, agradecidos polo seu labor social e eclesial desde a súa parroquia de Las
Delicias; seica houbo vivas e máis dun puño erguido na conducción
ata o cemiterio. Un periódico español comentaba que foron “despedir ao seu cura, o seu amigo, o seu camarada, o seu profesor
particular –sen soldo–, a referencia dun dos barrios máis
emblemáticos de Valladolid e da loita decidida polos valores da
democracia, a liberdade, a amizade, a solidariedade...” (El Mundo).
Polo que soubemos, foi tamén impulsor de Somos Igrexa; a súa
profunda fe eclesial non lle impediu mostrarse crítico coa Igrexa,
que comparou cun “faro dun coche na estrada que, a medida que
avanza, aluma o camiño rachando a néboa pero que moitas veces
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oscila demasiado e mesmo esmorece”. O pobo ten olfacto para
aquelas persoas nas que se realiza o mellor da Boa Nova de Xesús
de Nazaré.

Igrexa en Galicia
Distintos grupos galegos de Somos
Igrexa están a preparar a Asemblea
de Crentes Galegos para Abril en
Santiago de cara á participación no
encontro do Proceso Conciliar, o
próximo Outono en Madrid.
Ademais, Vangarda Obreira, a
comunidade Home Novo e os outros
grupos seguen implicados nos compromisos sociais: no compromiso cos
marxinados e os emigrantes, nas
manifestacións anti-globalización,
etc. Xunto co grupo UNESCO da
Coruña organizaron en marzo unha
conferencia de X. R. Barreiro Fernández sobre “A paz na construcción da
sociedade galega”.
No compromiso galeguista,
salientan as conferencias da Fundación Labaca baixo o título “Demandas históricas e sociais dunha reestructuración da Igrexa galega”; a
primeira foi tamén de Barreiro
Fernández a finais de marzo: “Visión
histórica e actual da estructura administrativa, eclesiástica e civil de
Galicia”. E logo virán entre maio e
xuño as de Bernardo García Cendán
(“Mobilidade dos galegos e formas
parroquiais urbanas”) e Joaquín
García de Dios (“Alternativas para
unha planificación pastoral da
evanxelización en Galicia”).
Expoñente senlleiro da igrexa galega
e o compromiso galeguista é, sen
dúbida, Xosé Chao Rego. Tal lle foi
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recoñecido a finais de marzo en
Guitiriz e Vilalba, ao serlle dedicado o
Día das Letras Chai-regas, que
organiza a Asociación Xermolos, con
Alfonso Blanco Torrado á cabeza; o
compromiso inquebrantable deste
cura loitador estalle traendo máis
dun problema con algunhas forzas
políticas e eclesiásticas. Meses antes
Chao recibiu tamén o recoñecemento
do seu labor coa entrega do Premio
Solidariedade 2001, concedido pola
Asociación Solidariedade Médico
Paulino.
E no noveno cabodano do
pasamento de Moncho Valcarce, a
asociación homónima entregou na
tradicional cea de irmandade os premios a persoas ou institucións que se
destacaron no servicio a Galicia; este
ano recaeron en Riveira Arnos, alcalde de Fene, e o grupo A Quenlla.
Polo demais, salientamos só
algunhas noticias que nos chegaron
das distintas dioceses.
En Ourense segue a sé vacante
desde a partida para Oviedo do seu
anterior bispo Carlos Osoro. Como
comentou máis dun, Roma non debe
fiarse moito da capacidade dos curas
diocesanos aurienses para encargarse
da administración diocesana mentres
non nomean un novo prelado, porque
seguiu rexentando a diocese o bispo
dimisionario. Facíanse quinielas sobre o seu posible sucesor, pero a cousa
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pode tardar. Tamén nos chamou a
atención a noticia dun ecume-nismo
desde abaixo, dada así por La Voz de
Galicia: “Alumnos católicos e
evanxélicos conviven nun pequeno
centro escolar da capital ourensá”.
Trátase do colexio Manuel Sueiro de
Ourense, que ten matriculados 22
cativos xitanos que son maioritariamente fieis da relixión evanxélica
e reciben o ensino relixioso da súa
relixión.
En Ferrol, o bispo titular, José
Gea, segue repartindo reprimendas
en canto os medios ousan meterse
coa Igrexa, ou algúns curas
manifestan algo que non concorda
coa liña máis oficial da mesma. O
cura de Valverde e os de Girona foron
os últimos obxectivos das súas breves, pero rechamantes, pastorais
mediáticas. O primeiro caso ocasionoulle duros xuízos descualificatorios neses medios de comunicación e mesmo unha manifestación
fronte ao pazo episcopal mindoniense
por parte de colectivos gais. E Dumio,
a folla informativa diocesana
distribuída por La Voz de Galicia,
naceu tan cativa como nos temíamos;
a opinión de descontento é bastante
xeral e non lle auguramos moito futuro. Bonita é a páxina web
diocesana, pero tamén parece pobre
en contidos: as pastorais bo bispo,
algunha noticia institucional e máis
nada; o máis interesante é a Base de
Datos de organismos e persoas
diocesanas. Pechando esta Rolda

botámoslle unha ollada de novo, e
non atopamos a noticia dunha
Asemblea extraordinaria de Cáritas
que pode armar o seu rebumbio, polo
descontento da xente que traballa
nas distintas parroquias e nos demais
niveis diocesanos fronte a uns Estatutos para os que non se lles pediu
opinión.
En Lugo tiveron a finais de
xaneiro as XVI Xornadas Abertas de
Teoloxía sobre a familia, e coa participación de Marciano Vidal (“Sexualidade e amor no matrimonio e na
familia”), X. M. Domínguez Prieto
(“Persoa, matrimonio e familia na
Galicia de hoxe») e Mons. Juan Reig
Plá (“Igrexa e sociedades ó servicio
da familia”). E a Universidade e Cova
da Terra organizaron polo día da
muller traballadora xogos cooperativos na praza maior, cun marcado sentido feminista e reivindicativo e que
contou con moita participación. E a
Plataforma polo voto responsable,
onde están incluídas varias comunidades de base, segue a organizar actos con responsables políticos para
sensibilizar a xente de cara a unha
meirande participación nas decisións
políticas.
E en Compostela tiveron a mediados de marzo unhas Xornadas
Sacerdotais en Sobrado, no contexto
do plano de formación permanente
do clero. E un grupo do Colexio Calvo
Sotelo da Coruña está representando
pola diocese adiante o musical
relixioso 2000 anos despois.

Igrexa en Portugal

En Portugal estiveron de eleccións.

Para comprender o resultado, que

259 111

Victorino Pérez Prieto

vai posibilitar o ascenso da dereita
ao poder, a xuízo dalgúns cristiáns
progresistas, compre ter en conta o
acontecido nos últimos anos, que
cuestiona os conceptos tradicionais
de dereita e esquerda. «Será de
esquerda um partido socialista que
se comprometeu a construir dez
estádios de futebol para o ano 2004?
–coméntannos– Será de esquerda um
governo que distribui/inventou
empregos para membros do partido
sem rei nem roque, sempre à custa
do dinheiro do contribuinte? Un
governo que cedeu aos lobbies da
construção civil de uma forma
verdadeiramente escandalosa?”.

A mediados de Marzo Nós Somos
Igreja organizou unha conferencia da
teóloga Manuela Silva co título
«Mulheres na Igreja. No caminho de
um novo paradigma de vida eclesial”.
E en abril celebráronse as Jornadas Teológicas de Viseu sobre “O
projecto cristão e o desafio das culturas”, con relatorios de António Couto,
Marcelo Rebelo de Sousa, Marinho
Antunes e D. Eurico Dias Nogueira.
Falaron respectivamente sobre “A
Bíblia e a Ética do serviço ao pobre”;
“Evangelho em tempo de crise”;
“Prática religiosa, a sociedade que
muda e os valores que se procuram”
e “Religião e culturas: convivência e
desafios”.

Igrexa en España
“Rouco foi reelixido líder da Igrexa
cunha dura contestación interna”. Así
comentaba El Mundo a reelección do
arcebispo de Madrid para a presidencia da Conferencia Episcopal,
engadindo que “un de cada tres bispos
votou na súa contra e castigouno por
escándalos coma o de Gescartera ou o
dos profesores de relixión”, que farían
que a Igrexa española perdera
credibilidade entre a xente. Fernando Sebastián é o novo número dous,
“caendo” o cardeal Carles “por non
ser signo de comuñón” na súa
arquidiocese de Barcelona... Outros
farán lecturas máis pías... O caso é
que na CEE temos agora o tándem
Rouco-Sebastián, que xa estiveran
xuntos na Universidade Pontificia
de Salamanca, pero ao revés
(Sebastián rector e Rouco vicerrector). El País falou de Rouco como
“o cardeal que prefire exercer de
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bispo”, “frío e distante”, como
Suquía, por servicio á súa Igrexa local. Vida Nueva falaba de “continuidade e renovación”, referíndose a
Fernando Sebastián, e da “perda de
peso” da Igrexa catalana. Polo que
toca á Igrexa galega, o arcebispo
Julián Barrio é o presidente da Comisión de Seminarios e Universidades, cargo para o que recibiu un bo
número de votos. E Uxío Romero
Pose, con algúns menos, será o novo
responsable da Comisión para a
Doutrina da Fe.
Pola súa banda, máis de dous mil
católicos de Barcelona reclamaron ao
cardeal Carles que renuncie ao posto.
Na carta que lle dirixiron falaban
das “moitas actuacións súas” que
“provocaron en moitas persoas desencanto e sufrimento”, porque a
igrexa de Barcelona “non camiña cara
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a renovación, senón cara a involución»; falan tamén dunha «falla de
transparencia na economía diocesana”. Esta era a terceira misiva tras
a dos 229 curas e a de 565 laicos a
finais do ano pasado.
Alegrábanos ler tamén que bispos
e arcebispos propoñen alternativas
pastorais laicas ante a falla de curas,
no XXI Encontro de Arciprestes de
Castilla-León en Villagarcía de Campos. Agustín Montalvo, vicario xeral
de Zamora, expuxo que ante a falla
de curas para a atención pastoral, as
solucións teñen que vir “dunha nova
organización, implicando máis os
leigos na responsabilidade das
celebracións dominicais” (El Norte
de Castilla). En Vida Nueva este
vicario explicaba como realizar isto
desde as unidades pastorais, coñecidas como upas.
Tamén foron noticia varios feitos
relacionados coa comunidade
islámica en España. O primeiro é o
conflicto do pano nunha escola
relixiosa madrileña. O segundo foi
pouco despois en Cataluña, protagonizado por un pai musulmán que se
negou a que as súas seis fillas se
escolarizasen nun centro tamén
relixioso, porque “poderían perder a
súa fe”. Aledámonos que aquí haxa a
tolerancia cos musulmáns que estes
non teñen onde gobernan, pero ¿Non
cumpriría recordarlles que a
sociedade foi evoluíndo ante normas
absurdas e que eles tamén deberían
facelo?¿Imaxínase o lector que a
Igrexa Católica seguira obrigando as
mulleres a iren co velo á Misa porque
o di San Paulo?.

O XIV Forum “Cristianismo i mon
d’Avui”, celebrado a comezos de
marzo en Valencia, tratou precisamente do tema “Retos dunha
sociedade multi-cultural e plurirrelixiosa”. O antropólogo Manuel
Delgado e a teóloga Isabel Gómez
Acevo pronunciaron os relatorios
fundamentais.
A Igrexa, por medio de Cáritas,
promoveu unha campaña de axuda a
Arxentina que tivo un importante
eco en toda España, acadando
xenerosas colectas. Sen dúbida, a
caridade da Igrexa inflúe na súa
credibilidade, como recoñeceron no
congreso “Caridade e Voluntariado
para o terceiro milenio”, celebrado
en Madrid a finais de febreiro.
Tamén liamos que “o aumento do
espiritismo obriga a Igrexa católica
española a nomear exorcistas oficiais”
(ICPress), e mesmo liamos unha entrevista ó exorcista oficial de Alcalá
de Henares, J. A. Fortea (El Semanal), que acaba de publicar un libro
de expresivo título: Daemoniacum.
Tratado de demonología. “O que afirma tallantemente que os fenómenos
milagrosos paranormais, preternaturais e demoníacos non se dan
nunca, é que aínda non saíu da habitación pechada dos seus esquemas
mentais –dixo–. O demo experimentou suma alegría ao ver que nos
últimos anos, a súa existencia non
era crida nin por moitos crentes”. “O
demo, príncipe deste mundo aínda
existe coa súa acción falaz”, dixo o
mesmo Xoán Paulo II, que seica
tamén fixo polo menos tres
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exorcismos no Vaticano desde o
comezo do seu pontificado, segundo
se dixo nos meses pasados; un a finais
do ano, segundo declarou en La
Stampa o P. Gabriele Amorth, o máis

coñecido exorcista italiano. Desde
logo, moito se ten que actualizar a
teoloxía, para saír destes escurantismos verdadeiramente medievais.

Igrexa no mundo
Xoán
Paulo
II
fixo
un
“chamamento á desobediencia civil”
dos xuíces e avogados contra as leis
do divorcio que hai nos estados
occidentais, invitando a non colaborar con elas. Os bispos españois, por
medio do seu portavoz Juan José
Asenjo manifestaron a súa “comuñón
sen fisuras” con esta declaración
papal; pero houbo numerosas
declaracións en contra por parte de
católicos e non crentes.
Seguindo en Europa, a comezos de
marzo soubemos que o Vaticano
premeu a Eurocámara para que retirase un Informe sobre fundamentalismo e muller. O texto consideraba “lamentables as inxerencias das
Igrexas e as comunidades relixiosas
na vida pública e política dos Estados, en particular cando pretenden
limitar os dereitos humanos e as
liberdades, como no ámbito sexual,
ou alentan e fomentan a discriminación”. A relatora do informe era precisamente a socialista española María Izquierdo Rojo. As autoridades
vaticanas rexeitábano por caer en
“contradiccións” ao non facer unha
distinción clara entre o fundamentalismo e a normal práctica relixiosa,
e tamén por defender o aborto e a
homosexualidade; polo que “desacreditaría o Parlamento Europeo”. O
documento fora aprobado en outubro
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pasado. Pero o Parlamento Europeo
desoíu estas voces vaticanas e
aprobou o informe, a pesar da oposición do Partido Popular Europeo. O
Parlamento coida que moitos crimes
son xustificados por crenzas
relixiosas e non só polos fundamentalismos.
Dous documentos vaticanos importantes foron publicados a finais de
febreiro sobre Internet: A Igrexa e
Internet e Ética de Internet. A Igrexa
manifesta sabiamente que “Internet
é unha oportunidade, un desafío, non
unha ameaza”, e mesmo o monseñor
que os presentou, o norteamericano
J.P. Foley, chegou a dicir que era “un
don de Deus que pode e debe ser
usado para o ben”.
239 curas anglicanos entraron na
Igrexa Católica tras da ordenación
de mulleres na Igrexa Anglicana; foi
en 1992 cando a Igrexa de Inglaterra
decidiu ordenar mulleres. Máis dun
centenar deles están casados e
mantiveron a súa vida matrimonial e
familiar; para eles a Igrexa ten un
trato excepcional, e non os obriga a
cumpriren o celibato. Varias monxas
franciscanas están en prisión nos EE
UU por protestaren contra a Escola
das Américas, na que USA formou
dictadores militares sudamericanos.
As irmás Dorothy Marie Hennessey e
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Gwen L. Hennessey, con 88 e 68 anos
respectivamente, foron condenadas a
seis meses nunha prisión federal –a
pena máxima por desobediencia civil– por entraren en Fort Benning,
onde o exército USA adestra soldados de América Latina.
A Conferencia de Relixiosos e
Relixiosas de Guatemala acaba de
publicar un documento co título “A
las Iglesias de Guatemala y a la
opinión pública nacional e internacional”, manifestando a súa indignación e rexeitamento das ameazas de
morte contra Monseñor Álvaro Leonel
Ramazzini, bispo da diocese de San
Marcos, e contra o cura Juan José
Aldaz, párroco de San José El Rodeo,
ao tempo que lles dá o seu apoio.
“Son voces irresponsables e malintencionadas –din– que pretenden
desprestixiar o compromiso evanxélico e o traballo pastoral de Monseñor Ramazzini e dos seus colaboradores”.
Do asasinato martirial do
arcebispo de Cali, Isaías Duarte Romero, falamos noutro lugar deste
número, salientando a súa valente
defensa da paz e dos dereitos da
xente máis indefensa.
Musulmáns e cristiáns recrueceron
as súas loitas en Nixeria. Os
enfrontamentos ocasionaron xa varios centos de mortos, sobre todo do
lado dos cristiáns. Dúas etnias están
enfrontadas, os hausa (musulmáns)
e os yoruba (cristiáns). Como se dixo
nunha anterior Rolda, a causa está
sobre todo na aplicación fundamen-

talista da sharia, a lei musulmana. A
mesma que quixo lapidar a unha
muller coa oposición de toda a
comunidade internacional.
E na India o durísimo enfrontamento relixioso foi entre musulmáns e hinduístas. Os primeiros
queimaron un tren con hinduístas
dentro e os segundos queimáronlle
as casas aos musulmáns coas familias
no interior. O saldo foi de máis de
400 mortos ¿Teremos que empezar a
considerar se non haberá no Corán
un fundamento bélico para o constante enfrontamento do Islam con
todo o diferente a el?.
Pola súa banda, o presidente Bush
proclamou o 20 de xaneiro de 2002
“Día nacional da santidade da vida
humana”, na súa cruzada a prol dos
“dereitos inalienables” da xente, sobre todo o da vida. Pero non parede
ser el o que máis autoridade teña
para defender tal cousa, coas mans
manchadas de sangue polas penas de
morte que ten asinado e os inocentes
afgáns contra os que mandou as súas
bombas.
Por outra banda, no país máis rico
do mundo un de cada seis nenos pasa
fame. Así o denunciaron os bispos
católicos nunha campaña contra a
pobreza oculta en EE UU. Nada
menos que 31 millóns de cidadáns
viven baixo o límite da pobreza no
país dos miles de millóns gastados en
armamento. Deles uns 12 millóns de
nenos (un de cada seis). En declaracións a Radio Vaticano, explicaron
os bispos: “A taxa de pobreza é
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meirande que en calquera outro país
industrializado europeo e achegada á
de Rusia”.
A axencia ICPress, recollendo un
informe de G. Gallup, falaba con ra-

zón dos paradoxos do cristianismo
estadounidense, que ten “5.000 km2
de extensión e dez centímetros de
profundidade”.
Victorino Pérez Prieto
vitope@planalfa.es
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VV.AA.
El Concilio Vaticano III, como lo imaginaron 17
cristinanos
El Ciervo-Desclée De Brouwer, Barcelona-Bilbao, 2001, 260 páxs.

Máis dun ou dunha pensaría que é un
erro iso do Vaticano III. O subtítulo
aclárao. A Joaquín Gomis ou alguén
máis do equipo de El Ciervo
ocorréuselle imaxinar un novo Concilio
e puxeron a traballar a dezasete
cabezas ben fornecidas. Pedíronlles
que imaxinasen o futuro Concilio
“como si presente me hallare” que
diría San Ignacio nos seus Exercicios,
introducíndonos á contemplación.
O libro ten a riqueza e a fondura da
variedade e dun estudio feito en
liberdade, sen o cinto da censura. Nin
se xuntaron nin recibiron consignas
comúns. Cada quen deixou corre-la
súa pluma dun xeito libre, máis
posibilista ou máis utópico. Houbo
quen lle mudou o nome e preferiu
Xerusalén II no canto de Vaticano III.
Quen pensou nos participantes de
sempre e quen o abriu a moita máis
variedade de sexos, de relixións e de
estados.
Os cinco grandes temas son: 1) O
comportamento moral dos cristiáns,
2) O diálogo das relixións no mundo
actual 3) O ecumenismo (unión das
Igrexas cristiás) 4) A reforma da
Igrexa 5) A reforma da globalización
económica na busca dun socialismo de
mercado. Relatados por Ramón N.
Nogués, Andrés Torres Queiruga,
Juan Bosch, Josep M. Margenat e Toni
Comin. O tratamento non é uniforme.
Uns pensaron en documento conciliar

outros nun documento de traballo.
Cada quen como quixo.
Completan estes –imos chamarlle
relatorios– outras colaboracións.
Unhas complementarias dos temas
principais, outras simples suxestións
diversas. Simples non quer dicir
simplistas; algunhas poñen lume. Así
aparece Isabel Gómez Acebo pronunciando unhas palabras na primeira
sesión, ou Rosario Marín traendo as
voces da rúa. Xosé María Díez Alegría
di que somos unha igrexa claudicante.
Pedro Casaldáliga pregúntase como
puidemos ser tan brutos durante
tanto tempo... González Faus resulta
“outro xornalista no concilio”. Os
cinco temas van precedidos dunha
introducción de Joaquín Gomis e un
apéndice recolle a reflexión de Evangelista Vilanova e Nicolás Castellanos.
A ocasión que provocou o libro foron os
cincuenta anos de El Ciervo. Tendo en
conta que os dez primeiros anos da
publicación foron preconciliares, e
moitas cousas polas que piaron
víronse satisfeitas nos textos e espírito
conciliar ¿poderán, poderemos, ser
agora algo proféticos e facer baixar
unha doutrina máis axeitada ós nosos
tempos? Que ninguén deixe de soñar.
Outras firmas de colaboradores non
nomeados son Rosario Bofill, Lorenzo
Gomis, Josep Lligadas, e Ignasi
Moreta.
Engracia Vidal Estévez
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L. G. Soto (coord.):
Nova Renascença 72/73, “Homenagem à Galiza”
Fundação Eng. António de Almeida, Porto, 2001, 415 páxs.

Afortunadamente, son cada vez máis
frecuentes e abundantes as iniciativas
para pór en contacto as culturas
galega e portuguesa. Este número da
revista Nova Renascença é un fito
máis nese camiño.
Segundo nos di o coordinador, Luís G.
Soto, na presentación, o punto de
arranque desta “homenagem à
Galiza”, en que se ofrece unha ampla
mostra da cultura galega, son as
figuras e as obras de Ricardo Carvalho
Calero e Ramón Piñeiro, xunto coas
do seu común amigo portugués
Manuel Rodrigues Lapa.
De feito, o volume ábrese cun
importante artigo inédito de Carvalho
“Falta um capítulo em El caballero de
las botas azules”, no que o insigne
estudioso rosaliano, afondando na
liña de traballos anteriores, chama a
atención sobre algunhas peculiaridades desa célebre novela de Rosalía.
Como arroupando este artigo, veñen
despois dous traballos, de Tareixa
Roca e de Maria do Carmo Henríquez
Salido, dedicados a glosar a vida e a
obra do ilustre ferrolán. Paralelamente, Andrés Torres Queiruga
presenta o traballo filosófico de
Ramón Piñeiro nun artigo de
homenaxe: “Ramón Piñeiro: a
saudade elevada a rango metafísico”.
E, seguindo con estas dúas figuras,
destácase o artigo “A Galiza e o
galeguismo: autoconsciéncia e autode-
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terminaçom”, no que Luís G. Soto
enmarca os esforzos e peripecias
vitais de Piñeiro e de Carvalho. Por
último, António Gil cerra este núcleo,
orixinario e matricial, cun artigo
sobre as reaccións en Galicia á
proposta de Lapa sobre o galego.
Logo, e continuando co fío e na esteira
dos homenaxeados preséntanse unha
serie de estudios dispostos, sucesivamente, en catro feixes temáticos:
un primeiro, sobre filosofía e ciencias
humanas, con achegas de Braz
Teixeira, Martín González, Jesús
Blanco Echauri, Marcial Gondar,
Juan-Luis Pintos, Pilar Cagiao e Xosé
Ramón García Soto; un segundo sobre
lingua, da que falan José Luís
Rodríguez e José Luís Fontenla; un
terceiro sobre literatura, con traballos
de Ângela Marques, Félix Casal, César
Antonio Molina, Henrique Rabunhal,
e Luciano Rodríguez e Teresa Seara; e
un cuarto, acerca das relacións mutuas
galego-portuguesas, mais sen esquecer
o Brasil, con contribucións de Teresa
López, Elias Torres Feijó, Carlos
Quiroga e Carmo Villarino. Como se
pode apreciar, é este un elenco de
colaboradores de recoñecida valía e,
desde aquí, rubricamos o interese dos
seus traballos.
Alén do mencionado, a publicación
inclúe, como non podía faltar nesta
homenaxe, un apartado de creación,
con referencia eminente á poesía, e
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tamén á narrativa e aínda ao cinema,
contando coas presencias de Xosé M.
Álvarez Cáccamo, Xavier Lorenzo
Tomé, Rodolfo Alonso, Raúl Veiga e
moitos outros nunha sumaria
antoloxía dos últimos 50 anos de
poesía galega debida a Xosé Lois
García.
É finalmente o director da revista,
José Augusto Seabra, quen conclúe
este espléndido número cunha fermosa
apostila, na que evoca, lembrando e

así mesmo facendo proxección de
futuro, os vínculos da “Renascença
Porguesa” –movemento do que a
Nova Renascença se proclama
herdeira e continuadora– con Galicia.
Benvida sexa, pois, esta nova contribución ao coñecemento e recoñecemento
mutuos entre as culturas galega e
portuguesa, que deberían discorrer
conxuntamente, sen darse as costas,
no noso mundo global.
África López Souto

Marcelino Agís Villaverde
Crónica viva do pensamento galego
Santiago de Compostela, Igesco, 2001, 308 páxs.

Cando certos libros chegan ás nosas
mans é natural que unha rebuldeira
ledicia naza no noso corazón. Así me
aconteceu con esta obra. Ledicia por
ver publicada outra obra dedicada ó
noso pensamento galego; ledicia por
coñecer persoalmente ó autor da
mesma e ledicia por tratarse dunha
obra especial e estraña. Esta estrañeza
axiña a comprenderedes. Os libros
poden ser escritos para a academia ou
ben poden ser escritos ó abeiro da
calor humana, como destaca Xaime
Isla Couto no prólogo. E nesta obra
atopamos certamente calor humana,
paixón na escrita e paixón no tema
escolleito: o pensamento galego. Dicir
algo novo recomendando a lectura

deste libro, tendo por prologuista ó
noso benquerido amigo Xaime Isla, é
unha tarefa difícil. Esta dificultade
radica en que el mesmo sintetiza
acertadamente o que eu tamén
percibín durante a súa lectura:
“Guiado por un talento didáctico
exemplar, escrito cun estilo sinxelo,
diáfano e atraente, sen pretensión
erudita ou sistemática, e penetrado
de quentura, humor e subxectividade,
é un libro ideal para iniciar e incitar ó
coñecemento necesario dos nosos
grandes pensadores” (páx. 13). Un
pode sospeitar dun prólogo escrito por
un grande amigo do autor, e inicia a
lectura do libro cun certo escepticismo:
“a ver se é verdade o que me
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prometen”. E finalizada a lectura
teño que recoñecer, abofé, que as
miñas expectativas non quedaron
frustradas. Pero antes de chegar ó
prólogo, o título tamén nos fai unha
promesa, promesa que resulta ben
cumprida:
Crónica: non se trata dun libro
erudito, académico de escrita pesada
e de lectura indixesta. É unha obra
escrita en pequenas notas, 164 en
total, ó xeito dunhas “cousas”
dedicadas ós pensadores galegos. Na
súa orixe foron publicadas na prensa,
de aí o seu carácter claramente
didáctico e divulgador, aínda que isto
non implica simplificación. O facer
accesible non supón botar pola borda
o rigor e a seriedade. Agora ben, un
pode despois escoller como presentárllelo ós demais: pesadamente ou
ben didacticamente e con sentido do
humor, como ben fai o seu autor.
Viva: o autor non agocha a calor
humana e a paixón que verte no libro:
anécdotas persoais, humor, ironía...
sempre buscando o lado humano
duns autores que son, en moitas das
ocasións, situados no panteón oficial
coma seres de outro mundo, e non
coma seres humanos que deron en
pensar nalgún intre das súas vidas.
Os autores xa non resultan simples
fósiles ou vestixios do pasado senón
que poden seguir a vivir en cada un
de nós. Marcelino Agís baixa ós
pensadores das nubes e chántaos na
terra. A súa arela de situar á dona
Filosofía polas rúas, cafeterías, indo
ó cine se cadra, acádao de xeito pleno.
Do pensamento galego: ¡Vaia cousa
máis difícil! ¡A tarefa non é doada! E
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logo, ¿existe iso dun pensamento
galego? ¿Quen son os pensadores ou
pensadoras galegas? Esta tarefa é
central posto que determina o
obxecto da pescuda. Intelixentemente o seu autor bota man, non
dun concepto estricto de pensamento
reducido ó pensamento filosófico,
senón que sitúa o seu labor no marco
dunha Historia das Ideas que
abrangue as ideas filosóficas e tamén
as ideas que atopamos na literatura,
nos xornais, nos ensaios intelectuais...
Neste caixón do pensamento feito en
Galicia caben, indo desde o
Prisciliano a Carlos Baliñas: San
Martiño de Dumio, Exeria, Santo
Ero, os trobadores, Pedro Compostelano, Francisco Sánchez, Feijóo,
Sarmiento, De la Sagra, Faraldo,
Rosalía de Castro, Murguía, Brañas,
Concepción Arenal, Díaz de Rábago,
Indalecio Armesto, Ricardo Mella,
Eloy Luís André, os irmáns Villar
Ponte, Xohán Vicente Viqueira,
Losada Diéguez, Risco, Cuevillas,
Otero Pedrayo, Castelao, Peña Novo,
Bóveda, Amor Ruibal, Rof Carballo,
García-Sabell, López Nogueira, R.
Piñeiro, Fernández de la Vega, Isla
Couto, Dieste, Cunqueiro e Miguel
Anxo Araújo Iglesias. Non puiden
evitar a tentación de mencionar esta
nova e antiga “Santa Compaña de
Inmortaes galegos”, como a denomina o seu autor, na que caben escritores, poetas, ensaístas, filósofos...
–“pensadores todos, que fixen
comparecer para que vivan un pouco
en ti” (páx. 298)– porque nela vemos
nunha rápida ollada un guieiro do
pensamento galego, malia algunhas
ausencias relevantes, aínda que xa
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sabemos que en cada obra o criterio
de selección é puramente persoal, e
máis nunha obra que non busca ser
científica, senón “crónica de ideas
vivas”.

E soamente me queda, para rematar,
convidarte a que leas esta obra co san
desexo de que aprendas e te divirtas
tanto coma min. ¡Que o pensamento
siga vivo en ti!
Xosé L. Pastoriza Rozas

Juan Carlos Moreno Cabrera
La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la
discriminación lingüística
Alianza Editorial, S.A. Madrid, 2000, 316 páxinas.
Non hai moitos días asistía nunha
parroquia de Vigo a unha misa de
funeral, e na introducción, un dos
celebrantes dixo, máis ou menos, o
seguinte. “por desexo expreso dos
familiares imos realizar esta
celebración en lingua galega, nesta
fermosísima lingua...” A primeira
reacción pola miña parte foi de
desacougo e de protesta. Se é tan
fermosa, ¿por que a presencia da
lingua galega é tan escasa nesta
parroquia? Pero aínda máis, pensei:
isto dise, pero non se toma en serio,
como case todo o que se predica. Pero
o que máis me alporiza é a falsidade e
a ignorancia que encobre tal
afirmación.
Non a vou negar, o que nego é a
contraria que se encobre no
inconsciente do predicador: que hai
linguas feas. Este prexuízo e outros
do mesmo estilo son analizados polo
miúdo no libro que motiva este
comentario.

Juan Carlos Moreno Cabrera,
catedrático de Lingüística na
Universidade Autónoma de Madrid,
conta cunha ampla traxectoria
investigadora no eido da lingüística.
Neste libro analiza unha serie de
prexuízos, é dicir, racionalizacións
que se basean en criterios acientíficos,
“antes do xuízo”, ou en presupostos
ideolóxicos alleos á estructura
lingüística, algo do que non se escapan
mesmo estudiosos da linguaxe,
disfrazados de analistas neutrais e
obxectivos.
Ó longo de vinte capítulos e cinco
apéndices, o autor propón e estudia
unha serie de cuestións de máxima
actualidade e utilidade. Xa no prólogo
avanza unha idea fundamental: “a la
única especie humana (Homo sapiens
sapiens) le corresponde una única
especie lingüística, que hemos
denominado lengua humana”, e máis
adiante engade: “los lingüistas
tenemos la obligación (...) de colocar a
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todas ellas (las lenguas) en pie de
igualdad a pesar de las grandes
diferencias culturales, políticas,
económicas, demográficas, sociales e
incluso lingüísticas que van asociadas
a ellas”.
No primeiro capítulo senta unha tese
básica: non existe ningunha
característica lingüística que permita
afirmar de modo científico a existencia
de linguas ou de variedades lingüísticas máis avanzadas, flexibles, sonoras, musicais ou evolucionadas.
O autor toca temas e aspectos moi
interesantes para chegarmos á
conclusión de que non hai linguas
parcial ou totalmente mellores ca
outras, non hai razas lingüísticas
superiores como tampouco hai razas
humanas superiores. As desigualdades
lingüísticas proceden de factores
extralingüísticos.
Hai pouco tempo andou por Galicia o
resultado dun estudio que concluía
que os nenos e nenas galego falantes,
escolarizados en galego, tiñan máis

dificultades para asimilar certas
materias. Supoñendo que fose así, a
razón non estaría na lingua, senón na
esquizofrenia pedagóxica que supón
escolarizar a estes rapaces nun barullo
incoherente. Un estudio, este si
científico e rigoroso, publicado nos
últimos días de febreiro de 2002 na
revista Nature conclúe que a
adquisición de dúas ou máis linguas á
vez na primeira infancia non supón
ningún prexuízo para o alumnado e
que canto máis precoz sexa o proceso
adquisitivo máis beneficioso resultará.
Creo que a lectura desta obra resultará moi útil e de proveito para
limpar certas teas de araña cerebrais
que coa mellor das intencións consideran que hai linguas superiores e
inferiores, feas e fermosas. As linguas
non son para exhibir en concursos de
beleza, son para utilizar de modo
natural.
En resumo: non hai dignidade e a
igualdade para os pobos se non a hai
para as linguas.
Xosé Mª Pin Millares
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Libros chegados
Barreiro Barreiro, Xosé Luís,
Martín Sarmiento na Ilustración
Domínguez Prieto, Xosé Manuel,
Emmanuel Mounier
Rivas García, Manuel, José
Ortega y Gasset
López Vázquez, Ramón, Eloy Luis
André
Baía Pensamento, A Coruña 2002,
111,126,175,101 páxs.
Catro primeiros números dunha nova
colección dedicada a grandes
pensadores.
Vv.aa, Xosé Luis Pensado: Philologus et Magister. In memoriam.
Diputación provincial de A Coruña,
2001,146 páxs.
Xosé Amancio Liñares Giraut, editou
e coordinou estes traballos dirixidos
a resaltar a memoria do mestre desde
as súa terra de Negreira. Ben sabido
que unha das súas grandezas foi o
estudio do galego nos séculos escuros
e a figura do Padre Sarmiento,
obxecto do homenaxe das Letras
Galegas neste ano.
Otero Pedrayo, Ramón, Homenaxe a Noriega Varela, Consello da
Cultura galega, Santiago, 2000, 36
páxs. Con CD.
Recolle a conferencia que desde a
radio nacional da Coruña, pronunciou
Don Ramón o día 19 de outubro de
1967 enxalzando a figura do poeta
lugués.
Vv.aa., XX Ruta cicloturística del
románico, Fundación Cultural Rutas
del Románico, Pontevedra 2001, 270
páxs.

Este ano ampliado a outros estilos da
provincia. Recolle: San Pedro de
Vilalonga, San Pedro de Tomeza, San
Mauro de Vilanova, pazo de Fefiñáns,
Soutomaior, Clarisas de Tui, Torres
de Oeste en Catoira, San Xoán
Evanxelista de Dorrón, Lalín, San
Bieito de A Guardia, San Martiño de
O Grove, Santo Tomé de Piñeiro,
Santiago en Bueu, San Martín en
Moraña e outras máis. Así como
numerosos artigos relacionados co
tema.
Vv.aa., Acción titorial, transversalidade e resolución de conflictos,
Instituto de Ciencias de la educación,
Universidade de Santiago-Toxosoutos, 2001, 196 páxs.
Xoán Emilio Fresco, Angel Segovia,
Manuel Dios, Calo Iglesias, Loudes
Maceiras, e Ramón Sánchez son os
autores desta ampla reflexión sobre
o concepto e as funcións da titoría en
relación co proxecto educativo do
centro. Dedica un estudio especial á
educación para a paz.
Martín Velasco, Juan Martín, La
trasmisión de la fe en la sociedad
contemporánea: Sal Terrae, pastoral.
Maliaño 2002, 142 páxs. Parte da
situación de crise que atravesamos e
dedica a primeira parte do libro á
súa análise. Na segunda tenta dar
pistas ofrecendo os grandes principios
da reflexión sobre Deus, a súa
presencia e a súa acción. Sen esquecer
que hai que contar co factor persoal
e co momento que vive a sociedade.
Coñecendo o autor non é estraña a
utilidade deste libro.
Puentes Chao, Antonio, Liñares
Giraut, Xosé Amancio, ”Dicciona-
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rio” Frei Martín Sarmiento.
TresCtres, Santa Comba 2002, 150
páxs.
Volume da colección “diccionarios”
dedicados ós protagonistas das Letras
Galegas. Pretenden dar unha visión
xeral do personaxe de xeito que sexa
para todo o público. Intentan unha
presentación moi didáctica que sirva
para a Escola, e que neste caso, está
dobremente motivado polo moi
pedagogo que foi o Frei Martín.
Peñalosa, Joaquín Antonio, Un
pequeño inmenso amor, Concello de
Lucema (Córdoba), 2002, 100 páxs.
É un pequeno libro de poesías que,
na miña opinión, merecería un
premio á edición pola súa forma e
presentación. O autor é un sacerdote
mexicano pleno de amor a Deus e á
humanidade, e pleno de humor.
Escribe para que o entendamos, e
para nos facer sentir e pensar sen nos
aburrir.

Miguel d’Ors fixo a escolma e o
prólogo e non ouso emendarlle a súa
crítica, Unha das obras máis
simpáticas que produciu a lingua
española... abarca a Deus, os homes e
os tres reinos da natureza nun mesmo
abrazo incondicional... unha poesía
doada de ler e difícil de escribir...
comparable ás greguerías de Ramón
de la Serna ou ás Odas elementales
de Neruda. Unhas palabras do autor:
Creo na poesía comprometida, se por
compromiso se entende a fidelidade
do poeta á súa vocación de home no
mundo.
Un exemplo:
Pésame a Bécquer
Si a tu balcón volvieras
Como las golondrinas esta noche
Verías a los hombres de espaldas a la
luna
–lámpara, paloma, copa de nieve–
todos mirando una lunática televisión
Engracia Vidal Estévez

CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE
Segue o programa de cobros. Os que pensedes xirar facédeo, por
favor, antes do 5 de maio. Nese día sairán os reembolsos. Xa
avisamos que subiron moito.
Atención tamén os que devolveron o recibo bancario e esperamos
resposta. ¡Moito ánimo que chegamos!
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