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Guieiro
Trae este número dúas
novidades que o lector xa advertiría na portada, no caso de que non
reparse nas notas de despedida que traían dúas das crónicas do
número anterior. Tanto a política como a eclesial estrean cronista.
Dámoslles a benvida ós que se incorporan e aproveitamos para
agradecer o esforzado labor, que ó longo de tanto tempo, viñeron
facendo os seus predecesores.
Se no número pasado compareciamos ante os nosos lectores
impresionados pola catástrofe do Prestige, á hora de presentar este
non o estamos menos pola barbarie e a inmoralidade da guerra. Pero
téñense dito xa tantas cousas, e tan atinadas, acerca deste asunto
que con tanta forza está a coller a sensibilidade da xente, que
optamos nesta ocasión non por elaborar un editorial, senón por unir
a nosa voz ás voces que, desde diversos ámbitos da Igrexa, se fixeron
escoitar con palabras proféticas. Na sección Documentos encontrará
o lector unha selección feita por Victorino Pérez Prieto.
Como cada ano, neste segundo bimestre o número ábrese co artigo
dedicado ó autor homenaxeado no Día das letras galegas, que, cada
vez máis, se converte nun ano de estudio sobre a súa vida e obra.
O noso contributo nesta ocasión é o artigo de Xesús Portas Ferro
Antón Avilés de Taramancos, poeta. Xa o mesmo título resume a
angueira vital deste home, nacido en terras barbanzás, que viu
seccionada por un longo ermo creativo motivado pola emigración
forzada a terras colombianas.
A poesía é en Avilés de Taramancos unha tarefa vital, un labor
reclamado pola necesidade de “ir escavando a escuridade para
chegar por fin á luz”. A súa poesía é a busca permanente, a procura
do paraíso, a inmensa tarefa de “descifrar a eternidade”.
Antón Avilés foi persoa moi crítica coa institución eclesiástica, á
que percibiu como dominadora e escravizante, pero na súa obra son
abondosas as referencias ó tema relixioso, unhas veces positivas e
outras negativas. A súa poesía transparenta a recusación das
imaxes dun Deus escrutador e paralizante, pero ofrece, en xermolo,
outras imaxes alternativas, quizá vividas en clave cristiá, ou quizá
referidas a unha fe telúrica e panteísta.
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O segundo artigo deste número, dedicado á figura de María de
Nazaré, aborda, a través dun percorrido histórico, que non obstante
se centra na teoloxía posconciliar, a necesidade dunha
reinterpretación do papel de María na explicación teolóxica moderna
e na vida eclesial. Partindo dos cambios xa operados e da superación
de entusiasmos pasados, Engracia Vidal Estévez expón a
necesidade de volver ás orixes, para purificar a figura de María de
todo o que a foi impregnado ó longo da historia, afastándoa da súa
verdadeira personalidade e trastocando o seu papel no mundo e na
Igrexa. Como complemento, e dado o cuestionamento feminista da
teoloxía mariana tradicional, ofrecemos tamén unha introducción á
Teoloxía feminista da man de Isabel Gómez Acebo. No seu traballo
repasa tanto o avance histórico desta corrente de pensamento
teolóxico como os seus temas centrais.
Na conmemoración do centenario do nacemento de Alexandre
Bóveda non quixemos deixar de lembrar esta figura indispensable
para unha comprensión das relacións entre fe e galeguidade. Francisco Carballo examina na sección Rostros o seu pensamento
político e económico así como o seu testemuño de cristián galeguista.
Na sección Entrevistas, felizmente recuperada, despois de estar
ausente durante moitos números, escoitamos a palabra de Lurdes
Pardo, unha muller incardinada no mundo rural e comprometida
coa súa realidade de maneira íntegra.
Na sección Documentos, ademais dos xa mencionados ó comezo,
encontrará o lector un manifesto da Coordinadora de mulleres
contra a violencia, que foi lido con motivo da entrega dos premios
Portapaz, convocados polo Seminario Galego de Educación para a
Paz. Pareceunos un testemuño digno de ser coñecido por un público
máis amplo que o presente no acto.
Xaime M. González Ortega
xortega@terra.es
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Antón Avilés de Taramancos,
poeta
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I. O poeta: noticia biobibliográfica
En Taramancos, rueiro da parroquia de Boa e concello de Noia,
nacía en abril de 1935 o neto de Pepa de Pastora que, andando o
tempo, tería a feliz ocorrencia de incorporar ao seu nome artístico
o do lugar de nacencia. De Taramancos o seu corpo sen vida sairá
para o cemiterio de Boa en marzo de 1992. Voltou así a se confundir
coas “minerais entrañas do seu eido”, que tanto amara, e na lápida
quixo que figurase epitafio tan simple coma este: “Antón Avilés de
Taramancos / Poeta / 1935-1992”.
En Taramancos viviu Antón, malia a miseria e a miserabilidade do
tempo, unha infancia feliz. Criado entre xente labrega e mariñeira,
coa ría ao fondo, enxerga nela as goletas e o barco do veciño
Pontellas cando vai mariñar. No curral e na cortiña, a avoa,
gobernando a facenda con man segura e protectora. A nai no
interior da casa como unha vela sempre acesa. O pai lonxe a
navegar, visión dun paquebote viaxeiro sobre as ondas. Antón fai as
primeiras excursións fóra do mundo barbanzán acompañando a
avoa nas súas viaxes. A Vilagarcía, sempre o lembrará, cos allos
para o mercado dos martes. Despois de pasar a serra a pé na tarde
do luns e de facer noite nunha fonda de Rianxo, cruzan a ría en
motora. A carón da avoa fai a descuberta do crecemento da anada
desde a tenrura da semente ata a admirable eclosión do froito. O
zume dos fatóns, a carne das cereixas, o canto do xirín, o lume das
mazás tabardillas, o son do vento, a lentura das carballeiras, o
barullo da malla e os xogos da xente nova polas eiras son algúns
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elementos daquel estadio de luz, da “torre de cristal da súa infancia”. O medo en torno, a cobizosa procesión da pobre xente pola
serra trasfegando co volframio, a sombra témera dos tricornios, o
silencio da familia tras a porta pechada son as outras experiencias
daquel tempo. Tamén a pobre fartura da casa: pan de boroa, caldo,
papas de millo, auga de tona..., toda unha riqueza na fame negra dos
primeiros corenta. Mais as experiencias positivas emerxen sobre
destas e deseñan casemente un paraíso.
O Antonio era un rapaz baixo, cativeiro e pouco habelencioso nos
xogos dos pícaros do seu tempo: bailar a buxaina, pinchar a
estornela, guiar o aro... Mas aproveitaba ben no estudio e mandárono
a unha escola particular en Noia. Ano tras ano fixo a pé o camiño
de Taramancos á vila, pasando por Obre e Cabrúns, onde se xuntaba
con compañeiros de estudio coma o Domingo Antonio.
En Noia vaise introducindo no mundo da poesía e no amor á
lingua e o pobo de Galicia. Apoiado por Fabeiro Gómez comezará a
publicar en revistas. En 1950, con quince anos, publica o primeiro
poema na noiesa Tapal, que Fabeiro dirixía. Debeu ser tamén
Fabeiro que, nestes últimos anos
O Antonio era un rapaz baixo, cativeiro da primeira etapa noiesa, lle
e pouco habelencioso nos xogos dos facilitou outras publicacións: en
pícaros do seu tempo.
1952 o suplemento de Sonata Gallega, de Rianxo, ofrece un poema
del coa figura de Manuel Antonio como tema; a revista Lar de
Buenos Aires sácalle en 1953 dous poemas, sobre a morte de
Castelao un deles, e en 1954 dous novos poemas precedidos dun
texto de presentación asinado por Fabeiro Gómez.
Debeu ser no ano 53 cando se trasladou á Coruña despois de se
matricularen na Escola de Náutica el e máis Domingo Antonio
Lado, o seu vello condiscípulo de Obre. No comezo hospedáronse
xuntos na pousada de dona Flor, praza de Santa Catarina; pero,
mentres o amigo aprendía para capitán, el aprendía a ser poeta. Tiña
facilidade para trabar relacións profundas e múltiples. Con persoas
máis vellas ca el e case mestres; poden salientarse tres nomes: Uxío
Carré Alvarellos, Miguel González Garcés e, sobre todo, Urbano
Lugrís, o pintor surrealista. Con mozos coma Raimundo Patiño,
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pintor, e Xoán Casal, escritor, ou os do grupo poético Amanecer. O
poeta Vinagre, como entón lle chamaban, era moi aceptado polas
mulleres; unha delas, a súa admiradora Pachola Rilo, chegou a
hospedalo no salón da casa en tempos de penuria persoal. Durmía
alí, debaixo do piano, para envexa mentida de Urbano Lugrís.
Urbano Lugrís foi o seu grande mentor, e nunca mellor dito
tratándose da relación co artista que asinaba como Ulises Fingal,
pseudónimo e mito que tamén Avilés asumirá tras a morte do amigo
e capitán. Foi este quen o introduciu nos ámbitos artísticos da
cidade, incluído o literario, porque, ademais de importante pintor,
Urbano era poeta e bo recitador. A través de Urbano e da súa
conversa, o de Taramancos entrou en contacto admirado co
movemento galeguista de entre dous séculos: “a conversa de Urbano
Lugrís abría unha páxina mítica que no meu corazón de poeta novo
resoaba coma un río profundo nas raíces”, escribiría. Moitas veces
lle escoitou recitar Pondal. A través de Lugrís e de Pondal, Avilés
comezou a apreciar a veta épica e a sentir o engado do amor ao
elemental e primixenio.
Con outros mozos do seu tempo, Raimundo Patiño e Xoán Casal
entre eles, frecuenta o trato de Uxío Carré Alvarellos. Este, ademais
de lle facilitar a publicación dalgúns poemas na revista 4 Ventos de
Braga (1955), faino partícipe das teimas e lerias da Cova Céltiga. O
que máis lle agradecerá Antón é a acollida que lles ofrecía na súa
casa de Eirís. Alí se caldeaba para a loita política e cultural aquel
pequeno grupo que no ano 1954 se xuramentara en Laracha a prol
da promoción dos valores patrios.
Os contactos con González Garcés atinxen maiormente á vertente
literaria. Avilés terao sempre como un mestre respectado e poida que
algúns elementos formais da poesía taramanquiana posterior procedan en parte dese maxisterio, entre eles o importante símbolo da luz.
Así e todo, Avilés vaise identificar plenamente coa orientación
literaria ligada á tradición máis decididamente galeguista. Á parte
da que recibe por Lugrís ou por Carré, cultívaa por medio do
contacto directo con Cunqueiro, Cabanillas, Iglesia Alvariño ou
Otero Pedrayo e con poetas da súa idade que seguen estoutro camiño
de maior compromiso poético e vital. En coherencia con isto,
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interésase pola personalidade de Manuel Antonio en conversas con
Álvaro Cebreiro, xa moi enfermo, e promove con outros noieses a
escultura dun busto de Castelao, que lles entregará en Rianxo ás
irmás Tereixa e Xosefina. As creacións máis relevantes da primeira
época da poesía de Avilés ven a luz nestes anos. Trátase en primeiro
lugar de As moradías do vento, conxunto de cinco poemas que
aparece na revista Atlántida en decembro de 1955, e do libro A frauta
i-o garamelo, editado por Moret en 1959. De por parte, o libro de
poesía amorosa Pequeno canto obtén no ano 1959 o premio dun
concurso convocado polo grupo Brais Pinto; mais Avilés non terá a
sorte de o ver editado daquela.
No ano 1959 debeu comezar a vivir unha fase crítica da vida, que
dalgún xeito se prolongará toda a primeira metade da súa estadía en
Colombia. Deixara a cidade da Coruña e a vida de bohemia que alí
levara. En Noia continúa
Contra a fin do verán de 1961 decide escribindo e participando en
angueiras culturais ao tempo que
emigrar a Colombia.
tenta atopar traballos dos que vivir. Semella que andou embarcado algún tempo, xa no ano 59. Os
intentos de acadar unha mínima estabilidade socioprofesional non
lle dan saído ben. A súa producción poética non logra vela publicada. A súa actividade sociopolítica, a máis de ser difícil naqueles anos
aínda escuros, faino aparecer como sospeitoso. Contra a fin do verán
de 1961 decide emigrar a Colombia. ¿Autoexilio, semellante ao que
anos despois encetará Celso Emilio en Venezuela? De“tácito desterro”
cualificará o propio Avilés este acontecemento da súa vida.
Foron duros os anos colombianos, principalmente a primeira
metade. A inestabilidade e precariedade laboral, os continuos cambios de habitación e a penuria pecuniaria turbáronlle a fruición
cabal da vizosa natureza que ante a súa ollada se abría. Traballou
como mordomo de embaixada, vendedor de billetes de avión, camareiro
de cafetería e de restaurante, asador de churrasco, quiosqueiro,
cultivador de amorodos e hortalizas, todo isto en menos de dez anos,
á parte doutros empregos que non duraron case nada e de tempadas
abondo longas de desemprego e inopia. En todo tempo, iso si,
consolado a medias pola inocencia admirable do novo mundo
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descuberto e polo apoio amante da súa fidelísima compañeira e
esposa, Ana Sofía Baquero, moza colombiana que coñeceu acabado
de chegar. A segunda década foi notablemente diferente. Conseguiu
a estabilidade laboral des que comezou a rexentar unha librería en
Cali. A familia chegou a ter casa de seu e persoal de servicio
doméstico. Avilés participou intensamente na vida cultural e artística da cidade e en iniciativas de atención ás necesidades das familias
humildes. Aínda así, viviu ferido da saudade e dividido entre a
identificación intensa coa súa segunda patria e o proxecto teimoso
de voltar coa súa esposa e fillos a aqueloutra amada que deixara un
día sen vontade plena. Engádaselle a falla de realización cumprida
daquilo que máis quixo sempre ser: poeta.
A súa producción poética foi escasa durante a estadía colombiana.
E o pouco que producía, non o publicaba. A intervención de García
Bodaño propiciou a ruptura deste silencio cando en 1971 lle sacou
en Grial dez das composicións que formarán máis tarde parte dos
Poemas da ausencia, acompañadas dunha noticia biobliográfica
sobre o autor. En 1974 La Voz de Galicia publícalle o excelente
Pranto por Urbano Lugrís.
O regreso en 1980 supuxo para Avilés unha rápida rehabilitación.
O ámbito literario e o político de tendencia nacionalista reaccionan
axiña, con maior forza quizais des que o saben taberneiro en Noia.
Esta presión arrequécese ao se editar O tempo no espello (O Castro,
1982), libro no que se reúnen: As moradías do vento e A frauta e o
garamelo, anteriormente editados; Pequeno canto e Poemas soltos a
Maricarme Pereira, escritos antes
da ida a Colombia e inéditos ata O regreso en 1980 supuxo para Avilés
agora, e, finalmente, Os poemas unha rápida rehabilitación.
da ausencia, colección dos escritos en distintos momentos da estadía colombiana e mais uns poucos
producidos xa de volta, en 1980. A xente soubo entón dun poeta de
potente voz.
Os dez anos que aínda lle quedarán de vida, van ser os máis fértiles
tanto no referente á creación artística coma na actividade cultural.
Pronuncia numerosas alocucións e escribe artigos, de bosquexos
biográficos e memorias os máis deles, en distintas publicacións,
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principalmente na revista Barbanza. Esta producción ensaística
reunirase no libro Obra viva (Laiovento, 1992). Escribe unha peza
de teatro para nenos, Tres capitáns de tempos idos. Proba a
narrativa de ficción en Nova crónica das Indias (Ir Indo,1989). En
1986 fora elixido presidente da Asociación de Escritores en Lingua
Galega e exerce como tal. De 1987
O acto de escribir enténdeo Avilés como a 1991 ocúpase do departamento
unha ocupación transcendente, non un de cultura no concello de Noia,
despois de saír elixido concelleiro
culto divertimento.
polo BNG. Desde este cargo leva a
termo importantes iniciativas culturais; entre elas a promoción da
casa de cultura da vila, que acabará levando o seu nome. Pero sobre
todo escribe poesía. Poemas soltos van aparecendo en Dorna, A
Nosa Terra e outras revistas. Con grande entusiasmo son recibidos
os seus Cantos caucanos (Sotelo Blanco, 1985), co que obtén o
Premio Nacional da Crítica. As torres no ar (Sotelo Blanco, 1989)
confirma no público receptor a conciencia de se atopar ante unha
voz poética emocionada, intensa e clara. O número 3 do Boletín
galego de literatura (1990) ofrece a súa breve e interesante Obra
inmisericorde. E finalmente, como entrega póstuma onde a morte se
presente e transcende, aparece Última fuxida a Harar (Espiral
Maior, 1992), merecente do Premio da Crítica de Galicia 19931 .
II. A poesía: autopoética e temas maiores
Mineiro da luz ou cazador no escuro
O acto de escribir enténdeo Avilés como unha ocupación
transcendente, non un culto divertimento. Lembrando un poema de
González Garcés titulado Mineiro de Luz, escribía Avilés en 1991
que o traballo do poeta é “ir excavando a escuridade para chegar por
fin á luz”. E engade: “É posível que o que eu fago non teña que ver
con iso; pero, cando escribo, ese é sempre o meu propósito e teño
poemas que realmente o manifestan” (Obra viva, páx. 91). Acontece
1
Os datos ofrecidos nesta primeira parte foron extraídos de Obra viva e destoutras
fontes: M. Dourado Deira, artigos sobre Avilés en Encrucillada, nº 77 (1992) e 81
(1993); S.García Bodaño, Introducción á edición citada de O tempo no espello; e
D. Arxóns Álvarez e X. Castro Rodríguez, Introducción á edición de A frauta i-o
garamelo (Follas Novas, Santiago, 2000)
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isto nos seus dous últimos libros principalmente. O título de As
torres no ar procede da admonición que seica súa nai lle dirixira ás
veces, véndoo soñador e nada pragmático: “Ai, meu fillo, ti sempre
a facer torres no ar...”, dito que serve de epígrafe ao libro. A
primeira parte deste vén sendo unha resposta á nai, resumida xa no
primeiro verso: “Escuro, escuro, nai; no escuro alzo a miña torre no
ar” (páx. 15). Máis abaixo lese:
Aí tes o perfil da luz: Aínda nascente. Olla como destece
a tebra a sua torre escura, como canta unha espada no ar
e ábrese unha liña en faíscas comovendo-me, como
tamén o corazón abre os seus rios e comeza a mañá
comeza o tempo e unha rosa invisível habitando-nos.
(As torres, páx. 44)

¿Trátase de vencer as carencias de autorrealización persoal, a
inxustiza da orde establecida ou as limitacións da condición humana? Ou unha cousa e mailas outras, asemade ou sucesivamente.
Aínda alí o intento de construír no poema unha realidade nova verbo
destoutra dada; máis aínda, o empeño en furar os atrancos que
impiden a posesión da inocencia orixinal. Subxace aí a actitude de
profunda rebeldía de quen se sente expulsado dun algures digno á
indignidade do presente. Un bo exemplo desta rebeldía é o extenso
poema Derrube e destrucción do pórtico, onde o motivo do mineiro
da luz se expresa así:
Desde o fondo cavamos, excavamos, abrimos
veas de luz, furamos con ímpetu na entraña,
trazamos canles, galerias, mundos. No escuro
tradamos pozos sen final, buratos, ocos
onde cantan, cegos, os paxaros difuntos
de todo tempo e ainda van caindo
como cristais de neve ou bolboretas: caen
tamén pingueiras, prismas escintilantes, primaveras
xa vividas, a flor morta na páxina esquecida
e nós vivindo intenso, bater dente con dente
como preconizaron, mais vivos no furor extremado
de arremeter, de pór lume nos pórticos
nas ábsides de pórfido, nas abóbadas:
facer voar os anxos de granito
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na ágora, na praza onde se din os hinos,
as pancartas, as voces, as promesas. As iras...
(Última fuxida, páx. 51)

En 1986 pronunciou Avilés un breve discurso titulado Criación e
rebeldía onde estes temas da exclusión e a creación literaria como
reacción de rebeldía ante ela se
“A criación artística é sempre un acto explican: “A criación artística é
de rebeldía; é o acto antiteolóxico de sempre un acto de rebeldía; é o
desencadear mundos novos, diver- acto antiteolóxico de desencadear
xentes"
mundos novos, diverxentes [...] e
daí ven a represión dos centurións do paraíso que fan gardar as
normas do poder estabelecido. Ven a expulsión ás tebras, o facer das
criaturas ávidas de luz, mineiros no fondo infindo dun pozo negro
[...]. O mineiro entón [...] dinamita as colunas do paraíso na ánsia
de derrubar e criar novas estruturas ou na saudade de recuperar o
paraíso perdido. [...] O artista, o poeta, disfarza-se de deus con todas
as consecuéncias. Deificar, eternizar a criación, eis o princípio e o
fin do paganismo. O paganismo seria, pois, o mundo perfeito do
artista, un mundo anterior á teoloxía. O outro é loita, rebelión,
busca permanente da luz”2 . “Poesía
–continúa Avilés–
é iso que desvela o misterio. Ir enchendo de luz un espácio fechado,
dar unha nova dimensión aos anseios permanentes nos que a
criatura se recria e se fai cada vez máis perfeita dentro das lindes da
imperfeizón. [...] Somos alguén que canta no corredor escuro da
eternidade”(Obra viva, páx. 34).
O poeta é un cazador no escuro. Dúas seccións de Última fuxida
a Harar conteñen unha serie de poemas que esconxuran a mesma
morte contrapoñéndolle a creación de visións lumínicas que a
transcenden. A poesía de Avilés, que ten lembrado máis dunha vez
2
Obra viva, páx. 34. Poida que nestas expresións de Avilés ecoe un pensamento
de Luis Cernuda exposto en Ocnos. A lectura temperá dun libro de mitoloxía
reveloulle un mundo onde a poesía transmutaba a realidade. E prosegue: “Qué triste
te apareció entonces tu propia religión. [...] cualquier aspiración que haya en ti hacia
la poesía, aquellos mitos helénicos fueron quienes la provocaron y la orientaron [...]
guiando la vida, instintivamente, conforme a una realidad invisible para la mayoría
y a la nostalgia de una autonomía espiritual y corpórea rota y desterrada siglos atrás
de entre las gentes” (Poesía completa, I, Siruela, Madrid, 1994, páx. 561).
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as palabras de Pimentel “a poesía é o gran milagre do mundo”, opera
así o seu milagre:
Aquí está a miña presa
e o seu corazón de xade!
Reluman as palavras como
espadas no escuro.
Collo a lanza da sombra,
abro un fondo sartego no miolo da rocha
e planto vivo aínda
o corazón da aurora!
(Última fuxida, páx. 22)
O poeta é un cazador alucinado:
Atrapa a verba, atrapa a bolboreta
que se queima en faíscas decontado;
atrapa mesmo un soño de poeta.
(Última fuxida, páx. 23)

Operado o milagre, faise a luz, recupérase a aurora, respírase un
aire novo e entóase o canto inicial e puro no albor das idades. Pouco
importa se esta transmutación é producto dun soño; aínda así,
produce o efecto desexado e algo que non perece, remanece. O axente
que tal milagre opera, é a palabra.
O mundo que eu criei foi só de sombras,
soños foron os froitos, as vendimas,
e só o amor brillou, brillou acaso
tamén o lar da patria sempre aceso
que me mantén o sangue enaltecido.
Mais a palavra, si, foi sempre viva,
foi espada e arado e cotovia,
lanza de señardá, ai meu amigo,
derrota e singradura.
(Última fuxida, páx. 28)

A ferida da saudade e a busca do paraíso
Hai un artigo de Avilés titulado Na percura dunha paisaxe,
abondo clarificador para interpretarmos a súa producción poética.
Explica nel a identificación co mito de Ulises, poñendo este heroe
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clásico como exemplo da busca permanente. A transitoriedade do
home, as ruínas causadas polo decorrer do tempo e a imposible
recuperación do que se vai perdendo son temas recorrentes na obra
de Avilés, maiormente na da segunda etapa. Afirma aquí o autor que
a poesía supón unha loita contra o tempo: “Os poetas andamos,
pois, na tarefa de percurar un paraíso e na de descifrar a eternidade.
Ou andamos, mellor dito, na ten“Os poetas andamos, pois, na tarefa tativa infrutuosa de dar cabida a
de percurar un paraíso e na de desci- un soño na realidade. [...] Temos a
frar a eternidade.
palabra, é o noso oficio e o árduo
labor de que, cada vez que se
escreba ou se pronúncie, teña a mesma frescura e o mesmo encanto
máxico de cando se dixo por primeira vez. [...] Eu ando tamén [...]
á percura do paraíso perdido. Eu tamén, como nun remedo do Ulises
verdadeiro, perdín as lindes da miña Itaca dos primeiros versos,
para soñala despois, e ando agora, ao cabo de tantas voltas,
repisando os camiños que nunca me levan a aquelo que percuro. [...]
Non sei se a autoanálise será válida; mais, se teño o compromiso de
espir agora aquelo que lle pudera dar algunha luz aos meus periplos,
habería que escomezar polo primeiro mundo perdido, seguir pola
rota cruenta da saudade, turrar polo fío de Ariadna que me trae de
regreso e retomar o camiño andado, por non atopar acougo, nen
sosego, se non se emprende de novo a andadura” (Obra viva, páx. 66).
Observarase facilmente nesta cita que Avilés teoriza sobre a
función da poesía e da creación poética en xeral. Tamén sobre a
función da súa poesía, por suposto. Verbo disto, cómpre non
incorrermos na falacia autobiográfica. El mesmo indica que a Itaca
perdida é a dos seus primeiros versos. E tamén que o poeta coa
palabra recrea non precisamente o exacto paraíso que perdeu, senón
paraísos ficticios; non o fugaz tempo pasado, senón a superación do
tempo, a eternidade. Certamente, cabe establecer correspondencias
entre os seus periplos poéticos e os da súa vida. Sen embargo, a
experiencia persoal fica transfigurada na obra poética e xeneralizada
como experiencia humana universal. Eis a forza natural da verdadeira
poesía.
A forte tensión da poesía de Avilés verbo do desenvolvemento
dalgúns destes temas fica excelentemente recollida en versos coma:
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MEU capitán, é hora, é hora
de limpar os fanais, os astrolábios,
de abrir as caixas de ébano,
de polir bronces, de airear
as bandeiriñas do pañol e ver
esas chamas no ar de proa a popa.
É hora de prender lume na tarde!
Ter outra vez aquela hora intensa
na que era o ceo unha fogueira viva
e estaba o corazón aloumiñado
por ese instante único.
A onde se van as horas luminosas?
Só ten o corazón un cofre intacto
onde se gardan como postais vellas
esas felicidades de outro tempo
e o proer das feridas que nos deron.
É hora, capitán, collamos rumbo
de cara o tempo que ficou no olvido,
ese espello de brétemas que ás veces
se ilumina no fondo da memoria
e fai brillar en lampos unha tarde
que nunca volverá. Pero está viva.
(Última fuxida, páx. 47)

Unha das maneiras de reparar “o desastre do tempo” (As torres,
páx. 54) consiste en no poema recrear momentos do pasado por
medio da memoria vencedora do esquecemento; por máis que a
memoria sexa un coitelo de dobre gume: “apaixonada música da
lembranza” e “lóstrego de antano que me devolve a vida” (As torres,
páxs. 22 e 37), pero tamén unha “ferida sempre aberta” (Obra viva,
páx. 95). Porque a saudade anda polo medio cos seus estragos. Pero
hai expedientes aínda máis eficaces para esconxurar aqueles males.
Un deles é a figuración de mundos primixenios, iniciais ou derradeiros
verbo do decurso do tempo3 , estilizados e formados por constituíntes

3
É significativo, referente a isto, o epígrafe que abre a sección “Sementeira inicial”
de Os poemas da ausencia: “O tempo é eterno, indivisible, a Apocalipse escomenza
na hora da Xénese. Ou ó inverso” (O tempo no espello, páx. 131)
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elementais, primarísimos, coma o vento, o mar, a rocha, a luz... O
longo poema Esbozo de canto para o nacemento da luz4 é un claro
exemplo disto. Tenta así, dito noutras palabras, de recuperar “a
primeira mañá do mundo”(O tempo no espello, páx. 174). Ou a
derradeira, se se quere. Esta orientación preanúnciase en moitos
poemas da primeira etapa, xa desde As moradías do vento, e
reaparecerá recurrentemente nos tres libros da segunda. Función
semellante cumpren os símbolos do mar e as illas, as naves, o bosque
e a selva, a descrición da natureza brava ou domesticada que rodea
a vida campesiña, e a evocación épica das inmensidades e paisaxes
aínda invioladas, ou da vida e o amor naturais, que teñen un
referente real no val colombiano do Cauca e que, aínda así, van
moito alén de tal referencia.
As descricións de singraduras e o tratamento do tema e emblema
das illas prevéñennos contra a tentación de conferir valor realista
a esta vertente da obra do poeta de Taramancos. O escritor habitou
no val do Cauca e seguramente viviu alí experiencias primixenias e
de inocencia orixinal; o que non realizou na súa vida foi importantes
singraduras nin viaxes de illa en illa; realizounas, iso si, na
percepción facticia da creación poética. As referentes ao ámbito do
Cauca teñen a mesma condición ficcional ca esoutras. Son obra pura
de creación, da poiese.
O creador, romeiro incontido, boga na mañá clara e convida os
lectores a acompañalo para xuntos conquistarmos a liberdade:
Boguemos, mariñeiro, esfarrapemos xuntos
a fronteira das tebras que fecha a liberdade.
(O tempo no espello, páx. 130)

Coma Ulises, gusta de “enxergar no horizonte as illas, eses edéns
que ainda agora nos redimen e atraen” (Obra viva, páx. 54). O
resultado é satisfactorio, aínda cando o obxectivo imaxinado non se
4
Pertence á segunda parte de Os poemas da ausencia (O tempo no espello, páxs.
135-140).
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acade, coma no coñecido poema de Kavafis. O caso é ver as illas ou
simplemente soñalas:
E percorremos irtas moradias, cabalos no mencer,
estrelas case a carón da man, vimos as illas
á deriva do mar coma nun soño, vimos as illas
para sempre soñar. Esa nosa fuxida permanente,
ese ser e non ser.
(Última fuxida, páx. 32)5

Pero ás veces conséguese, intencionalmente ou na xeografía íntima
do suxeito, moito máis. Chégase mesmo a conquistar o paraíso
degorado. Tal é o testemuño de poemas coma a colosal Crónica de
Bernaldo Fros. Acontece entón que “o corazón recupera o territorio
inaugural do tempo” tras a visión cumprida:
A pirámide branca; o flanco doutra formosura
no óculo de alcance. Palma sen fin na luz -o seu fin mesmoe a illa, insólita, ese perfume.
Hai un ar novo no meu ser. Removendo
un antergo costume. Todo é recén feito desde séculos,
vivo de súpeto e a través do tempo;
non dá cabida o corazón á dimensión intacta.
(Cantos caucanos, páx. 88)6

Non importa neses intres que a conquista non sexa definitiva e o
novo Ulises se vexa obrigado a continuar a súa navegación de illa
en illa porque, así e todo, o proído da saudade segue activo. A onde
queira que chegue, mesmo cando volta a Itaca, o desacougo non se
calma; agúzase mesmo e arrequece nunha especie de dobre saudade
ou saudade revertida:
5
Non se pode escusar a referencia ao poema de Cunqueiro en Herba aquí e acolá
titulado Acolá están as illas, ao que pertencen estas palabras: “Acolá están as illas.
Paso a man polo lombo do vento / que mas deu coma un can no monte dá perdiz
/agardo que se ergan e voen sobre o mar. / A alma anda nestes inventos porque
non lle non abonda / o que é como é do mundo [...], para distraer a alma das súas
contas”.
6
As citas deste libro non se refiren á edición de Sotelo Blanco de 1985, que non
puiden consultar, senón á de Espiral Maior, A Coruña, 2000. Trátase dunha edición
bilingüe que recolle a traducción ao castelán feita por Ánxeles Penas para o I
Seminario de Traducción de Auliga en Rianxo.
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Non hai regreso, avoa,
nunca
regresa o mesmo home
ao mesmo sitio.
O lobo do deserto
perdeu a túa voz
e a auga clara da túa man
non apaga a saudade revertida.
Todos os rumbos, todos os navíos
levan-me ao grande río a renacer:
No ámbito do Cauca.

Así conclúe o Primeiro canto de Cantos caucanos. Esa saudade
revertida é o tema de fondo de todo o libro, a pesar de que na
superficie o que máis salienta é o canto a un mundo auroral e bravo,
a recuperación do territorio inaugural do tempo, o descubrimento
dun deus sinxelo e pacífico, un ámbito orixinal onde as forzas
telúricas e as persoais, especialmente a do amor, se despregan con
naturalidade, inocentes e non coutadas. Sen embargo, por debaixo
da epopea de liñaxe romántica latexa, unhas veces polo ton e outras
na expresión directa, a lamentación polo día inmortal agora irrecuperable que, aínda así, continúa vivo e lacerante. Por iso a saudade
que o magoa, é unha saudade absoluta e refire máis ao paso do
tempo do que ás mudanzas no espacio. O suxeito xa non é o que foi,
é imposible voltar á inocencia perdida. A súa recuperación mediante
o milagre da palabra poética é eficaz pero pasadía. A única curación
definitiva chegará tras a morte. Consistirá na confusión suprema
coa terra. Tal é o oráculo da visión
A única curación definitiva chegará de Rosalía por Ulises Fingal cando
tras a morte.
“ferido da saudade” baixara ao
Averno: “Ai, meu fillo, para a túa
sede a miña auga é un alivio pequeno. Podes beber para enxordar as
dores. Mais a ferida xa non se cura nunca, ata que a arxila que te
ergue se confunda outra vez co pó das eiras, coa terra de labranza,
coa area das praias dos teus eidos nativos. Eu non apago máis que
a sede deste día...” (Nova crónica, páxs. 107-108). E endealí o seu
último desexo:
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quero volver á simples moradia
que un dia fixen no dintel do vento,
á terra de labor, xa feito cinza
para pular na saiva, e ter de novo
os paxaros na man... Ese outro tempo!
(Última fuxida, páx. 28)
Sentir así a terra sobre o corpo
e viver permanente nas raíces,
sentir a relva, as flores ventureiras,
o paxaro aniñar, sentir o tempo
quedo xa para sempre no infinito
mentres fluen as fontes e coallan
os seixos en diamante florecido.
Sentir a terra sobre o corpo nu
fresca de semear, sentir a rella
abrir o sulco, e ver a sementeira
desde o fondo do amor. A eternidade
só asi teria a dimensión perfeita.
(Última fuxida, páx. 73).

Galicia e lingua, outros obxectos de identificación
O poeta, como o home, identifícanse plenamente co pobo e a lingua
de Galicia. Nun movemento de identificación ousado que nos fai
lembrar o de Neruda con Sudamérica ou o de Walt Whitman cos
Estados Unidos, así se expresa neste texto de 1980:
Miña Patria:
Eu son o teu soldado máis forte.
A túa lingua é a miña espada
e cando debullo unha canción
cando florece unha palabra
canta en min o labrego cavador
o emigrante e o poeta,
o mariñeiro
o home que amasa o pan e moxe o leite.
¡Non son un home: Son un pobo
e ninguén me pode domear!
(O tempo no espello, páx. 186)

Hai outros textos, escritos a maioría deles en Colombia e reunidos
en Os poemas da ausencia, onde este tema se desenvolve en relación
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co do desexo de confusión coa terra e co da saudade dos ámbitos da
infancia e do primeiro amor. No referente á lingua, coida Avilés e así
o ten exposto en varias colaboracións reunidas en Obra viva, que foi
a elección da lingua galega o factor máis importante dos logros
poéticos de autores coma Rosalía. Galicia e a súa lingua, de por
parte, supoñen para o poeta “unha ferida” (Última fuxida, páx. 40)
ou tarefa pendente na que cómpre involucrarse coa actitude humilde
dun soldado, malia a literalidade do poema enriba reproducido.
Outros son os capitáns que o han dirixir na loita.
Na poesía e na obra ensaística de Avilés aparece con abraiante
profusión o vocábulo “capitán” aplicado, con efectos de
recoñecemento agarimoso dunha suposta autoridade moral, a moi
diversas persoas da vida pública galega e aos destinatarios representados de certos poemas. Comeza, polo que vou vendo, aplicándoo a
Urbano Lugrís no celebrado pranto que lle dedica, e ao seu fillo no
Cántico de anguria e de esperanza para arrola-lo meu neno (O tempo
no espello, páx.150). Dos persoeiros galegos, entre moitos outros,
merécenlle tal tratamento Castelao, Raimundo Patiño e unha longa
nómina que inclúe os guieiros da política e cultura nacionalista:
Méndez Ferrín, Pousa Antelo, Beiras, Camilo Nogueira, Bautista
Álvarez. Nunha ocasión chega a laiarse da desunión entre “os
capitáns da nosa xente” (Obra viva, páx. 217). Avilés fai dous usos
gramaticais distintos deste apelativo. Unhas veces utilízao como un
vocativo apostrófico, de maneira semellante a Walt Whitman no ben
coñecido e logradísimo poema O captain! My captain. Deste poema
era gustante Avilés, pois reproduce o primeiro verso como epígrafe
da lembranza dedicada ao seu condiscípulo Domingo Antonio Lado
tras o pasamento deste (Obra viva, páx. 118). Así e todo, non hai que
excluír que este uso o herdase Avilés ante todo da fala cotiá do
Barbanza e da Illa de Arousa, segundo eu mesmo teño oído e
recibido.
En canto ao uso simplemente apelativo, resulta interesante lembrar
que Neruda no seu Cántico general o aplicara aos libertadores como
San Martín e aos mobilizadores revolucionarios como Recabarren,
Sandino ou Prestes, empregando máis dunha vez a expresión
“capitanes del pueblo” para referirse a eles. No caso de Avilés, este
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segundo uso é significativo da súa implicación activa na tarefa da
promoción do pobo galego en todos os aspectos. En tal sentido, non
deixou o home de participar na acción política e cultural, como
sabemos. Pero sobre todo coidaba que o seu contributo tiña que o
pór maiormente desde a súa condición de poeta. Como entendía que
fixera Manuel Antonio, quixo unir poesía e revolución permanente.
Sostivo que “nunha nazón sometida, o exercicio da libre creación
[...] tamén ten que esforzar-se nun plantexamento moral de defensa
das liberdades políticas, económicas e sociais e da alienación mesma
que o seu pobo e o seu entorno cultural están a sofrer”. Entón o
poeta vén a ser “un taumaturgo ou un druída que pronúncia
esconxuros nunha fala ritual da que pode xurdir nun efeito de
atavismo o espertar dalgunha célula da memória colectiva ou
prender a charamusca da emoción para que a conciencia vislumbre
o seu selo máis íntimo” (Obra viva, páxs. 31 e 32).
Fican sen abordar outros temas importantes na obra de Avilés. Un
deles nada secundario é o do amor, presente na súa poesía das dúas
épocas. O importante para irmos
concluíndo é decatarse do sistema
intimamente trabado que repre- Como entendía que fixera Manuel Antonio, quixo unir poesía e revolución
senta a súa poesía, segundo se
permanente.
puido ver ao longo da exposición.
Téñense feito intentos de diferenciar distintos tipos na súa poesía. Por interesar menos aquí,
conformareime con apuntar que a dimensión íntima, que mira
maiormente aos problemas existenciais da persoa, coexiste,
harmoniosamente e ás veces nun mesmo poema, coa exaltación do
heroe positivo da nova épica cultivada por Whitman e por Neruda
entre outros. Dos poetas galegos, Avilés ten manifestado adoito
cáles eran os seus predilectos. Os que nunca deixa de nomear son
Rosalía, Manuel Antonio, Pimentel e Cunqueiro.
O ollo único de Deus
O tema relixioso é de importancia secundaria no sistema poético
de Avilés. Aínda así, as referencias a el son abondosas e aparecen en
todos os seus libros. En canto ao sentido das mesmas, algunhas
conteñen unha valoración positiva de varios elementos da fe cristiá.
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Outras son rotundamente negativas, rexeitadoras dunha certa
imaxe de Deus e de actitudes da Igrexa. E hai aínda outras,
maiormente en poemas da primeira etapa, que resultan abondo
equívocas e de interpretación non moi doada.
Entre as primeiras, sinalarei para comezar aquela en que exalta a
figura e os traballos do labrador, símbolo de por parte de todo
traballador, coa figura e a obra do Deus creador, nun poema que,
despois da pregunta retórica “¿Non será Deus acaso un home cunha
eixada”, remata deste xeito:
(Este Home ardentío é feito a semellanza
de Aquel que no principio alumeou a terra,
cubriu a selva de aves, de estrelas o infinito
e cunha eixada ao lombo percorreu os seus eidos
e aturuxou tan forte que no sétimo día
crebáranse as vidreiras do horizonte prístino).
(O tempo no espello, páxs. 111-112)

Teñen igualmente connotacións positivas os símiles con que caracteriza a figura da avoa labrega aos seus oitenta anos mediante o
recurso a motivos centrais da fe cristiá como son, ademais do de
Deus creador, o da terra prometida e o do banquete do reino con pan
para todos. Reparemos nestes versos escolmados do poema Adicatoria
na sección “Sementeira inicial” de Os poemas da ausencia:
Pulas aínda o cobre do teu músculo
para abrir cales de amor con que rega-lo millo.
Gardas humildemente o instante máis puro
-nin Deus acaso fose máis puro nese intree bicas anegada o trigo da semente,
a léveda fragancia da terra prometida.
E ha de medrar en cada espiga, avoa,
o pan que Xesucristo partirá no futuro.
(O tempo no espello, páxs. 133-134)

Sabemos, de por parte, que o home Antón Avilés Vinagre foi
tremendamente crítico coa institución eclesiástica por achala
dominadora e escravizante, arrimada ao poder. Coidaba que traizoara
a primitiva mensaxe de rebelión de amor contra o establecido e
confundira a grea inocente do evanxeo cun rabaño submiso ao seu
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mandar (Cfr Obra viva, páx 80). Sen embargo, soubo apreciar os
movementos de renovación posconciliar e apalabrou con algúns dos
seus representantes a participación nas súas exequias fúnebres,
segundo conta e escribiu M. Dourado Deira.
Sospeito que a posición crítica contra a Igrexa e contra certas
imaxes de Deus ten a súa orixe na intervención dun crego en
relación coas súas primeiras experiencias do amor e de exercicio da
sexualidade. Pódese interpretar neste senso o estraño poema do
libro A frauta e o garamelo, titulado Carta a un corvo que se chama
Alberte e que remata así:
Non mánde-la túa voz de estadea polos freixos
que eu sempre estou en tódolos camiños
buscando sol e froitos nos centeos,
rachando chambras verdes e brincando
de valado en valado polos peitos.
Se estás perto de Deus, dalle esta folla
amarela de viña, pra que cubra
núa muller de noite no teu anxo.
(O tempo no espello, páx. 50)

A imaxe de Deus interiorizada a partir do ensino dos representantes da Igrexa sería a dun supremo vixiante que couta o
desenvolvemento natural da vida e do amor. Se a esta engadimos
aqueloutra que o presenta a carón da Igrexa como garante máximo
da orde establecida e atranco aos desexos de liberación da condición
humana, o rexeitamento devén inevitable. Así se entenden versos
coma “Un Deus ruín está criando xente / a semellanza sua. E
viceversa” (As torres, páx. 59) ou coma: “e afío con paciencia o
coitelo de sílex / para furar o único ollo de Deus” (As torres, páx.
43). A presencia dese deus témero é quen de aparecer e turbar a
fruición do paraíso reconquistado: “Desde o fondo dos Andes o seu
ollo sen pálpebras / fura o centro do sol / e deixa o tempo estático
un instante” (Cantos caucanos, páx. 39). Este motivo do ollo único
de Deus puido Avilés sacalo da representación de Deus, frecuente na
escultura católica, mediante o emblema dun triángulo equilátero
cun enorme ollo no interior. Pode tamén conter unha referencia
intertextual a Simone de Beauvoir en Mémoires d’une jeune fille
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rangée e a Sartre en Les chemins de la liberté e en Les mots, onde
Deus é experimentado como un ollo que ao mirar paraliza e
cousifica, como unha ollada radiante de maliciosa bondade que lle
rouba á persoa a terra, a vida, o próximo e a si mesma.
Na poesía de Avilés, sen embargo, o rexeitamento afecta a esa
imaxe e comprensión de Deus; mais non a outras imaxes posibles. De
feito ofrécese un embrión de imaxes alternativas. En Cantos caucanos
chega a se revelar un deus sinxelo e de pacífica fermosura (páx. 90),
un deus sinxelo apacentando aerólitos ao pé das criaturas inocentes
(páx. 30), un deus brunido abrindo o manancial da vida (páx. 88),
un deus antigo amigo do sol (páx. 50). Tal revelación prodúcese ao
mesmo tempo que a experiencia
Na poesía de Avilés o rexeitamento dunha natureza prístina e dun
afecta a esa imaxe e comprensión de “amor natural, fresco e froital”
Deus; mais non a outras imaxes posi- (páx. 38). Sen embargo, esta conbles.
quista segue estando ameazada por
“un deus triste, agoniante aínda”
sobre o que foron cimentados os alicerces da beleza (páx. 38). Mais
a nova imaxe de Deus vai ser desde entón integrada no acto da
creación poética, precisamente en canto posibilitadora dela, e as
palabras do poema soan no arcano como vindas
da garganta dun deus tan branco no ronsel do día, tan
de inocencia deslumbrante e puro, e nós amando-nos
no seu claror, pois a camelia existe ao dicer o seu nome.
(As torres, páx. 45)

Se esta imaxe de Deus é integrable dentro da fe cristiá ou implica
máis ben unha fe telúrica e panteísta, coherente co estadio mitolóxico
do que sente señardade o poeta como enriba viamos, esta é unha
cuestión na que non podemos entrar aquí. Só teñamos en conta que
a fe poética de Cunqueiro era semellante malia a afirmación da
resurrección da súa carne.
Xesús Portas Ferro
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I. Introducción: evocación persoal
Cando empezo esta reflexión non podo evitar a lembranza dalgúns
acontecementos vividos nos anos cincuenta. En primeiro lugar a
solemnidade da proclamación do dogma da Asunción, o primeiro de
Novembro de 1950, na constitución dogmática Munificentissimus
Dei. A Igrexa, polo menos en España, botou, botamos, a casa pola
ventá. A tensión da devoción mariana chegaba ó cumio. Con todo,
aínda houbo voces que lamentaron que Pío XII non tivera o valor de
declarar que María non morrera. A fórmula da declaración dicía que
estaba no ceo, pero omitía sinalar se pasando ou sen pasar pola
morte (!). Os que se lamentaban pensaban que o Papa tivera
presións para non o facer... e sentíano. Outros loaban a prudencia
do Pontífice que non se metera no problema. Esta apoteose tivo o seu
eco, aínda agrandado, no ano mariano de 1954, para celebrar os cen
anos da proclamación do dogma da Inmaculada.
Outra lembranza é a duns exercicios espirituais dirixidos polo
mariólogo José Antonio Aldama, S.J., onde a máis da orientación
mariana que impregnaba toda a súa espiritualidade, lamentou que
o dogma da mediación universal de María, non tivera entrado tamén
na definición ó mesmo tempo cá Asunción. Falounos con paixón da
controversia teolóxica e da defensa que fixeran os mariólogos
españois.
Hai un terceiro recordo, menos puntual e máis amplo no tempo,
que é o referente á discusión conciliar de se a María se lle dedicaba
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un documento específico (postura defendida polo Cardeal Santos) ou
se insería dentro do da Igrexa, a constitución Lumen gentium, como
logo ocorreu (tese do Cardeal König). Vivíase con espírito de
competición. Uns desexaban un documento propio. Parecíalles que
lle daba máis resonancia. Finalmente triunfou a corrente da nova
eclesioloxía –Igrexa, pobo de Deus, no canto de Igrexa-Xerarquía–,
que non pretendía diminuí-la importancia de María, senón situala
no seu posto na Igrexa (A votación gañouse só por dezasete
votos...).
¡Que lonxe vemos hoxe esas alegrías e esas frustracións!
Aínda podería engadir outro feito que marcou a miña adolescencia,
con doce ou trece anos, unha monxa que dirixía o colexio e que se
sentira beneficiada por unha curación da Virxe de Lourdes, díxonos
máis dunha vez, que na súa xa longa vida, só atopara unha rapaza
que lle dixera que non lle tiña devoción á Virxe, e que ela, temía pola
salvación desa rapaza. A min preocupoume moito, porque eu, que
non o dicía, tiña medo a non ter pola Virxe esa vivencia que parecía
había que ter. Agora entendo, que naquela educación relixiosa moi
dirixida ó sentimento, eu sentíame moito máis atraída pola persoa
de Xesús; ese era todo o meu pecado. En canto á monxa, que non
facía senón transmitir o que tamén a ela lle ensinaran, téñolle que
agradecer, en troques, que sempre nos dixo que non tiñamos obriga
de crer nas aparicións, e insistíanos, tal vez máis do normal no
momento.
II. A teoloxía preconciliar
Esta introducción pretendeu descubrir dun xeito narrativo, o
cambio que supuxo o Concilio Vaticano II na presentación da figura
de María, que vinte séculos de cristianismo se encargaran de formar
e mesmo deformar. Dunha parte o Dogma, obxecto de varios
concilios, e moitas páxinas de estudio, que expresaron a súa
doutrina nas categorías propias do momento. E doutra, o pobo, que
orientado polas mesmas doutrinas, e deixándose levar por unha
figura tan suxestiva, non aforrou imaxinación para crear
advocacións, imaxes, aparicións, milagres e lendas, e todo o que

28 132

María de Nazaré

sabemos que enche a xeografía da cristiandade, pero que en España
bate tódolas marcas1 .
En primeiro lugar temos que ter en conta que da vida de María non
sabemos a penas nada. As citas do Novo Testamento, a máis de seren
escasas pertencen case todas ós evanxeos da infancia. Hoxe sabemos
que estas narracións tiveron unha construcción tardía, dirixidas a
encher o baleiro dos datos biográficos sobre as orixes de Xesús.
Xesús acadou sona só na súa vida e predicación de adulto. Era
normal que se descoñecera a súa infancia. Por iso os textos máis
antigos non a recollen. Pero co tempo, na comunidade cristiá
sentiuse a necesidade de completar a súa biografía, e creáronse os
relatos da infancia, moi influídos por datos lendarios e pola aplicación doutros recollidos do Vello
Testamento. Isto condiciona a súa
A nós pídesenos, como ás
interpretación. Non hai que
primeiras coumnidades, que indesprezalos, pois os datos conteñen terpretemos tamén os textos e a
unha mensaxe teolóxica que é, tradición de xeito que sirvan
certamente, importante. Pero h o x e .
calquera estudio bíblico pasa hoxe
pola crítica e as novas interpretacións. É dicir, a nós pídesenos,
como ás primeiras comunidades, que interpretemos tamén os textos
e a tradición de xeito que sirvan para nós hoxe.
Por outro lado, as reflexións que se facían sobre María, estaban
enmarcados dentro do esquema da historia da salvación que se
manexaba: un Deus que crea o home en estado de gracia, un pecado
orixinal da primeira parella que ofende a Deus, unha necesidade de
reparación que non podía facela un simple home, unha urxencia de
que baixara Deus á terra en forma de home nacendo como tal, e de
Como apéndice deste traballo van uns datos cronolóxicos
referentes a algúns aspectos da marioloxía ata hoxe.

1

e documentais

Tamén, ante esta tarefa de escribir sobre María no século XXI, quixen repasar
un libriño que foi fonte de información, devoción e meditación, durante un
tempo, para moitas xoves e adolescentes. Proba delo son as nove edicións que
del se fixeron entre os anos 1942 e 1948. Aquí non hai que facer un feminino
inclusivo, porque, casualmente, ían dirixidas a elas: Meditaciones sobre la
Santísima Virgen María, do Padre Ildefonso Rodríguez Villar. É todo un tratado
da marioloxía contemporánea.
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aí a singularidade da muller que o traería ó mundo. Tódolos
privilexios eran poucos. Durante vinte séculos a Igrexa foi pondo a
María no cumio da perfección ata case privala da humanidade onde
estaba inserta: concibida sen pecado, virxe antes, en, e despois do
parto, nai de Xesús, Nai de Deus, nai da Igrexa, corredentora,
asunta ó Ceo, antítese de Eva2 , mediadora universal3 .
Polas razóns anteriores, dixen que a proclamación do dogma da
Asunción foi un cumio, cumio na proclamación dos privilexios de
María. E cumio, porque a partir de aí, veu a xeira de repensar, de
actualizar os contidos desa exaltación, uns dogmáticos e outros
devocionais ou cultuais.
III. O Concilio Vaticano II
Logo veu o Concilio Vaticano II, e María aparece, no capítulo
oitavo da constitución sobre a Igrexa, a Lumen Gentium. Despois de
falar do seu misterio [1]. do pobo
Non ten o concilio a intención de de Deus [2], da xerarquía [3], dos
propor unha doutrina completa laicos [4], do chamamento de todos á santidade [5], dos relixiosos
sobre María.
[6], e da igrexa peregrinante [7].
Esta constitución foi das máis conflictivas e aprobouse só na súa
sexta redacción, máis que nada polo xiro novo que daba á eclesioloxía
e a este punto da marioloxía.
Pero curiosamente, se lemos detidamente este capítulo oitavo,
observamos que a penas cambia a visión de María. O documento
segue a respectar tódalas súas prerrogativas. Mesmo repite a mesma
visión tradicional, histórica. É verdade que no número 54 nos di que
non ten o concilio a intención de propor unha doutrina completa
sobre María, nin resolver as cuestións que aínda non ten dilucidado
plenamente a investigación dos teólogos. Supón, logo, o Concilio,
que hai cuestións a debater, e que lle corresponde ós teólogos o facer.
No número 60 insiste no único mediador: Cristo Xesús, seguindo o
2
Por Eva entrou o pecado, por María a salvación. Tema amplamente tratado
na Patrística.
3
É verdade que logo se lle engaden afirmacións menos xustificables, como
a do voto de virxindade ós tres anos, ou de que San Xosé a imitara cando a
coñece e tamén fai o mesmo voto.

30 134

María de Nazaré

razoamento de que María non escurece nin diminúe esa única
mediación. E volve sobre esta idea no número 62: con todo ha de
entenderse de tal xeito que non reste nin engada á dignidade e
eficacia de Cristo, único mediador. No número 66, despois de
ratificar as distintas formas de culto a María, fai fincapé na
diferencia do culto a ela e a Xesús. Estes serían case os únicos
apuntamentos que poidan suxerir algunha intención de matizar.
Temos que ter en conta, que tódolos documentos do Concilio, pero
este moi especialmente, son escritos e emendados mil veces ata
lograr o consenso. Pero, con todo, nestas breves liñas, e sobre todo,
na concepción global do documento, estaba o mecanismo dinamizador
das futuras reflexións.
Von Balthasar dirá que a obra do concilio segue a ser unha pedra
miliar que en adiante non será doado remover, pero deixou cuestións
abertas que seguen a urxir para que se pense nun esquema novo e
máis fondo... e se enfronten tamén os problemas que fan entrar en
escena a María co seu papel dramático no teodrama...
IV. O posconcilio
¿Por que dicimos, logo que houbo tanto cambio na maneira de
tratala despois do Concilio, ata o punto de preocupar ás xerarquías
da Igrexa? De feito, nos primeiros anos notouse na teoloxía un
baleiro de estudios mariolóxicos.
Penso que a chave non está na letra impresa, senón no espírito que
envolveu o Concilio e a época nova que empezamos a vivir. É dicir,
que o cambio de paradigma do misterio da salvación, o arredamento
da literalidade bíblica, a entrada da razón e da ciencia nas análises
dos dogmas, tiña que producir forzosamente un cambio no
tratamento dado a María, como cambiou, tamén, o dado a Xesús.
Comezouse a equilibrar a insistente importancia que se lle dera á
súa divindade, tratando de afondar na súa humanidade. A marioloxía
ten que estar, loxicamente, en función da cristoloxía. Pero a pesar
desta lóxica, a marioloxía fora ata entón, un pouco independente.
Por esas razóns de singularidade e de entusiasmos admirativos. De
María nunquam satis, diciamos. (De María nunca [se di] abondo)
Todo o que a exaltara era válido e positivo4 .
Un exemplo, aínda que hoxe nos pareza mentira. Eu asistín durante varios anos,
a Misas de Domingo onde o sancristán –o señor Xaquín–, dirixía o rezo do rosario

4
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O movemento teolóxico inmediatamente preconciliar, nos aspectos
bíblico, patrístico, eclesiolóxico, pastoral, litúrxico e ecuménico
estaban chamando ó cambio. Cambio que non se pode dicir que fora
para reducir a valoración de María senón para resituala. Non
tratala como algo illado e singular, senón dentro da eclesioloxía e da
cristoloxía.
Neste movemento xogaron tamén, da parte da teoloxía, o menor
aprecio pola piedade popular, factor decisivo en moitos aspectos da
devoción mariana. E, por outro, a teoloxía feminista, que a partir do
Concilio emerxe progresivamente, e cuestiona moitas das
repercusións que a teoloxía mariana tradicional proxecta sobre a
muller. A holandesa Catharina Halkes cuestiona se na presentación
tradicional de María non hai unha intención de crear un modelo en
contra das mulleres, nada crítico cos homes e chamado a facer
lexítimo o abismo aberto pola Igrexa entre a sexualidade (feminina)
e a administración do sagrado.
O desenvolvemento da marioloxía Cando as vagas de marianismo se
foi afastando ó cristianismo do intensifícan, co Papa Xoán Paulo
xudaísmo, á Igrexa do novo Testa- II, acentúase a crítica, vendo en
mento, ós cristiáns evanxélicos dos moitas das súas doutrinas un incatólicos, e ós cristiáns en xeral, tento de presentar a figura de
dos homes (e mulleres) modernos. María como compensación para
que cregos célibes poidan vivir dun
xeito espiritual a intimidade, o amor, a feminidade e a maternidade.
(Hans Küng, Drewermann).
Sen esquecer, como factor determinante tamén, nesta dinámica de
cambio, a dimensión ecuménica, que tanto considerou o Concilio e
que tiña aquí un serio escollo. Un dos fortes motivos do afastamento
protestante estaba, precisamente, en María. O desenvolvemento da
marioloxía foi afastando ó cristianismo do xudaísmo, á Igrexa do
novo Testamento, ós cristiáns evanxélicos dos católicos, e ós cristiáns
en xeral, dos homes (e mulleres) modernos (Moltmann).
Nos anos noventa publícase o libro Los Obispos españoles hablan
de la Virgen. Recolle 115 escritos de 87 bispos sobre o tema, nos
en alto, ata o momento da consagración. O cura estaba de costas e celebraba en
latín baixiño (!).
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vintecinco anos posconciliares. No folleto de propaganda din que
"permite seguir el impacto –en parte negativo, en parte positivo– de
la evolución en la estima y el aprecio del pueblo de Dios hacia su
madre del cielo, fomentada y sostenida por sus pastores. El balance
final es claramente positivo. A pesar de ciertas reticencias y
minusvaloraciones que conciernen más a pensadores y teólogos que
al Magisterio y al pueblo fiel".
A impresión da lectura é que a xerarquía quere dar por pasada a
crise posconciliar, e que todo volve ó seu sitio. Con matices, case
tódolos documentos se desenvolven máis preto da tradición que da
modernidade. O propio estilo desta propaganda, xa di moito.
V . O momento actual
1. Relixiosidade popular. Manifestacións devocionais.
Na relixiosidade popular, e respecto da devoción mariana, subliñaría
dous aspectos. En primeiro lugar, e referíndome ás novas xeracións,
sobre todo urbanas, a devoción mariana entra no mesmo bloque que
todo o relacionado coa fe e coas prácticas: bastante desinterese,
ignorancia, e indiferencia. Respecto dos grupos de adultos crentes,
certamente creceu se miramos as manifestacións públicas de
procesións e visitas ós santuarios. Non tanto por un aumento de
devotos, como por un aumento de medios económicos e de comunicación, que fan proliferar os actos relixiosos deste estilo, amenizados co carácter festivo da romaría; chámese o Rocío, o Pilar ou os
Milagres, e que gran parte do clero fomenta por diversos motivos e
con diferentes medios. Sen esquecer que moitas destas manifestacións
están enraizadas fortemente nas diferentes culturas, o que de seu,
é un valor.
Tamén se multiplica o culto nos lugares das aparicións marianas:
El Escorial, Sevilla, País Vasco, Santander... aínda eco das grandes
de Lourdes (1858) e Fátima (1917) que seguen atraendo masas. En
Pontevedra, onde escribo, practícase o culto mariano, no chamado
"Santuario das aparicións"5 .
Disque é onde A Virxe e mailo neno Xesús se apareceron a Sor Lucía, a vidente
de Fátima, cando vivía aquí, sendo relixiosa dorotea. A propiedade da casa e a

5
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Outras prácticas como o rezo do rosario, outrora precepto familiar
de obrigado cumprimento, decaeu considerablemente, pese ó impulso
que se lle está a dar desde as máis altas instancias vaticanas. No
apéndice poderanse comprobar as devocións que resultan xa totalmente abandonadas.
Nos grupos minoritarios de comunidades afíns á teoloxía da
liberación ou motivados por unha espiritualidade actualizada hai un
amplo abano de manifestacións. Fan fincapé na María do Magnificat,
que se considera unha redimida máis e mira para os pobres que
necesitan a liberación. O Magnificat é un canto revolucionario
porque altera a orde social establecida. Non se limitan a xestos
cultuais, senón que tenden a nos identificar con ela na lectura
profética da historia e no compromiso pola liberación. María
identifícase co pobo. Jon Sobrino e Leonardo Boff, móvense nesta
óptica, como xa o fixera Moltmann, e en Sudamérica nótase esta
orientación. Nestes días acaba de
A reflexión feminista, moi crítica
aparecer un disco, María la de
coa teoloxía mariana tradicional,
Jesús, con doce cancións nesta
salienta a libre decisión de María.
liña. As letras son de Domingo
Pérez e do bispo Pedro Casaldáliga.
A reflexión feminista, moi crítica coa teoloxía mariana tradicional,
salienta a libre decisión de María na encarnación e a liberdade da
que fai uso indo soa polos montes cara a Ain Karem, nas montañas
de Xudea, para felicitar e vir en axuda da súa curmá, Isabel (ver
neste mesmo número, o articulo de Isabel Gómez Acebo).
Os movementos carismáticos subliñan a dimensión pneumatolóxica
valorando o influxo de María na espiritualidade dos crentes. É
esencial nas súas oracións e celebracións. Mesmo recuperan a
teoloxía da consagración mariana, relanzada por Xoán Paulo II
(lembremos o Totus tuus como lema e a substitución do logotipo da
Igrexa polo de María) e cuestionada por algúns teólogos, que pensan
que só corresponde a Deus recibila. Outros, o mesmo Papa, xogan
responsabilidade do culto pertence ó Exército azul internacional. Aténdena dúas
relixiosas traídas por eles e por un crego alemán que vive aqui.
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con diversas expresións que teñan outro significado, como entrega,
ou explicitación da confianza ou da protección que lle piden.
Folga dicir que detrás de cada unha destas manifestacións populares ou devocionais subxace unha teoloxía que as motiva.
2. Novas liñas teolóxicas
Antes de analizar, ou polo menos expoñer, os novos estudios
marianos posconciliares, tentaría dar unha visión esquemática, do
novo paradigma do misterio da salvación. Do mesmo xeito que
expuxen o vello, porque me parecía que fora determinante na
concepción mariana que vivimos nos primeiros vinte séculos.
Sigo a Torres Queiruga, que con uns esquemas novos, recolle as
últimas achegas dos teólogos conciliares.
Descuberto o carácter mitolóxico das narracións bíblicas no
tocante a creación e á biografía de Adán e Eva... os teólogos andaron
á procura doutro esquema de interpretación máis acorde cos tempos
e que non contradicise a ciencia no que respecta á creación dos seres
humanos.
O punto de partida é, ten que ser, o mesmo: Deus é Amor, e por
amor crea. Todo sae del como froito e manifestación do seu Ser
amoroso: o universo e os seres humanos. En Deus, en quen non
existe o tempo, o acto creador e xa salvador. De feito, por parte de
Deus, a humanidade nace salvada, froito dun mesmo acto divino.
Deus déixalle ó ser humano a capacidade de aceptala ou rexeitala,
por nos ter feito libres. A manifestación de esta creación-salvación,
foina descubrindo o ser humano no tempo e segue e seguirá
descubríndoa, non porque Deus non quixera nin queira manifestarlla
dunha vez, senón porque a capacidade da humanidade vai medrando
persoal e colectivamente.
Xesús de Nazaré nace moito despois dos primeiros seres humanos,
hai só vinte séculos, que non é nada en proporción ós milleiros que
ten o universo. Nel, en Xesús, maniféstase a plenitude da revelación,
El danos a coñecer o carácter paterno-maternal de Deus. Descóbrenos
a nosa misión no mundo e o xeito de vivir asumindo esa salvación
que Deus nos ofrece desde o primeiro momento, pero que somos
libres de aceptala ou non en cada intre da nosa vida.
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Neste proceso inscríbese a resposta que deu María a Deus. Unha
resposta que foi humana e polo tanto libre. E esa liberdade queda
patente na escritura cando El solicita o seu consentimento para que
se realice nela a encarnación de
María vese na Inmaculada Concep- Xesús. E Ela di que si. Ela cre, o
ción
ción, como a radicalmente redimi- que supón que vive na fe, non ten
da, onde se realiza máis plenamen- un precoñecemento do misterio.
te a salvación
salvación.
Vai medrando segundo os
acontecementos. Si, que seguiu
sostendo ó longo da súa vida e do que nunca se retractou. Velaí a
súa maior singularidade.
E a este si, voluntario e libre, na fe, sostido ó longo da súa vida,
da encarnación á cruz, corresponde a plenitude de gracia, de
identificación con Deus. Esta resposta faina merecente de que a
consideremos modelo de fe, homes e mulleres. E que celebremos a
súa asunción como a plenitude da vida humana á que Deus quixo
destinala, igual que a nosa, a unha eternidade de identificación con
El. O grado desta plenitude entre as diferentes persoas, queda
totalmente reservado ó misterio de Deus.
Á luz deste esquema podemos interpretar os textos
neotestamentarios e mesmo a tradición secular da devoción mariana.
Sen nada quitar, senón reinterpretando.
Rahner, comentando os dous últimos dogmas marianos, discutidos
por certos teólogos, di que hai que inserilos dentro da concepción
cristiá da fe. Ve a María, na Inmaculada Concepción, como a
radicalmente redimida. Onde se realiza máis plenamente a salvación. E Torres Queiruga, no seu libro sobre a resurrección interpreta en idéntico sentido a Asunción ó ceo: é a consecuencia desa
redención que nos inclúe a todos, como salvados destinados á
plenitude eterna, pero que en María recibe xa o recoñecemento da
Igrexa.
3. María no novo paradigma
Aínda que pareza unha contradicción o novo paradigma mariano
consiste en volver ó pasado. En purificar a figura de María de todo
aquelo que queréndoa enriquecer, a foi afastando da súa verdadeira
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personalidade e papel no mundo e na Igrexa. Temos que facer que se
cumpra a frase que Lucas puxo nos seus beizos: Hanme chamar
ditosa tódalas xeracións.
Hans Küng, nun recente libro sobre a muller no cristianismo6 ,
pide para a figura de María catro notas:
a) María é un ser humano, non celestial. O evanxeo máis antigo,
Marcos, só nos fala do conflicto nai-fillo, cando o avisan de que a súa
nai anda a buscalo e pregunta ¿Quen é a miña nai? (Mc.3, 20 e ss.).
Non fala de nacemento lendario, nin de parto virxinal, nin da súa
presencia ó pé da cruz. Disto só falan os evanxeos máis tardíos. Hai
que distinguir, logo, no N. T. a María, personaxe histórica e a María,
figura simbólica. b) No Novo Testamento María é ante todo Nai de
Xesús. Testemuña da súa verdadeira humanidade. Algo que é
compatible coa fe de que a súa existencia só se entende desde Deus.
c) María é exemplo e modelo de fe cristiá. A vida non lle aforrou
ningunha das vicisitudes de toda vida humana. Non se ve nela unha
fe de especial penetración dos misterios divinos. A súa fe vive o
proceso humano de calquera crente. d) María remite sempre á causa
de Xesús. A causa dela é a de Xesús que é a de Deus.
As palabras de Lucas: Fiat e Magnificat aínda hoxe teñen sentido.
María loa a un Deus que derruba os poderosos e levanta os
humildes.
Aquí non aparecen argumentos que xustifiquen ningunha discriminación por razón de sexo. No N. T. non se fala de submisión da
muller ó home. As diferencias vívense só en razón dos costumes da
época. Na fe, os dous sexos temos os dous referentes, aínda que non
estrictamente paralelos: Xesús, como fillo de Deus e encarnación do
seu amor, e María como modelo de fe que o acolleu e viviu para El.
Hans Urs Balthasar insistiu neste punto case ata a esaxeración.
Moito antes, no 1955, en plena exaltación mariana, xa Romano
Guardini apostaba por unha María sen superlativos, senón como un
ser humano coma nós, non unha alma nin unha idea. E quería ver
a maternidade divina como un feito relixioso de orde persoal, non
como un proceso físico.
6

Hans Küng. La mujer en el cristianismo. Trotta, Madrid, 2002, pax. 74 e ss.
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Rahner, que escribiu uns corenta traballos sobre María, di, case
ó mesmo tempo que Guardini, no 1956, que o significado históricosalvífico de María está determinado pola súa maternidade divina,
entendida non como feito puramente biolóxico ou biográfico, senón
como acontecemento espiritual corpóreo e punto decisivo na historia
da salvación. É exemplo de realización do cristianismo perfecto
porque é a máis pura recepción da salvación que Deus nos ofrece en
Xesús. E insiste no acto libre que supuxo esta aceptación.
A Rahner lle debemos ter situado o discurso de María dentro do
conxunto da teoloxía, e de ter
subliñado a súa dimensión eclesial
e antropolóxica. Non resulta
estraño, logo, que o documento
conciliar recolla, no 1964, estas ideas xa esparexidas nos tempos
anteriores, como se dixo máis arriba.
É exemplo de realización do cristianismo perfecto porque é a máis
pura recepción da salvación que
Deus nos ofrece en XXesús
esús
esús.

Outros teólogos abriron camiño, aínda que, ás veces, resultan
ambiguos ó non situar a María dedicidamente, nin no plano de
Cristo nin no dos redimidos. Refírome ós escritos preconciliares.
VI. Conclusións
Nin pretendín, ni sería posible tratar o tema de María dun xeito
exhaustivo. Con todo, nesta marea de pensadores, de documentos,
de libros, de puntos de vista e de vinte séculos de Historia, que non
sempre puiden explicitar, creo que logrei chegar a algunhas ideas
claras:
•

De María, con carácter histórico, non sabemos máis que foi a
nai de Xesús.

•

A teoloxía mariana foise facendo desde o principio do cristianismo, –primeiro no Novo testamento, logo na patrística– ou por
referencias a Xesús, ou pola distinción e singularidade que
imaxinaban na súa persoa. Moitas veces froito da inspiración
dos seus grandes devotos. Aquí xa se distingue a influencia da
cultura oriental que marcou tanto a traxectoria mariana.

•

Coa sistematización medieval acentuouse esta tendencia

38 142

María de Nazaré

•

influenciada pola época e reflectida na riqueza artística, pictórica e escultórica, que a súa vez foron fonte de novas reflexións.
As virxes góticas non son as iconas bizantinas nin as madonnas
renacentistas... pero todas foron a catequese do pobo. Froito da
teoloxía e fonte de novas teoloxías.
Queda moi patente, o desacordo que houbo moitas veces entre os
teólogos, desde Éfeso ata o Vaticano II, as controversias existiron
sempre. San Tomé de Aquino e San Bernardo non admitían o
dogma da Inmaculada Concepción que, en troques, defendía
Duns Scoto (Doctor Inmaculatae Conceptionis) coa mesma forza,
argumentando con San Anselmo e creando a categoría de
redención preventiva para poder explicalo.

•

Entre o medieval e o concilio Vaticano II, ábrese a gran sima da
modernidade que por primeira vez enfronta, non só dúas tendencias, senón dúas formas de pensar e dúas maneiras de enfocar
a fe e a ciencia por diferentes camiños. Os movementos protestantes son, en parte, consecuencia deste enfrontamento que
supuxo unha forte escisión na Igrexa, e na que a teoloxía
mariana non foi a menos afectada. Pero ó mesmo tempo abríanse
tamén novas pistas de investigación que hoxe consideramos moi
positivas para o cristianismo. Na Contrarreforma María foi
marcadamente exaltada como compensación á negativa protestante.

•

O Concilio Vaticano II, deixou moi claro que non se podía seguir
falando de María como persoa singular, senón que había que
centrala no misterio da salvación, en relación a Cristo e a
Igrexa.
Non explicita o Concilio, e resulta un fallo para os críticos, as
relacións de María no misterio da Trindade, que está sendo
obxecto de estudio, sobre todo no que se refire a María e o
Espírito Santo.

•

•

•

En canto ós dogmas marianos, como outros na Igrexa, non son
suxeitos de discusión pero si de interpretación. Os pensadores
actuais tratan de descubrir o sentido que poden ter no mundo e
linguaxe de hoxe. De aí a riqueza de contribucións.
E, por último, ante tanto pluralismo, confirmei a necesidade de
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liberdade de investigación e expresión, sen elas, sería imposible
o progreso.
•

En canto ó culto e ás devocións marianas hai que distinguir as
do culto oficial da Igrexa, sobre todo na liturxia, e as que
podemos expresar calquera individualmente ou en grupo. Tamén
necesitan da libre creatividade para que respondan ás vivencias
das persoas hoxe. De Fiores dixo que cómpre evanxelizar a
piedade mariana popular de xeito que se converta nun auténtico
encontro con Cristo Salvador. O límite desta liberdade debería
ser só a separación de outros intereses bastardos, chámense
negocio, falso triunfalismo, ou necesidade de utilización para
outros obxectivos, como o de lograr que as mulleres calemos nas
igrexas e na Igrexa.
Engracia Vidal Estévez

Apéndice documental
DOGMAS

Maternidade divina: Concilio de Efeso, 431. En plena controversia
teolóxica con Nestorio..
Inmaculada concepción: Roma, 8 de decembro de 1854, Bula Ineffabilis
Deus
Asunción: Roma, 1 de novembro de 1950, Constitución apostólica
Munificentissimus redemptor
Virxindade: Non foi nunca definido como dogma nun Concilio Ecuménico. Hai, con todo, unha insistencia oficial en consideralo como tal. Na
primeira edición do Catecismo Holandés, a Igrexa esixe ós seus editores unha
nota aclaratoria sobre o tema. Din que a falta de definición dogmática débese
a que nunca se cuestionou na Igrexa. O Concilio de Capua no 392 e o de
Letrán no 649 trataron e definiron o tema, sen declaralo dogma.
FESTAS CONMEMORATIVAS DA SÚA BIOGRAFÍA OU TÍTULOS UNIVERSAIS

Como o obxectivo é dar a visión histórica, recollín as datas do calendario
tradicional. Aínda que nalgún caso aparece tamén a data actualizada.
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Natividade: 8 de setembro. Introducida en occidente desde S.VII polo
Papa Sergio I.
Nome de María: 12 de setembro. Comenza en España. En 1683 Inocencio
XI extendea á Igrexa universal para agradecer unha victoria sobre os turcos
en Viena.
Presentación no templo: 2 de novembro. Celebrada en Oriente desde
século VI.
Anunciación da Encarnación: 25 de marzo. Celebrada en Oriente
desde século V.
Purificación: 2 de febreiro, celebrada xa no século IV.
Visitación á súa curmá Isabel: 2 de xullo. Desde 1389 por Urbano VI.
Agora o 31 de xuño.
María Raíña: confirmada por Pío XII o 11 de novembro de 1954 que
institúe a festa o 31 de maio. Agora o 22 de agosto.
Maternidade: 11 de Outubro. Institúa Pío XI no 1931, XV centenario de
Efeso. Agora 1 de Xaneiro.
As sete dores da Santísima Virxe María: 15 de xullo. Ten tradición
desde o século XI. Pío VII exténdea a toda a Igrexa no 1814. E Pío X, no 1912,
fíxaa neste día.
Corazón Inmaculado de María: 22 de agosto. Agora o sábado seguinte
ó Corazón de Xesús Declarada por Pío XII no 1944 despois de facer, en plena
guerra mundial, 1942, a consagración de todo o xénero humano a este
inmaculado corazón. Desde o século XVII, e despois da institución da do
Corazón de Xesús, xa se celebraba nalgúns lugares como Purísimo corazón
de María. Despois do dogma coverteuse en inmaculado.
María medianeira de tódalas gracias: 31 de maio. Instituída por
Benedicto XV no 1921. Hoxe non se celebra na liturxia.
Auxiliadora: 24 de maio. Lembra a victoria de Lepanto sobre os turcos.
San Pío V ordenara rogativas
Nai da Igrexa: Paulo VI na Clausura da 3ª sesión conciliar 21 de
novembro de 1963. Foi moi discutido.
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Nai dos homes. Nai dos membros de Cristo (L.G., 53)
Auxiliadora.

Avogada.

Advocacións: Pilar, Carmen, Mercede, Rosario, Auxiliadora, Perpétuo
Socorro, Medalla Milagrosa.
O número de santuarios en España ascende a 593 (Libro de la Virgen,
Edicel).
ORACIONS MARIANAS

Acordádevos: En Oriente, nos séculos III e IV. E onde primeiro se
introduce na liturxia o culto mariano, se compoñen himnos e nacen as lendas
. Oriente tiña unha tradición de culto ás divinidades nais.
Ave María: Faise popular a partir do século XII e desde o XVI recítase
como hoxe co engadido de que nos axude na hora da morte. Con San
Domingos (S. XIII ) iníciase o costume de recitala repetidas veces, o que
chamamos rosario, e no 1569 queda estructurado polo Papa Pio V.
Salve Rexina: Antífona que data do século XI aínda que a súa autoría
está moi discutida historicamente. Un dos candidatos é o noso San Pedro de
Mezonzo. As últimas palabras atribúense ó mesmo San Bernardo que as
engadiu cando a escoitou por primeira vez.
Outras devocións marianas: Rezo do Angelus tres veces no día. A
Sabatina. Oficio parvo da Virxe. A coroa dorosa. Os primeiros sábados. O
rosario da aurora. Mes de Maio ou “das flores”. Novenas precedendo a
tódalas festas marianas. Escapularios. Hábitos (da Inmaculada, de Lourdes,
das dores). Procesións.
Habería que lembrar tamén as innumerables Asociacións de Fillas de
María e afíns, Congregacións marianas, Lexión de María, Exército azul, etc.
As Congregacións relixiosas co nome da Virxe son incontables: Servas
de María, Compañía de María, Oblatas de María. Fillas de María Inmaculada,
do Corazón de María, RR. da Asunción, da Encarnación, da Natividad, da
Visitación, de María Reparadora, e de case tódalas advocacións: Carmelitas,
Mercedarias...
ALGÚNS DOCUMENTOS DOS ÚLTIMOS TEMPOS

León XIII: 1897, Encíclica Augustissimae Virginis
Pio XI: 1933, Carta apostólica Auspicatus profecto
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Pio XI: Lux veritatis (afirma la maternidad divina proclamada en Efeso)
Pio XII: 1953, Encíclica Fulgens corona, 1954, Encíclica Ad Coeli Reginam,
Concilio Vaticano II 21 de novembro de 1964, Constitución apostólica
Lumen Gentium.
Pablo VI: Exhortación apostólica Marialis cultus 1974. Extensa exposición
sobre o culto a María.
Paulo VI: Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi 1975. Sobre a
piedade popular.
Juan Paulo II: Encíclica Redemptoris Mater 1987. Tratado de
espiritualidade mariana
CONGRESOS MARIANOS POSCONCILIARES

Lisboa, 1967. O culto a Maria nos primeiros séculos
Zagreb, 1971. O culto a María nos séculos VI-XI
Roma, 1975. O culto a María nos séculos XII-XV
Zaragoza, 1979. O culto a María no século XVI
Malta, 1983. O culto a María nos séculos XVII-XVIII
Huelva, 1992. María estrela do evanxeo
Zaragoza, 1998. María evanxeo vivido
BIBLIOGRAFÍA

Boff, Leonardo: El rostro materno de Dios, 1979
Boff, Leonardo: El ave María, lo femenino y el Espítitu Santo, 1982
Fiores, de, Stefano: María en la Teología contemporánea, Sígueme,
Salamanca, 1991
Halkes, C.: María. Ayer, hoy y mañana, Sígueme, Salamanca, 2000
Küng, Hans: La mujer en el cristianismo, Trotta, Madrid, 2002
León Martín, Trinidad: La «inclusión» antropológica de los dogmas
marianos, en Proyección, Granada, número 2007, Outubro- Decembro 2002
Maggi, Alberto: Nuestra señora de los herejes, El Almendro, Córdoba, 1990
Navarro, Mercedes: María, en Conceptos fundamentales del cristianismo,
Trotta, Madrid, 1993.

147 43

Engracia Vidal Estévez

Navarro, Merecedes, María, la mujer, Madrid, 1987
Pikaza, X.: La madre de Jesús, Salamanca, 1989
Rahner: María, madre del Señor, Barcelona, 1967
Schillebeeckx, E.: María, ayer, hoy, mañana, Sígueme, Salamanca, 2000
VV.AA.: María en el Nuevo Testamento, Sígueme, 1982, Salamanca
VV.AA.: Nuevo diccionario de mariología, Madrid, 1988

Fíxose libre o aceiro! ninguén pode
conter ese fulgor ceibe no vento.
Foxen as criaturas abraiadas
atoutiñando as sebes de esperanza.
Aí vén a morte brutalmente pura
a retropropulsión na estratosfera,
é o sétimo cálice que voa
ira de Deus que fai tremer os montes
–dá volta o río no seu propio leito
e corre para os cumes espantado!–
Antón Avilés de Taramancos
(De «O obús», Os poemas da ausencia.).
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Teoloxía feminista e novo
papel da muller na Igrexa
Isabel Gómez Acebo

O movemento feminista
A protesta das mulleres por un pensamento e unhas condicións de
vida inxustas existiu sempre. Pero eran unhas voces minoritarias,
que tropezaban contra o frontón machista e androcéntrico. Un dos
exemplos máis flagrantes diso témolo na Revolución Francesa,
cando as mulleres loitaron a carón dos varóns na defensa dos
dereitos de todos. Nas Quérelles des Femmes pódense le-las súas
queixas: a liberdade, a fraternidade e maila igualdade non as
concernían. Tanto é así que moitas das que protagonizaron a
protesta remataron coa súa vida na guillotina.
A primeira vaga feminista nace nos Estados Unidos e curiosamente os seus principios están ligados ó cristianismo e ó movemento pro
liberación dos escravos. Moitas cristiás predicaban o abolicionismo
acompañando as súas palabras cunha Biblia na man, pois consideraban que ter seres humanos en propiedade era un acto flagrante
contra a mensaxe de Xesucristo. Unha vez máis, topáronse coa
sorpres,a de que polo feito de seren muller, s se lles negaba o uso do
micrófono e maila asistencia a numerosos actos que, considerados
públicos, non podían contar con presencia feminina. Esta vez o
berro de inxustiza non puido ser calado coas coitelas da guillotina
e rompeu un novo veo.
Xunto cos Estados Unidos, a conciencia feminina entrou en
moitas nacións europeas que contemplaban asombradas a grupos de
mulleres que portando pancartas avogaban por uns dereitos
igualitarios. A reacción dos gobernos e de numerosos grupos foi

149 45

Isabel Gómez Acebo

feroz, xa que á agresión física se sumaba a descualificación moral.
Aquelas mulleres que tiñan a ousadía de pedi-lo voto feminino eran
o peor imaxinable, de xeito que algunhas foron encarceradas por
desorde pública.
Se a Primeira Guerra Mundial e maila recesión económica frearon
un pouco o movemento, hai que lle agradecer á Segunda Guerra un
grande pulo. Compréndese que fose así, xa que ó marcharen os
soldados á fronte deixaron abandonados os seus postos na vida civil.
Era un intre que esixía o máximo de producción en tódolos sectores
e as mulleres, con gran patriotismo, responderon ás necesidades e
ocuparon en masa lugares en fábricas, hospitais e oficinas. Rematada a contenda, moitas non quixeron volver á casa.
Este fenómeno viuse acompañado polos adiantos científicos que
permitían separar sexualidade e procreación, o que determinou
unha reducción da natalidade en moitos países do Primeiro Mundo.
A diminución do número dos fillos daba unha meirande liberdade ás
mulleres. De aquí que en poucos anos tódolos sectores da vida social
visen as súas ringleiras engrosadas co xénero feminino. Mulleres
que logo comprenderon a necesidade dunha meirande preparación
para teren a oportunidade de acceder a postos de máis
responsabilidade. A universidade era o lugar para conseguilo, de
xeito que as matrículas femininas tamén se multiplicaron.
A revolución á que se sometía a sociedade era inigualable. Hai
algún antropólogo que fala de que a época dos glaciares e maila
Revolución Francesa son os únicos cambios sociais que se produciron
na historia con características tan drásticas.
Feminismo moderno e relixión
O mundo das relixións vive inmerso na mesma sociedade co resto
dos sectores, co que tamén se viu influído pola presencia e maila
actitude das mulleres. Os primeiros pasos déronos as protestantes
e en dous ángulos distintos. O primeiro ven desde o estudio da
teoloxía que se fai nas universidades públicas dos países anglosaxóns,
co que non está tutelado por igrexa ningunha. Numerosas mulleres
matriculáronse nas súas filas e foron conseguindo o acceso ó
profesorado e á titularidade das cátedras. Non eran os grandes
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números doutras esferas, xa que a día de hoxe se calcula que só hai
un 10 % de mulleres neses postos, pero existían... o que sería
impensable hai a penas uns anos.
Ó mesmo tempo, a maioría desas confesións ían ordenando mulleres
sacerdotes nas súas igrexas, un movemento que se inicia en datas
próximas a 1940 e que practicamente remata en 1994, cando se
suman os anglicanos ó resto. Estas mulleres predican, oran, exercen
funcións de dirección espiritual e escriben, co que o seu pensamento
vai deixando pegada.
No mundo católico o proceso foi moito máis lento. O estudio da
teoloxía depende das universidades pontificias e estaban na súa
orixe pensado para os varóns que querían acada-las ordes sagradas
ou profundar nos seus estudios logo da súa ordenación sacerdotal.
Ata hai poucos anos, as mulleres eran rara avis, xa que tampouco
eses estudios tiñan unha saída profesional, dado que a ensinanza
estaba reservada para o clero. Unha tendencia que, pouco a pouco,
foi cambiando e aparecen nomes de mulleres nos claustros académicos.
Non hai moitas universidades pontificias e o outro lugar idóneo
para estudiar teoloxía eran os seminarios. Desgraciadamente, os
leigos foron expulsados das súas aulas, que deberían contar en
exclusiva con futuros candidatos ó sacerdocio. As posibilidades de
estudio reducíanse. A vía do sacerdocio tamén se pechou, de xeito
que as mulleres católicas que se embarcan nos estudios teolóxicos
son menos cás protestantes, pois as saídas profesionais son pequenas
e hai que comer. Menos numerosas... pero cun espírito a proba de
bomba.
Se a sociedade civil viu con malos ollos as pretensións libertarias
das mulleres, moito peor foi a reacción das diversas igrexas cristiás.
A saída da muller á vida pública supoñía a fin da cristiandade, caían
por terra os roles de nai e esposa nos que se encaixara á muller desde
os primeiros tempos. Un texto relativamente moderno de Pío XI
(1930), Casti Connubi, advirte dos perigos que leva consigo a
emancipación da muller. Reproduzo algúns dos seus números: “É a
corrupción do carácter propio da muller e da súa dignidade como

151 47

Isabel Gómez Acebo

nai... pois se a muller descende da sé verdadeiramente rexia á que
a levantou o evanxeo dentro dos muros do fogar caerá na servidume...
Os graos de submisión da muller ó marido poden seren diversos...
pero tocar ou destruí-la mesma estructura familiar e maila súa lei
fundamental, establecida e confirmada por Deus, non é lícito nin en
ningún tempo nin en ningunha parte”1 . Unhas palabras que representan o que a Igrexa pensaba e que aínda algúns sectores botan
hoxe de menos. Non foi ata despois do Concilio Vaticano II e
realmente coa figura de Paulo VI cando se van admitindo como
válidas moitas das pretensións femininas e mesmo o noso actual
pontífice pediu perdón pola actitude ancestral da Igrexa fronte á
muller.
Con atrancos ou sen eles, as mulleres foron estudiando e meténdose
no mundo da teoloxía, de modo que por vez primeira en 2000 anos
se converteron en suxeitos e obxecto do saber teolóxico. A partir de
1970 a lei dos grandes números permite falar dun pensamento
teolóxico feminino que se coñece como teoloxía feminista.
A teoloxía feminista
Como toda reflexión nova non nace da nada, senón que finca o seu
pensar en esquemas previos que lle son afíns. Este sería o caso da
teoloxía da liberación, xa que busca a fin dunha sociedade inxusta
que oprime as mulleres, unha opresión da que as igrexas aparecen
como cómplices. No nivel académico o intento supón recobra-la voz
para denunciar unha teoloxía que se puxo ó servicio do home,
lexitimando a subordinación da muller. A pé de rúa, preténdese
impulsar unha acción que colabore para rematar cos menos
privilexiados, xa que a feminización da pobreza é un feito constatado. Un labor prioritario ós ollos do Deus que libera.
Houbo grupos que consideraron esa liberación como tarefa imposible dentro da institución, co que abandonaron a Igrexa e decidiron
relacionarse con Deus a través doutras canles. Son grupos que fan
teoloxía, pero que non entran na nosa reflexión, xa que se consideran a si mesmos como poscristiáns2 . Outros permanecen fieis, a
1
2

O texto que transcribín pertence ós números 76, 26 e 29.
Hai nomes moi coñecidos, como o de Mari Daly.
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pesar de seren conscientes da dificultade de cambiar usos e modos
ancestrais. É a teoloxía que nace nas súas ringleiras a que imos
contemplar.
Ó principio da andadura, cara o ano 1970, o suxeito pensante
formárono as mulleres brancas e burguesas do Primeiro Mundo, xa
que eran as únicas que tiveron tempo e medios para se dedicaren ós
libros. Na segunda vaga, 20 anos máis tarde, sumáronse voces dos
países do Terceiro Mundo. Unhas e outras partían para a súa
reflexión das experiencias da súa vida que se fan relato, narración.
Un método desprezado pola teoloxía clásica, pois consideraba que
estes esquemas baseados en intuicións e sentimentos carecían de
validez universal. Pronto se demostrou que non era así, xa que as
vidas de moitas mulleres compartían trazos importantes, o que
permitía sacar unha serie de denominadores comúns.
As súas fases
Os primeiros anos foron duros, anos de denuncia contestada
mesmo por outras mulleres que pecharon os ollos á discriminación
e teñen medo ós cambios. A protesta abranguía moitos campos:
unha linguaxe exclusivamente masculina, unha historia que silenciou
a participación das mulleres, unha institución que obriga a ser
sempre membros do rabaño, malia a vocación e calidades propias,
unha simboloxía divina que non introduce imaxes femininas, unha
nai de Deus endeusada e enfrontada con Eva, que se identifica co
resto das mulleres; unha noción de pecado baseada no orgullo,
esquecendo o abandono do deber, que sería máis feminino; unha
ética que nunca tivo en consideración o corpo das mulleres... A lista
é longa e está na mente de todos.
Unha segunda fase dedicouse á busca de toda unha tradición
esquecida. ¿Onde estaban e qué facían tódalas mulleres das primeiras
décadas do cristianismo? Un labor para descubri-la voz e maila
acción destas pioneiras que xacen baixo as areas do esquecemento.
Da man de teólogas e historiadoras, recuperáronse as vidas non
contadas de moitas mulleres, aínda que outras quedaron enterradas
para sempre. Apareceron matriarcas xunto a patriarcas, discípulas
xunto a discípulos, dirixentes femininas xunto con dirixentes mascu-
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linos... Fálase dunha muller apóstolo, Xunia, e doutra diácono, Febe
–cando aínda non existía a orde das diaconisas– do papel de María
Magdalena, a primeira persoa que recibiu dos labios de Xesús a
mensaxe de estende-la boa nova. Mulleres que contaron cun forte
protagonismo nos primeiros tempos do noso credo e que toparon
coas presións do imperio romano, que acabou gañando a batalla no
seu intento de as reducir á vida privada.
Unha vez aberto o camiño e rematada a fase das queixas, chegara
o momento de reconstruír, de ofrecer un novo paradigma teolóxico
que tratara de deixar de lado tódalas inxustizas do anterior e que
impulsara a mensaxe cara augas máis profundas. Unha teóloga
católica atrévese a dicir que esta oferta é “o cambio de paradigma
máis profundo que coñece a historia das doutrinas cristiás e que
transforma non só as verbalizacións humanas sobre o divino, senón
o mesmo sistema teolóxico”3 .
Áreas de reflexión da teoloxía feminista
Con maior ou menor profundidade, a teoloxía feminista foi abordando tódolos tratados tradicionais. Son poucos os anos de andadura, co que aínda ofrece intuicións que precisarán dun estudio máis
fondo.
A reflexión sobre Deus
Ó falar de teoloxía a reflexión sobre Deus ten primacía sobre todo
o demais. Un Deus que as mulleres pretendemos que tamén se
pareza a nosoutras, pois a Biblia déixao ben claro: “creounos varón
e muller, creounos á súa imaxe”. Ese parecido comeza polo máis
específico da muller, que é a súa facultade de ser nai. Deus é a nai
por antonomasia, o grande útero do que emana todo o creado. Unha
intuición que irmanda a tódolos seres do cosmos e que aposta por
unha forte inmanencia divina. A Deus atopámolo na próxima terra
e non no alongado ceo.
A imitación da nai seguen tódolos pasos subseguintes, que nos van
formando unha nova idea de Deus... Aquí entran toda unha serie de
3
Citado por M.Rosado Nunes, en La voz de las mujeres en la teología hispanoamericana, Concilium 263 (1996), pax. 23.
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valores que non foron considerados pola esfera masculina. En
primeiro lugar, o mundo dos sentimentos, xa que as mulleres non
comprendemos que se poida falar dun Deus impasible. A persoa que
ama, goza co amado, pero tamén sofre cos seus Hortos das Oliveiras.
Neste aspecto, a teoloxía feminista segue os pasos de Kitamori e
Moltmann, que abriron a caixa da teoría da dor de Deus.
Pero este Deus que sofre cos seus tamén prima tódolos esforzos
que tentan erradica-la dor do mundo. Non acepta unha postura
pasiva diante da dor nin ve con gusto sacrificios e privacións per se,
xa que quere que tódolos seus fillos gocen co mundo que creou. Ten
sentido a renuncia cando sirva para o enriquecemento do máis
necesitado, xa que en caso contrario pode servir de crecemento
exclusivo no noso eu. Deus tamén se enfada, especialmente cando os
nosos actos danan ós irmáns que camiñan a carón de nós, un enfado
que nos serve de estímulo para remedia-la dor e evita-la súa
repetición.
A idea da redención como prenda que hai pagar para suprimi-los
pecados desgústalles ás mulleres, que prefiren comprende-la encarnación como a aparición dun Deus que se quere dar a coñecer. Un
Deus que se presenta como Amor, que vive en relación trinitaria e
que pon de modelo a súa forma de ser e de actuar. Tenrura,
compaixón, acollida, proximidade, misericordia, comprensión,
relacións igualitarias no seu seo... son os atributos que mellor
responden á súa maneira de ser.
Este Deus renunciou á súa omnipotencia e acepta as regras do
mundo que creou. As mulleres non comprenden a idea dun Ser
todopoderoso que deixa morrer de fame ós seus e prefiren meterse na
vulnerabilidade de Deus. Un Deus que admite a posibilidade do
fracaso nos seus intentos de se aproximar ás persoas. “Estou á porta
e chamo” non é a postura do rei, senón a do mendigo ou do amigo
que poden tropezar cun rexeitamento. É a lóxica dun amor que tende
a man, pero non obriga4 .
Para se meter máis a fondo nas ideas sobre Deus da teoloxía feminista
pódese ve-lo meu artigo Dios en la teología feminista. Estado de la cuestión,
Estudios Eclesiásticos 78, núm. 304 (2003), paxs.107–125.
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A nai de Xesús
A falta no NT de datos sobre a súa persoa e maila necesidade dun
referente feminino no ceo fixeron que as lagoas sobre María se
enchesen con dous tipos de relatos. Aqueles que a facían semellante
ás grandes deusas do Mediterráneo que reinaban no imperio romano
dos primeiros séculos da nosa era e os que a colocaban como modelo
virtuoso seguindo o patrón de bondade feminino deste mesmo
período. Deusa resplandecente de eterna xuventude ou moza silente
e humilde pechada na súa casa.
A teoloxía feminista buscou nos textos bíblicos, segundo invita o
Vaticano II, algún referente que nos dea pistas para coñece-la súa
verdadeira personalidade. As que aparecen nada teñen que ver coa
imaxe tradicional que se nos transmitiu. A moza sopesa a oferta do
anxo, pregunta e decide. Pouco despois sae para unha viaxe de tres
días, cara á aldea da súa curmá Sabela que a necesita. Un itinerario
que Lucas comenta que fai soa. ¡Qué poucos cadros temos de María
atravesando en solitario as montañas de Galilea! Non era un modelo
recomendable, co que o mellor era deixalo de lado.
Se pouco modélica era a súa viaxe, non moito máis o son as súas
palabras do Magníficat, un auténtico canto revolucionario que
algúns políticos recomendaban que non se traducise5 . María é a
muller que en Caná insta a Xesús a adianta-la hora, pois quere que
a chegada do reino se acelere. A mesma que ten que face-lo itinerario
da súa fe xudía, a discípula de Xesús, malia tódalas revisións que ese
cambio lle demandaba. Sen entender ó Fillo ségueo e élle fiel ata a
cruz. Xesús morreu, e unha tradición oriental fala da dormición da
súa nai. É posiblemente un novo intento de edulcorar a María, de
evitarlle o máis duro do ser humano, que é a morte. Un final temido,
que padeceu como o seu Fillo e como todos nós. Nosoutros cunha
vantaxe, a de que gracias á súa asunción coñecemos cal é o noso
final glorioso.
Viaxar soas, non precisamos da tutela do home, aínda que gozamos coa súa compaña; pronunciar discursos públicos mesmo revolu5

Iso pide o político conservador francés Maurras.
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cionarios en defensa dos desposuídos da terra e instar ós poderes
relixiosos a cambia-lo tempo da Igrexa son comportamentos que
nunca se nos propuxeron e que hoxe nos aparecen como máis
atractivos e acordes cunha muller do século XXI. Ese é o modelo que
descubrimos na María bíblica.
A historia da Igrexa
Aínda que a historia a escribiron os homes é obra dos dous sexos.
¿Ónde estaban e qué facían as primeiras cristiás que seguiron a
Cristo? A proximidade ás orixes fai que sexan momentos modélicos
que sempre se propoñen como exemplo. Parece claro que Xesús tivo
discípulas que o seguiron desde Galilea, mulleres con medios económicos que permitiron que o Mestre se dedicase a unha vida itinerante.
Mulleres que estarían presentes na derradeira cea, aínda que
ningunha representación pictórica as recolla. Mulleres que
permaneceron fieis cando tódolos demais o abandonaron e que
recibiron, as primeiras, o encargo de estende-la boa nova. Unha
tradición que permanece viva, malia tódolos intentos de esquecela.
Nas primeiras comunidades cristiás aparecen tamén numerosas
mulleres como líderes e protagonistas. Como antano atenderon a
Xesús, foi nas súas casas onde se celebraron as primeiras Ceas do
Señor. Aparte das pegadas que deixaron nos Feitos dos Apóstolos e
nas cartas de Paulo, hai outras marcas da súa presencia en textos
non canónicos, papiros e lendas funerarias. Son restos que falan de
mulleres apóstolos, profetas, teólogas, presbíteras, diáconos e
diaconisas, mesmo bispos (episcopa). Unha tradición que hoxe volve
á superficie logo de moitos anos de silencio e abandono e que
cuestiona moitos moitas posturas previas6 .
A antropoloxía
Baixo a antropoloxía teolóxica tradicional subsiste unha comprensión dual do ser humano, que ve a homes e mulleres en contraposi6
Son numerosas as obras que se dedicaron a busca-las pegadas de mulleres
cristiás nas primeiras comunidades. Traducida ó español témo-la obra de Karen Jo
Torjeses, Cuando las mujeres eran sacerdotes, El Almendro, Córdoba 1996. As
obras en inglés son numerosas entre outras: Ute E.Eisen, Women officeholders in
early christianity, The liturgical Press, Minnesota 2000 e Ross Shepard Kraemer, Her
share of the blessings, Oxford University Press, N.York,1992.
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ción, cada un coas características propias do seu sexo. De aquí
infírese a complementariedade e mailas funcións que debe desenvolver cada parte, co perigo de que as femininas sexan sempre as menos
valoradas na escala social. Aínda que a teoría da subordinación xa
non se defenda, lévase a cabo na práctica, o que se tenta mellorar
cun discurso sobre a muller que a empuxa polo camiño da exaltación. Un camiño que non desexa, non quere ser mellor nin estar
máis alto, senón igual xa que estas posturas a separan da realidade.
O feminismo teolóxico postula unha antropoloxía renovada, que
non se basee en concepcións fixas e inamovibles sobre en que
consiste o feito de ser muller ou varón, pois iso conduce a defender
roles de comportamentos estereotipados que están fixados pola
cultura de cada momento. É máis positivo contempla-la natureza
humana como unha interdependencia de diferencias múltiples na
que o sexo é unha máis. Isto permite a posibilidade de que cada
persoa, con independencia do seu sexo, leve á súa plenitude as
calidades coas que Deus a adornou.
Confrontada esta antropoloxía coa persoa de Xesucristo permite
defender que a encarnación nun varón non era unha necesidade
ontolóxica obrigada pola categoría superior dese sexo. Máis ben era
froito dunha situación histórica, non querida por Deus, na que as
mulleres non eran consideradas. A personalidade masculina de
Cristo permitíalle alcanzar foros que en corpo de muller lle serían
imposibles. Pero con independencia destas razóns, Xesús encarnouse
nunha persoa humana e fixo unha oferta de salvación a toda a
humanidade, con independencia do sexo, da raza ou da cor.
As demandas á Igrexa católica
Todas estas tomas de posición e outras moitas esixen, pola súa
novidade, unha serie de cambios no seo da Igrexa católica, pois non
abondan coas declaracións de perdón polos erros pasados. Hai que
poñer enriba da mesa unha serie de cuestións e tratar de resolvelas,
o que de momento e malia as voces de varios cardeais e bispos non
parece que ninguén teña interese en facer.
Na liturxia sería preciso introducir palabras que aludisen á imaxe
feminina de Deus. Pois diante do acordo unánime de que a divindade
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non ten sexo ¿por qué empregar sempre o masculino para se referir
á súa persoa? Ou ningún sexo ou ámbolos dous. O modelo feminino
teríase que impulsar tamén no santoral, pois só un 25 % dos
canonizados son mulleres. E algunhas das virtudes que se resaltan
nestas mulleres poden chegar a crear confusión. Exemplo das miñas
palabras é o de María Goretti e maila idea de que máis vale unha
muller morta que deshonrada, o que contradí a mensaxe de Cristo,
pois a muller violada ten un posto de honra garantido no seu reino.
A falta de referentes femininos repítese nas festas dos santos que
celebramos ó longo do ano nas nosas eucaristías.
A predicación mariana debería apostar por unha muller madura,
cun marido a carón dela, que soubo saír ó paso de situacións
complicadas e que se comportou con personalidade dentro dos
parámetros que a súa sociedade permitía. Fiel e discípula do Fillo
ata a morte. As representacións de imaxes tamén terían que ir por
este vieiro. Abandona-la mociña vestida de branco, e con ollar no
chan, pola muller adulta, de rostro engurrado e pés grandes,
sinónimo da vida pola que tivo que discorrer. Unha vida coherente,
non sempre doada e que invita a seguir a tódolos cristiáns.
Se xunto a Cristo e nos primeiros anos do cristianismo houbo
mulleres con protagonismo e liderado, é suicida pechárlle-la porta
do goberno da Igrexa ás mulleres do século XXI. Toda sociedade civil
dos países do primeiro mundo recoñeceulles os mesmos dereitos a
ámbolos dous sexos, co que a Igrexa queda soa na súa postura, ou
acompañada polas nacións árabes. Unha postura difícil de manter
desde un credo que predica a igualdade de tódolos seres humanos.
Unha postura que de portas a dentro lle mingua efectivos femininos
que de vagar e sen ruído abandonan a nave. E de portas a fóra
proxecta a imaxe dunha institución que se quedou ancorada nos
tempos pasados.
Urbano VIII publicou unha bula no século XVII pola cal prohibía
para sempre a existencia dunha orde relixiosa fundada por Mary
Ward. A bula nunca foi derrogada, pero as irlandesas, como se
coñece en España a estas relixiosas, estendéronse polo mundo
enteiro. Ás veces unha mirada retrospectiva á historia é boa, pois se
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conciben esperanzas. Desde estas esperanzas as mulleres da teoloxía
feminista instan a Roma, a imitación de María nas vodas de Caná,
para que acelere a hora do cambio. Un cambio en beneficio de todos.
Isabel Gómez Acebo

Vén-me do fondo do mar, das altas furnas
onde agorgulla o embrión da vida:
Como alenta unha rosa e se desata
o seu casulo no fragor do tempo
asi o mar me reclama, rompe as trabes
para chegar espido de murallas.
Desenvolvendo os ámbares, medrando
do berce a onde a lontra se acovilla
para comprir de infindos o jorizonte,
chega-me o mar. Insospeitados brillos
de paixases que agora me redimen
nun intre só que vén afervoado.
Antón Avilés de Taramancos
(De «As torres no ar»).
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Alexandre Bóveda Iglesias

Fr ancisco Carballo

Alexandre Bóveda Iglesias (1903-1936), “consummatus in brevi,
explevit tempora multa” como di a Biblia sapiencial, en só trinta e
tres anos, plantou, regou e foinos arrebatado.
Nacido para crear
Nace Bóveda en Ourense o 4 de xuño de 1903, na rúa da Barreira.
Os seus pais chamábanse Xoán e Luísa. Pais, rúa e barrio do máis
nidio mundo laboral ourensán: obradoiros, tabernas, vivendas de
tradición artesá. Ambiente obreiro en simbiose co agrario; familia
numerosa, sete fillos; educación intelixente. Cursa nas escolas ata
obter peritaxe mercantil. Estudios complementados con cursos de
música, de debuxo, actividades de canto, fútbol... O seu primeiro
artigo na prensa (na publicación A Zarpa, dirixida por Basilio
Álvarez) data de 1920 e versaba sobre o ferrocarril galego.
Ourense é daquela a Atenas galega: Basilio Álvarez, Faílde,
Augusto Casas, Valentín Lamas Carvajal, A. Rei Soto, Risco, Otero,
Eduardo Blanco Amor, Fernando Quiroga... Dúas xeracións
continuistas: a dos 80 do século XIX e a do 1900. A primeira
convivira co Tío Marcos da Portela, un rexionalismo ruralizante do
Catecismo do labrego. A segunda recibe o impacto das Irmandades
da Fala: Risco, Otero, Cuevillas..., a xeración Nós, onde confesa
Bóveda que bebeu o nacionalismo galego. Asumiu a mensaxe de
Antón Vilar Ponte, mais tiña que traballar e ir ás oposicións a
Madrid. Cando aproba con brillantez, recibe ofertas da Corte, mais
quere seguir na Galicia. Faino en Ourense durante catro anos e en
Pontevedra desde 1927, onde con 24 anos é Xefe de Contabilidade
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na Facenda. A Boa Vila comparte con Ourense a dirección do
galeguismo. O núcleo galeguista é espléndido: Antón Losada, Xerardo
Álvarez, Iglesias Vilarelle, Álvaro Xil, Filgueira, Fontenla, A. Daniel
R. Castelao... Mais Alexandre Bóveda é diferente: canta na Sociedade
Coral Polifónica, anima a Filharmónica, simpatiza co Eiriña F.C.,
participa nas actividades do Museo, da Misión Biolóxica de Cruz
Gallastegui. Anda coa mente na procura de profesor mercantil;
comparte a creación da Caixa de Aforros e angueiras da Deputación.
Todo iso é traballo, acción; pero queda o máis importante: a vida.
Namórase de Amalia Álvarez e casan o 20 de novembro de 1930. E
co amor familiar o da patria: milita no Partido galeguista a partir
de 1931.
Político de pensamento e organización
Co banquete da Barxa, celebrado en Vigo o 25 de xullo de 1930,
comeza a sementeira que leva ao Partido Galeguista. Estaban en
Vigo os líderes máis sinalados: Otero, Gómez Román, E. Peinador,
Anxo Casal, Valentín Paz Andrade, Daniel Castelao, Ramón
Cabanillas, Núñez Búa e o propio Bóveda. Cabanillas declama:
¡Irmán na causa!
¡Os tempos son chegados!
Nestora de baril rexurdimento,
xa despertou a aldeia!
xa canta o auriol.
Bóveda con Valentín, os máis novos, eran o obxecto de todas as
olladas. Nesa campaña a prol da República, na das lexislativas e da
constitución, forxa Alexandre a súa mentalidade e estratexia políticas. A constitución crea unha República autonómica integral. Un
híbrido, aínda así máis atractivo para Galicia que a ordenación da
nova Constitución de 1978, e que aceptan os galeguistas nun
minimalismo que deseña todo o período. Os nacionalistas das
Irmandades van desunidos ás lexislativas: uns coa Orga, outros en
partidos provinciais. Resulta unha experiencia frustrante; cumpría
un partido. Así naceu o Partido Galeguista o cinco de decembro de
1931.
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A declaración de principios, os estatutos democráticos e un
ambicioso programa recollen os aspectos máis destacables dos
congresos das Irmandades, celebrados a partir de 1918: o
republicanismo e a cooficialidade dos idiomas. Bóveda asume este
constructo relevante como liña de acción na secretaría de organización. É o secretario real do PG, ben ao fronte da organización, ben
como secretario xeral.
As actas do Partido, os apuntes de secretaría, as cartas, as
conferencias, os artigos de prensa revelan un político que une
pensamento e acción. Que se esixe a si e a todos disciplina democrática, eficacia, fidelidade ao programa. A el débese en gran parte o
paso dun partido de elites, de escolleitos (tese de Risco e de
Filgueira) a un partido de masas. Así puido aumentar de 700 a 3.337
afiliados na Galicia que, unidos aos do exterior, acadaban uns 5.000;
encadrados (os do interior, en 120 grupos locais e 30 delegacións).
Un PG que comeza con maioría de intelectuais e funcionarios e
acaba, no 36, co 26 % de campesiños, 13 % de autónomos, 8,57% de
empregados de comercio, 6% de obreiros máis un bo número de
profesionais, estudiantes, escritores etc.
Se é “o motor de explosión” da actividade desde a secretaría de
organización, intenta o equilibrio dentro do pluralismo social do
PG. Leva a organización ao detalle; atende os deputados, os dirixentes
locais, os socios e a mocidade. Con todos é servicial, concreto e
esixente: para el non hai privilexios, mandan os estatutos e as
decisións congresuais. Aguanta disgustos nos vaivéns da mocidade
pontevedresa e naquela Federación da Mocidade Galega, orgullo do
PG. Gracias a súa insistencia, deputados como Suárez Picallo
evoluiron positivamente cara un PG capaz de sintonizar con
solucións en parte socialdemócratas.
Máis arduo foi o equilibrio ideolóxico. O Partido tiña que moverse
na neutralidade relixiosa. Logrou o respecto aos intereses da
esquerda marxista mentres foron individuais. Cando entre 1935-36
Castelao e Bóveda bascularon o PG á esquerda, os integristas
romperon a neutralidade con esixencias de dogmatismo confesional.
Baixo o pretexto do perigo relixioso, propuñan unha política aliñada
na defensa do cristianismo e de acatamento sen reservas ao Vatica-
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no. Abandonaron o PG, primeiro en Pontevedra (con Filgueira),
logo en Ourense (con Risco). Bóveda soubo clarificar a autonomía
da política. Escríbelle a Filgueira: “A túa contradicción sinala o
camiño xa ensaiado baixo os auspicios de Roma, cos pésimos froitos
que a mesma Igrexa está colleitando, aínda que aparentemente
figura o contrario pola Europa adiante”.
Otero Pedrayo, Manuel Beiras entenderon a Bóveda. Outros non,
e seguiron no sucesivo na súa incapacidade para distinguir o
constitutivo do cristianismo das adherencias sociais conxunturais,
discutibles e superables. Neste punto foi valiosísima a contribución
de Bóveda..
Un economista galego
A. Bóveda era un apaixonado da economía. Unía aos programas
académicos da época un interese científico; aproveitou a súa estadía
en Madrid para ler, no Ateneo, os mellores economistas, interesouse
polos economistas galegos e proseguiu sempre os estudios económicos. Coincidiu con Keynes en diagnósticos. Demostrou a súa preparación na redacción do articulado de economía e fisco para o
Estatuto de Galiza e nos artigos publicados en A Nosa Terra entre
1935 e 1936 e en comentarios ao mesmo Estatuto, que se plebiscitou
con éxito o 28 de xuño do 36.
As teorías fiscais de Bóveda mereceron dilatados estudios de X. M
Beiras, que di xa no 1984: “O proxecto de Bóveda arrinca, como
corresponde á boa base metodolóxica, dunha diáfana crítica do
sistema fiscal español vixente daquela, (e que era) inxusto e
acientífico. Bóveda subliña tres ordes de eivas do sistema tributario
vixente. Eivas económico-sociais: a súa regresividade e máis as
perturbacións funcionais que ocasiona no aparello económico. Eivas
políticas, eivas administrativas...”.
“¿E a reforma, logo, que propón Bóveda? Vela eiquí. Fúndase no
imposto único, no que se han de refundir tódolos previamente
existentes, e a favor da Facenda galega. Trátase dun imposto
progresivo sobre da renda global de cada cidadán; terá escadas máis
fortes para os rendementos dos capitais improdutivos...”.
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O programa do PG esixía o concerto económico de Galicia co
Estado e Bóveda reivindicou a creación do banco público de Galicia.
Bóveda preparaba un tratado de economía de Galicia que non lle
deixaron terminar.
Testemuño de cristián e de patriota galego
As eleccións de 1936 deron o triunfo á Frente Popular, co que o PG
unira os seus candidatos. Tres lograran escano no Congreso:
Castelao, Vilar Ponte, Suárez Picallo. Bóveda ía por Ourense e a
fraude electoral outorgou o escano a X. Calvo Sotelo, mais a
actuación de Bóveda fora brillante. Era coñecido por demais este
secretario do PG en Madrid. No 1934 sufrira desterro en Cádiz como
Castelao en Badajoz. Os dous recuperaron o destino pontevedrés.
No día da sublevación. Bóveda estaba na cidade, Castelao en
Madrid.
Bóveda animou e compartiu no Goberno Civil a defensa da
legalidade. Cativo (20 de xullo de 1936), preso e xulgado nun proceso
de inigualable ilegalidade, foi condenado á morte e fusilado na
Caeira, no abrente do 17 de agosto de 1936.
As actas do proceso foron publicadas en parte por L. Lamela. Son
un testemuño a posuír por todos os galegos e cristiáns do mundo.
O tribunal non lle autoriza explicarse en galego, nin ser enterrado
coa bandeira de Galicia. Na defensa, logo de narrar as provocacións
para unha morte á traizón, concluíu:
“A miña patria natural é Galicia; ámoa fervorosamente, xamais a
traizoaría, aínda que me concedesen séculos de vida. Adóroa ata
máis alá da miña morte. Se entende o Tribunal que por este amor
entrañable, debe serme aplicada a pena de morte, recibireina como
un sacrificio máis por ela. Fixen canto puiden por Galicia e faría
máis se puidera. Se non podo, ata me gustaría morrer pola miña
Patria. Baixo a súa bandeira desexo ser enterrado, si o Tribunal, en
conciencia, xulga que debo selo. E este agarimo, –permítaseme a
única palabra galega que emprego, no único idioma que sempre
falei– que lle teño á Terra sagrada na que tiven a dita de nacer, non
me obriga a sentir odio ningún a España, á que, por dereito,
pertenzo. Só combatín os seus erros, e ás veces, as súas crueldades
políticas para coa miña Galicia idolatrada”.
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As horas previas á morte dedicounas a dúas accións: cartas de
despedida á familia e sacramentalización penitencial e eucarística na
súa cela, na compaña de dous frades franciscanos, Aquilino e Luís.
Porque Alexandre Bóveda era un cristián, cariñoso pai de familia.
Recibira educación cristiá non das parroquias ourensás, nin dos
bispos, nin dos sectores maioritarios daquela diocese, senón dunha
minoría sensibilizada no cristianismo social que en Bélxica creou a
XOC. Era un cristián de práctica sacramental frecuente, con sentido
maduro do alcance da fe e do espacio eclesial propio, moi distante da
acartonada relixiosidade dos católicos conservadores da burguesía.
Con tan seria aceptación dunha morte inxusta, Bóveda camiña á
Caeira. Atravesa a ponte da Barca, olla a súa casa en Poio onde
deixaba esposa e fillos. Ao pé dun piñeiro recibiu o tiro de gracia no
corazón. Os amigos introduciron a bandeira galega antes do enterro
en San Amaro:
“ A miña imaxinación viu unha fogueira en cada cemiterio, como
outros tantos clamores de xustiza. Pero no de Pontevedra viu unha
labarada que chegaba ata o ceo. Era o lume do espírito de Bóveda.,
que terá de ser nun mañá próximo ou lonxano a bandeira da nosa
redención” (Castelao, en Sempre en Galiza). En Buenos Aires, os
galegos do exilio estableceron por primeira vez que o 17 de agosto
fora o día da Galiza mártir.
Francisco Carballo
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Lurdes, unha vixiante en
Buxantes

Manuel Regal Ledo

Lurdes Pardo Fernández, 58 anos, ex-relixiosa da Compañía de
María, que segue exercendo de tal sen selo; desde o ano 1980 asentada
no mundo da aldea en Buxantes, Dumbría (A Coruña). ¿Quen é esta
muller? ¿que fai? ¿que soña? ¿en que augas bebe? ¿como ve Galicia na
compaña de moita xente da aldea, especialmente as mulleres coma ela?
Tivémo-la oportunidade de poder conversar longamente con ela; fomos
un máis das moitas persoas que diariamente se poden aproveitar da súa
xenerosidade; sen reparo ningún compartiu connosco o seu día a día e
os seus soños de mañá, as súas penas, gozos e esperanzas. Gracias.
Velaquí.

Lurdes, ¿queres presentarte ó lector ou lectora de
Encrucillada?
Son Lurdes. Nacín en Santiago no ano 1944; o meu pai foi militar,
a miña nai profesora de música. Crieime nun ambiente coidado,
relixioso. Estudiei na Compañía de María. Logo fixen estudios de
Filoloxía Clásica. Ós 18 anos entrei no noviciado da mesma Compañía
de María. Rematei os estudios universitarios anteditos, e empecei
traballando nos colexios de Vigo e de Santiago.
No ano 1973 vivimos un cambios decisivos nas nosas comunidades
relixiosas, que se caracterizaron por unha vivencia fonda de
comunidade, un espertar á realidade galega –aínda que eu xa
mamara moito isto no meu medio familiar–, conexión entre fe e vida,
sensibilidade especial cara as realidades máis marxinais. Iso levou
a que algunhas relixiosas deixasémo-los colexios e nos fosemos a
barrios: San Lázaro, O Castiñeiriño. Xa daquela sentiámo-la chamada
do mundo rural, pero non sabiamos como concretala. Eu estiven en
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San Lázaro catro ou cinco anos, e despois formei parte do grupo que
se veu para o rural en Bazar, Santa Comba (A Coruña). Todo isto
naceu na base, desde a vida das nosas comunidades, non foi por orde
nin imposición de ninguén.
¿Que fuches facendo e que fas na aldea?
Ó pouco tempo de chegar á aldea, vímo-la necesidade de saca-las
oposicións de Maxisterio, para traballar con regularidade e
asentamento no rural. Así, no ano 80 víñenme para Dumbría onde
tiven escola, primeiro nunha Unitaria, logo nun colexio concentrado.
Cando puiden escoller praza definitiva, pedín a de San Crimenzo,
unha zona daquelas chamada de “difícil desempeño”, e nesa escola
sigo. Agora mesmo teño 8 nenos. Posiblemente se peche daquí a
poucos anos.
Eu entro a modo nos sitios. Son tímida, cústame relacionarme.
Fun pouco a pouco, primeiro desde o colexio; agora a escola é o meu
traballo, pero a miña presencia non se acaba na escola. Dinlle moita
importancia á relación coa xente. Fun moi ben acollida, iso axudoume
a que eu me abrise tamén á xente.
Empecei a traballar un grupo de mozos do Movemento Rural, seis
ou sete anos. A partir dese grupo, viuse a necesidade de fundar unha
asociación cultural. A vida desta asociación foi absorbendo a vida
dos grupos; hoxe ten moita actividade; a min colleume moito tempo
e moitas enerxías.
Editamos unha revista que se chama Vixiantes, porque o nome de
Buxantes vén de aquí: desde os altos desta zona vixiábase a entrada
da ría de Corcubión. Ademais temos varios cursos de Baile
Tradicional, de Pandeiretas, de Palilleo, de Cociña; tamén temos
actividades deportivas, celebramos diferentes festas durante o ano;
procuramos ter actividades para as diferentes idades dos pobos
A esta asociación pertencen case tódolos veciños da parroquia,
aínda que para se responsabilizar de cousas haxa menos
dispoñibilidade. Eu son como a liberada para a asociación: papelorio,
subvencións, carretar xente para que poida participar nas
actividades.
A parte disto tamén colaboro na pastoral da parroquia, catecismo,
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celebración da Eucaristía. Doulle moita importancia á relación con
xente marxinada; algúns que son drogodependentes, outros que non
souberon administra-lo moito que tiñan e que hoxe logo están na
miseria, outros que sempre foron de casa pobre. Estou cerca deles,
e eles tamén están cerca de min; quizabes por veces abusen un
pouco, pero eu quero estar aí.
Lurdes ¿por que estás traballando aquí, no rural, e deste
xeito?
Cando vin para a aldea, a escola era a forma de poder entrar máis
na aldea. A nosa presencia era non só traballar, senón vivir e
compartir desde a xente, por planeamentos de fe, desde a chamada
a comparti-la vida. Sigo no que foi: unha opción convencida de toda
a comunidade; vexo como un camiño que se empezou, e non vexo
razón para non o seguir, o campo segue aberto. Ademais eu véxome
como unha persoa sensible, a quen lle doen moito as cousas; desde
aí igual me meto en cousas nas que non me debería meter; cústame
dicir que non a calquera demanda.
¿Tentación de abandono? Non, nunca. Precisamente o non querer
abandonar isto levoume a ter que deixar de ser monxa da Compañía
de María. Penseino moito; por fidelidade á chamada que me trouxo
aquí deixei a Compañía de María, aínda que sigo vivindo en todo
nesa condición de vida.
¿E que te sostén aquí? ¿cales son as augas nas que ti bebes?
Varias cousas, que se combinan ata facer unha unidade que a
diario terma de min: a primeira é a chamada desde Galicia, desde a
marxinación, desde a fe. Ademais disto, unha nova concepción de
Deus na que a fe vai unida á realidade, nisto axúdame moito o grupo
de teoloxía con Andrés Torres Queiruga ó que asisto cada 15 días
desde hai moitos anos. Tamén terma de min a xente coa que vivo;
que me dá máis do que eu a ela lle podo achegar. A mesma
comunidade da Compañía de María de Bazar, ese grupo concreto de
persoas, que me segue acompañando; xúntome con elas, participo.
Por último, e non no último lugar certamente, senón facendo unha
unidade con todo, o feito de ver a Deus na realidade, nas cousas que
amo, nas persoas, un Deus co que desde aí teño trato na oración.
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Acabas de falar da Compañía de María, da que ti formabas
e, dunha maneira nova, segues formando parte. ¿Como te ves
ante ou entre a institucións eclesiástica?
Da Compañía de María xa dixen o que tiña que dicir. Polo demais
ante a institucións eclesiástica no mundo rural síntome con pena;
penso que podería dicir e significar moito para a xente; a institución
eclesiástica ten un peso na xente que non ten ninguén. E vexo que
hai moi pouco cambio; redúcese a fe ós sacramentos, funerais, e moi
pouco do anuncio dun Deus Pai. Creo que se segue vivindo en claves
antigas.
O noso cura, que é boa persoa, segue no de sempre. Non hai
cambios. A xerarquía non se preocupa mentres non haxa conflictos.
Tal foi o caso do noso cura anterior, que mesmo chegou a ser
violento coa xente; soamente despois de moita protesta veciñal, foi
cambiado; de feito foi a veciñanza quen o expulsou da parroquia.
¡Canto podería facer un cura de dar unha visión de fe liberadora!
Pero máis que liberación o que a relixión nos ofrece son grandes
pesos sobre do lombo. Para a institución eclesiástica o mundo rural
importa pouco. Nin o Inspector do Ensino nin o Arcebispo apareceron
nunca por Buxantes.
¿Ata que punto é significativa para ti e para o teu traballo
a túa condición de muller crente?
A miña condición de muller faime solidaria coas mulleres da aldea;
solidaria e distinta; vou a calquera xuntanza, estamos dúas, tres
mulleres entre moitos homes. Véxome cunha liberdade que non
teñen as mulleres de aquí. As mulleres están moi condicionadas pola
presión da mesma casa, pola presión social: se imos aquí ou alí, é
que non temos que facer; pero os homes si que poden estar sen
problemas na taberna. A min estas críticas non me importan case
nada; a elas, si.
Como muller crente, penso que o meu ser crente non cambia o que
eu fago; se non fose crente, faríao igual, parécemo a mín. Ser crente
é máis o que me supón a min na forma de vivi-las cousas, de sentilas;
é o que lle dá sentido á miña vida. Permíteme situa-lo que fago
nunha dimensión concreta, que me fai feliz.

171 67

Manuel Regal Ledo

¿Fixeches algo na aldea que non farías hoxe? ¿Farías no
futuro algo que agora non fas?
Como cousas concretas, non sei..., por veces peco de paternalismo;
é unha actitude, o meu ser natural tira cara a aí. Non me sinto por
riba nin nada; hai xente á que ves que lle axuda máis facendo que
se encare coa súa realidade. Ás veces é máis fácil dicir si ca dicir non.
Gustaríame facer, pero non sei: axudar a que fosen aparecendo
persoas que leven o peso das cousas; ou non sei dar pasos, ou non
sei axudar a crear líderes; hai xente que colabora, pero poucos que
asuman liderados.
Gustaríame retoma-los grupos de adultos do Movemento Rural,
como lugar onde a xente aprenda a asumir compromisos. Pero eu
non podo con todo, non vallo para todo.
Lurdes, ¿como se ve Galicia desde a aldea?
Desde a aldea, aldea, vese o achegado, a parroquia. Galicia está
máis lonxe nas inquedanzas, nas aspiracións. Valórase a lingua, en
cambio; non oio unha palabra en castelán nunca. Hai un sentimento
fondo de ser galego, e valórase a cultura. Toda a vida dei as clases
en galego, e nunca houbo a máis mínima queixa.
Aínda que sexa volver algo sobre o que xa falamos, ti es
muller, ¿cómo ve-las mulleres labregas, de aldea, coas que ti
convives?
Valóroas moito. Hai moita emigración, moita xente fóra, en Suíza
sobre todo; agora marcha moita xente para o resto de España:
Canarias, Alacante, Aragón, Barcelona, co mesmo traballo gañan o
triple. Daquela as mulleres asumen papeis múltiples: coidado dos
maiores, educación dos nenos, traballo da casa, traballo do campo,
aínda que durante a fin de semana axuden os homes.
A muller aldeá é unha muller valente, traballadora, decidida; e por
riba nin é valorada polas mesmas mulleres nin polos demais. Hai un
espertar; nótoo desde que cheguei aquí; vese nun ir defendendo os
propios dereitos: dereitos a participar nas cousas, nas accións;
dereito a non calar tanto, a reclamar.
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¿Cal cres que é o futuro da aldea? ¿Como che gustaría a
ti que fose?
A aldea de por aquí vai permanecer, con menos xente, iso si. Será
unha aldea cunha economía mixta, o traballo agrícola será un apoio
para a vida familiar, quitado algún que outro moi posto en producir.
A xente non marcha de aquí facilmente; a xente emigra, pero fai casa
nova aquí e volve.
Creo que a aldea irá perdendo identidade; haberá moitas intrusións,
xente allea que se irá incorporando á aldea. Tamén creo que as
aldeas serán cada vez máis aldeas dormitorio; os servicios estarán
fóra e fóra haberá que buscalos e aproveitalos, e nas casas da aldea
irase durmir ou pasa-la fin de semana.
Teño esperanzas de que haxa maior permanencia e maior toma de
conciencia. Gustaríame que a aldea fose un espacio onde se
conservase o mellor que a aldea ten: valores, solidariedade,
proximidade, unión coa natureza, unido isto a un benestar; que se
vivise ben, cun traballo rendible, valorado e admirado coma calquera
outro traballo. Gustaríame que o traballo fose valorado por si
mesmo, que se acabasen as subvencións, e que non houbese que
buscar outro traballo fóra. Gustaríame que a voz da aldea fose tida
en conta nas cidades, que a súa opinión e a súa forma de vivir tivese
o mesmo mérito có das cidades.
¿Que papel cres que podería xoga-la Igrexa para un futuro
vivo para a aldea?
Unha Igrexa que estivese entre a xente podería desempeñar un
papel moi significativo. Empezando por promove-la experiencia de
comunidade, de grupo, onde mellorase a relación mutua dos seus
compoñentes. Ademais podería axudar moito a esperta-la conciencia
de loita polos propios dereitos da aldea; e por riba daríalle sentido
na fe a este tipo de loita pola propia dignidade. Podería axudar
tamén a crear espacios de irmandade entre os da aldea e outros que
non son da aldea, e entre os das aldeas de Galicia e os habitantes
doutros moitos mundos rurais que hai polo mundo adiante. Seguro
que a xente que traballemos por isto non vamos se-la maioría, pero
partimos do feito de que un grupo pequeno pode dinamizar unha

173 69

Manuel Regal Ledo

realidade enteira, e isto vémolo en moitos momentos da vida da
aldea.
E, para acabar xa, Lurdes, que cousas habería que ter en
conta á hora de evanxeliza-lo mundo da aldea?
Facer que a fe e a relixión nos axude a vivir, e que non sexan coma
un peso máis. Anunciar a Deus-Pai liberador, e non unha chea de
normas de obrigado cumprimento. O difícil é a vida, a fe debería
axudar a vivi-las dificultades da vida, e non se debería converter
nunha dificultade máis, como pasa tantas veces. Sería imprescindible
que xuntasemos sempre moito a fe coa vida de cada día.
* * *
Ata aquí chegou a nosa conversa con Lurdes. Ó conversar con ela
tivémo-la sensación de estar ante unha persoa limpa de espírito,
amiga de Deus e da xente, amiga especialísima dos máis pobres,
namorada da aldea e das súas riquezas e posibilidades, creadora de
capacidades e de recursos para que a aldea siga a ser aldea, máis
aldea cada vez durante mil primaveras máis polo menos. Gracias,
Lurdes. Contigo, gracias a ti, o nome de Deus é honrado entre os
máis sinxelos. ¡Bendita sexas ti tamén entre tódalas mulleres, e
benditos os froitos da túa fe, do teu amor, da túa esperanza!
Manuel Regal Ledo
mregal@tiscali.es
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Xosé Manuel Gil Lorenzo

Lembranza dun home humilde1

Conce
pción Vázque
z Val
Concepción
Vázquez

É moi frecuente que despois do pasamento dunha persoa importante se multipliquen durante días as reseñas, os comentarios, os
artigos e as necrolóxicas, en diferente tamaño e número.
Este non é o caso da persoa da que vou falar: Xosé Manuel Gil
Lorenzo. Descoñezo o seu currículo –tampouco me interesa–, pero
non a súa grande calidade humana, a súa discreción que levou ata
a mesma morte. Por iso me considero na obriga de facer público un
recoñecemento a alguén que pasou pola vida sen facer ruído, pero
deixando unha gran pegada.
Coñecín a Xosé Manuel pouco tempo despois da súa chegada a
Pontevedra, hai uns quince anos. Daquela estaba de coadxutor na
parroquia da Virxe do Camiño e de capelán no hospital de Montecelo.
A miña impresión foi a dun home máis ben tímido e quizais sen
moita facilidade de palabra, pero dunha gran capacidade para
establecer relación coa xente que ía coñecendo. Pronto puiden
captar que había nel un corazón inquedo, en busca, pero sobre todo
en busca compartida. Por unha amiga común souben que desexaba
un grupo no que poder reflexionar xuntos. E Xosé Manuel foi
invitado a formar parte dun, no que durante dous anos e cunha
periodicidade mensual, nos reuniamos para falar e profundar «sobre
o divino e o humano». Alí estaba el coma un máis, coma un
1
Cando pensabamos en pedir a algún colaborador ou colaboradora o In memoriam
do compañeiro Xosé Manuel, chéganos esta reseña con toda a calor e espontaneidade
de quen o tivo moi cerca. Gracias a Concepción Vázquez Val (N. do E.).

175 71

Concepción Vázquez Val

compañeiro de camiño que escoitaba profundamente e que comunicaba a súa experiencia desde unha posición de horizontalidade.
Nunca como "o cura que sabe máis e ten a verdade".
Da súa etapa de capelán lembro a súa sensibilidade cara o mundo
dos enfermos. Intentou, sen podelo levar a cabo, un grupo de
acompañamento no que tiña depositada unha gran ilusión. A súa
teima coas persoas que trataba era que descubrísemos que a Unción
dos enfermos non era sacramento de moribundos, senón de vida, de
fortaleza na enfermidade. Este espírito prolongouno nas clases de
Teoloxía para segrares, na Escola de Pontevedra, tratando de rachar
con esa falsa vivencia do sacramento, e avogando polas celebracións
comunitarias.
Xosé Manuel era ademais plenamente consciente de que non o
sabía todo, por iso tiña unha gran apertura de espírito. Non
sorprendía velo tanto nunha romaxe coma nunhas xornadas, ou na
Semana de Filosofía, en cursiños para segrares ou en múltiples
conferencias de todo tipo. Alí estaba el discretamente presente,
escoitando activamente. Ó rematar, sempre o seu saúdo acolledor, a
ledicia de atoparse con alguén coñecido, a opinión sobre o escoitado
ou un comentario co seu humor retranqueiro. Se había discrepancias asumíaas con naturalidade, sen que nunca supuxeran unha
barreira para a relación.
A súa presencia era sempre pausada, tranquila, serea, dunha
humildade extraordinaria que irradiaba ó seu redor. As presas non
cabían na súa axenda, sempre dispoñible dende unha actitude de
servicio e de pobreza evanxélica. Era plenamente consciente de que
non por correr máis se chega antes... Soamente tivo presa para
morrer e non llo perdoamos.
Agora alguén pode estar a preguntarse: si, ben, pero non falas
nada da súa fe... Para min todo o que falei de Xosé Manuel reflicte
unha fonda fe e unha relación intensa con Deus.
A dor pola súa morte inesperada aínda nos roe moi duramente,
pero ó mesmo tempo sentimos a inmensa satisfacción de telo
coñecido. Iso é o que tratei de expresar nesta breve reseña vital na
que están presentes tamén as vivencias de moitas persoas amigas.
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Falar del libéranos e ó mesmo tempo fainos sentilo moi presente.
Lembramos o dito: «Cando se pecha unha porta, ábrese unha
ventá»...
Gracias, Xosé Manuel, por ti mesmo e graciñas a Encrucillada,
por abrirme as súas páxinas.
Concepción Vázquez Val

O pó antigo e permanente
fai renacer a espiga
en cada sementeira
no amor elemental da eternidade.
Antón Avilés de Taramancos
(De «Nova crónica de Ulises»,
Os poemas da ausencia.).
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“A guerra é unha derrota
para a humanidade”
Os cristiáns de todo o mundo
contra a guerra
Victorino Pérez Prieto

“Quen quere impo-la
xustiza pola forza é coma o
eunuco que arela desflorar
unha virxe” (Eclo 10,4)

No medio do clamor mundial contra a guerra de Iraq, salientaron
particularmente as voces case unánimes dos cristiáns, desde os
grupos de base ata ás xerarquías relixiosas. O mesmo Papa Xoán
Paulo II volveu repetir o berro que xa dixera ante a anterior guerra
do Golfo: «¡A guerra nunca máis!» Pero, desgraciadamente, unha vez
máis parece que foi estéril, como as manifestacións de millóns de
persoas por todo o mundo.
“¿É un milagre que 1.061 millóns de persoas se poñan de acordo?
Os católicos esqueceron as súas diferencias sobre outros asuntos e
dixeron como un só home ‘non’ á invasión de Iraq. O Papa foi o
primeiro en erguer a voz: ‘A guerra é unha derrota para a
humanidade’”. Estas palabras non son precisamente dunha revista
de Igrexa, senón nada menos que da laica El semanal (9 de marzo,
2003). Os católicos non foron os únicos. Fora dos grupos
fundamentalistas protestantes que apoian a Bush, a meirande parte
das igrexas tamén se manifestaron en contra da guerra, como
podemos ver polo documento que figura en penúltimo lugar. A
excepción foron sobre todo os baptistas norteamericanos e o
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movemento revival protestante cos seus telepredicadores; un destes
líderes (o baptista Rachar Land) chegou a dicir a insolencia de que
«facer unha guerra xusta é un acto de amor cristián ao próximo».
É sabido que o «padre espiritual» de George Bush júnior é o coñecido
telepredicador ultraconservador Billy Graham.
Traemos aquí unha pequena selección de textos lixeiramente
estractados, escolleitos entre os centos que viron a luz estes días.
Reflicten esta postura común dos cristiáns contra a guerra. Son
todos actuais, salvo opequeno texto do comezo, da derradeira
homilía de Óscar Romero, arcebispo de san Salvador; un impresionante documento na véspera da súa morte.
Victorino Pérez Prieto

Palabras dun bispo mártir: Monseñor Romero (da súa última
homilía, 1980).
Quero facer un chamamento aos homes do exército... Ante unha
orde de matar que dea un home, debe prevalecer a Lei de Deus que
di “Non matar”. Ningún soldado está obrigado a obedecer unha
orde contra a Lei de Deus. Unha lei inmoral non ten que cumprila
ninguén...
No nome de Deus e no nome deste sufrido pobo, do que os seus
laios soben ata o ceo cada día máis tumultuosos, suplícolles,
rógolles, ordénolles no nome de Deus: ¡Que acabe a represión!.
Carta de Jon Sobrino a Monseñor Romero (21 de marzo de
2003)
Querido Monseñor:
Con estas palabras, que aínda nos producen arrepíos, remataches
a túa derradeira homilía na catedral... Hoxe, ollando a 23 millóns
de iraquís, que teñen sufrido opresións internas, guerras e embargos, angustias e medos, dirías: «Que acabe a represión, que acaben
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os bombardeos, que acabe a guerra, que acabe a hipocrisía, que
acabe a mentira».
Non che fixeron caso onte nin che farían caso hoxe, pero as túas
palabras non foron en van. Déixannos a herdanza de invocar, a Deus
e ao pobo sufrinte, como algo último, que non admite apelación. E
iso é moi necesario porque no noso mundo non existe un referente
último para apelar sen apelación. Non o é Nacións Unidas, nin a
Unión Europea. Non teñen capacidade para xestionar a paz, e
ademais non teñen, en definitiva, a vontade de poñer a paz como algo
realmente último, por riba dos seus propios intereses... O sufrimento
en Iraq, como en Afganistán, na martirizada e silenciada África, á
que están espoliando ata da auga, volve ao seu lugar natural: un
distante horizonte sen rostro. Algo parecido ocorre cando se apela
á democracia, á liberdade, á legalidade internacional. O que se ten
realmente por último é a seguridade propia –non a do veciño–, o bo
vivir dos países de abundancia, non o sufrimento das víctimas, o
petróleo, a hexemonía e o control policial, o reparto interesado do
planeta, non a familia humana.
Ante todo iso é bo lembrar que o último só é Deus, e non calquera
Deus, senón aquel de quen dicías: “A gloria de Deus é que o pobre
viva”. E ante ese Deus non hai apelación, como acaba de lembrarnos
Xoán Paulo II: “Quen desencadee a guerra deberá render contas a
Deus”. E ante ese Deus, agora que tanto se discute quen está pola
paz e quen non, bo será lembrar estoutras palabras túas teologais:
“Quen cerra as vías pacíficas son os idólatras da riqueza”, os que
teñen por deus ao diñeiro.
Monseñor, ti falabas de Deus con credibilidade e sen usar o seu
nome en van... Hoxe segue a ser absolutamente necesario invocar e
facer central o sufrimento de millóns de seres humanos, o que non
adoita ocorrer nin sequera en guerra. O modo como a CNN, por
exemplo, cubriu os primeiros días da guerra era insultante para as
víctimas. Falábase de números de soldados e armas, falábase da lista
dos “aliados”, dos portentosos avances da tecnoloxía de guerra...
Pero non se comunicaba o sufrimento de homes, mulleres e nenos...
Non falaba así Xesús de Nazaret ao contar a parábola do rico
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Epulón e o pobre Lázaro, ou a do Samaritano que atende a víctima.
Teremos avanzado en liberdade de expresión -aínda que coas trampas de sempre- pero non en vontade de verdade e en compaixón. (...)
Unha última cousa, Monseñor. Nunca te reduciches a condenar a
inxustiza e a barbarie, senón que nos animaches a construír e
traballar en defensa do pobre... Nestes días houbo moito traballo e
moito amor. Non se recordan tales manifestacións masivas en todo
o mundo en contra da guerra... Non se recorda un ecumenismo
maior entre igrexas cristiás e outras relixións. Por primeira vez na
historia, practicamente tódalas igrexas de Estados Unidos e as súas
xerarquías condenaron unanimemente a guerra (...).
Deica o día de hoxe, ninguén tivo unha compaixón meirande ca
vostedes, os mártires. É certo que aquí no noso país seguen a ser
ignorados e enterrados por algúns impenitentes. Os que te mataron,
Monseñor, e os seus achegados aínda non pediron perdón, nin
sequera baixaron un pouco a cabeza con humildade para pedir
desculpas ao pobo salvadoreño, senón que seguen falando e actuando, como se nada tivera pasado. É o mysterium iniquitatis. Pero
vostedes, os mártires, seguen vivos como quen foi compasivo deica
a fin. Son quen mellor pon no centro da realidade e das nosa vidas
a Xesús de Nazaret.
As palabras doutro bispo: Jacques Gaillot (Carta de Partenia,
abril de 2003)
¿Como deixar a grande cidade de Bagdad, chea de vida, sabendo
que a guerra é inminente? Fai falla pouco tempo para apegarse a este
pobo, marcado pola guerra contra Irán, a guerra do Golfo e o
embargo que non remata. Pero as xentes continúan vivindo
normalmente, con dignidade. Esta é a súa forza (...) .
Visitando coa delegación, o hospital San Rafael, levado por unhas
relixiosas iraquís, estaba admirado ante unha ducia de bebés...
Unha muller poñía os paxelos aos que acababan xustamente de
nacer. “¡Que fermosa é a vida!”, dixen. “Estes nenos manifestan a
vida”. A muller respondeu cun pouco de tristura: “Si, pero son bos
para a guerra!”. Ela dábame a entender que estes bebés quizá no
terían a oportunidade de vivir moito tempo.
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Tiven a alegría de celebrar a Misa do primeiro domingo de
Coresma na igrexa de San Xosé cos frades dominicos... Eles
dixéronme: “Todo o que puidemos facer pola paz, témolo feito xa.
Hoxe, só nos queda confiar en Deus e resistir, si é necesario” (...).
O encontro en dúas ocasións cun xefe relixioso musulmán causoume
unha gran impresión. Atopeime en presencia dun home aberto e
culto, habitado pola paz. A súa humanidade e a súa tolerancia eran
un testemuño. Que tales homes poidan existir impide a amalgama
que se fai entre terrorismo e islam.
A fin desta viaxe, eu asociaba espontaneamente ao pobo iraquí co
pobo palestino. Dous pobos humillados, asfixiados, sobre os que se
exerce unha violencia intolerable. Pero un e outro teñen unha
dignidade rebelde que lles permite manterse na tormenta. As palabras
de Pablo Neruda dirixidas aos amos do mundo, viñéronme á memoria: “Poderán cortar tódalas flores, pero nunca serán os amos da
primavera”.
As palabras dun teólogo: Leonardo Boff (Bush, ¿que fixeches
dos teus irmáns?, Koinonía, 21 de marzo de 2003).
De súpeto, o Cristo do Corcovado estremeceuse e cobrou vida. O
que era cemento e pedra, fíxose corpo e sangue. Erguendo os ollos,
viu multitudes que enchían rúas e prazas do mundo enteiro, levando
bandeiras brancas e clamando: queremos paz, nunca máis a guerra.
Entón, conmovido de tenrura, abriu a boca e dixo:
“Benaventurados todos vós, constructores da paz, porque seredes
chamados fillos do Altísimo e amigos da terra. Benditos vós, porque
conservastes a memoria do arco da vella, a alianza que selei con toda
a vida e para sempre”.
Ollando máis lonxe, viu cidades milenarias destruídas, monumentos
da cultura humana reducidos a po, corpos esnaquizados, nenos
calcinados, mulleres mutiladas pola metralla das bombas, e sangue,
moito sangue polas paredes fumegantes. E cheo de ira sagrada, con
voz cortante, falou e dixo:
“Ai de vós, señores da guerra, inimigos da vida e da natureza,
asasinos dos meus irmáns e irmás do islam. Raza de víboras
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velenosas, ¿por que non escoitastes o clamor da humanidade
suplicando diálogo, negociación e paz?
“Blasfemos, usades o nome do Deus da vida para quitar a vida aos
outros. Hipócritas, desprezastes as leis que vós mesmos creastes
para conter a vontade de agredir e de matar. ¿Por que desprezastes
as normas internacionais que salvagardan a xustiza mínima e a
máis elemental humanidade? ¿Por que con sacos de vil diñeiro
fixestes todo o posible para comprar conciencias e conseguir con
extorsión a licencia para atacar e matar?
“Covardes, escollestes un país asediado, humillado e extenuado
para mostrar a capacidade de devastación que tedes conseguido,
como nunca antes se vira sobre a face da terra.
“Ai de vós, terroristas do medo, que coa escusa de desarmar a un
tirano que vós mesmos armastes con armas de destrucción masiva,
mentistes ao pobo, alegando un perigo inminente de ataque. Contra
o máis mínimo senso do dereito, adiantástesvos cunha guerra
desproporcionada. Máis aínda que o petróleo, o que queredes é
destruír a quen non se someta aos vosos intereses, por todo o
planeta.
“Maldita a ‘guerra preventiva’ que vos trouxo o medo preventivo.
¿Non vedes que fixestes ao voso pobo refén do medo, do medo a
montar nun avión, a recibir cartas, medo aos árabes, medo aos
musulmáns, medo a vós mesmos? Malditas as bombas intelixentes;
e máis maldita aínda a ‘nai de tódalas bombas’...
Ai das intelixencias que artellaron esa máquina de morte contra
tódalas formas de vida… Abristes as portas do inferno e soltastes os
demos do terror e as masacres. ¿Que fixestes dos vosos irmáns?
¿Que fixestes? (...)”.
Declaración do Consello Mundial das Igrexas contra a
guerra (marzo de 2003)
Como persoas de fe, o noso amor ao próximo móvenos a opoñernos
á guerra e a buscar solucións pacíficas aos conflictos. Como igrexas,
oramos pola paz e a liberdade, a xustiza e a seguridade dos pobos de
Iraq e de todo o Oriente Medio. Esta oración obríganos a ser
instrumentos de paz.
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Deploramos o feito de que as nacións máis poderosas deste mundo
consideren de novo a guerra como un instrumento aceptable de
política exterior. Isto crea unha cultura internacional de temor,
ameaza e inseguridade.
Non podemos aceptar os obxectivos declarados dunha guerra
contra Iraq, tal como os expoñen eses gobernos, en particular o dos
EE UU. O ataque militar e a guerra preventivos como medio para
cambiar o réxime dun estado soberano son inmorais e violan a Carta
das Nacións Unidas. (...) Cremos que a forza militar é un medio
inadecuado para conseguir o desarme de calquera armamento iraquí
de destrucción masiva (...)
Unha guerra tería consecuencias inaceptables desde a perspectiva
humanitaria, tales coma o desprazamento de persoas en gran escala,
creba das funcións do estado, posibilidade de guerra civil e graves
disturbios en toda a rexión. As calamidades sufridas polos nenos
iraquís e as mortes innecesarias de centos de milleiros de iraquís
durante os últimos doce anos do réxime de sancións pesan fortemente
sobre os nosos corazóns. Na situación actual, afirmamos con forza
os permanentes principios humanitarios de acceso incondicional ás
persoas necesitadas.
Alertamos ademais contra as consecuencias potenciais a longo
prazo –sociais, culturais e relixiosas, así como diplomáticas– de tal
guerra. Atizar aínda máis o lume da violencia que consome xa a
rexión non fará senón exacerbar a xenreira intensa, fortalecendo as
ideoloxías extremistas e promovendo máis a inestabilidade e a
inseguridade mundiais.
Como dirixentes de igrexas temos a responsabilidade moral e
pastoral de opoñernos á xenofobia nos nosos propios países e de
disipar os temores de moitos no mundo musulmán de que o chamado
cristianismo occidental é contrario á súa cultura, á súa relixión e
aos seus valores. Debemos buscar a cooperación para a paz, a
xustiza e a dignidade humana (...).
Para nós é unha obriga espiritual, baseada no amor de Deus a toda
a humanidade, pronunciarnos abertamente contra a guerra en Iraq
(...).
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O Papa contra a Guerra: “A guerra é una derrota de la
humanidade” .
1. O 13 de xaneiro, no tradicional discurso de comezo de ano ante
os representantes diplomáticos de 174 países, Xoán Paulo II dixo no
Vaticano un rotundo non á guerra, á morte, ao egoísmo. No
seu duro alegado contra a guerra, reafirmou a oposición católica ao
ataque unilateral a Iraq, instando a saír da actual “desorde mundial”
e liberar a humanidade do sentimento de medo que a atenaza. O
Papa recriminou aos poderosos o incumprimento dos acordos
internacionais.
“A guerra é una derrota da humanidade... Impresióname
persoalmente o sentimento de medo que atenaza frecuentemente o
corazón dos nosos contemporáneos. O terrorismo pertinaz... o
problema non resolto de Medio Oriente... os conflictos que impiden
a numerosos países africanos dedicarse ao seu propio
desenvolvemento; as enfermidades que propagan contaxio e morte;
o grave problema da fame, sobre todo en África...Todo isto son
calamidades que ameazan a supervivencia da humanidade... O
mundo sería completamente diferente se se aplicaran os acordos
subscritos...Todo pode cambiar. Depende de nós... A guerra que
podería caer sobre as poboacións de Iraq (terra de profetas),
extenuadas por máis de doce anos de embargo non é unha simple
fatalidade”.
2. Dous meses despois, o 18 de marzo, xa iniciada a guerra a pesar
das protestas, e tras ter enviado o Vaticano mensaxeiros a Bagdad
e Washington, e abrir as portas do Vaticano a responsables políticos
dos países contrarios e partidarios do uso da forza (Joschka Fischer,
Tarek Aziz, Tony Blair e José María Aznar), Xoán Paulo II condenou
coa mesma rotundidade o ultimato de G. W. Bush e os gobernantes
que o apoian, declarando solemnemente: “Quen decide dar por
esgotados os medios pacíficos que o dereito internacional ofrece,
asume unha gran responsabilidade ante Deus, ante a súa conciencia
e ante a historia”.
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de mulleres contra a
violencia

As mulleres de Ovarias sentímonos hoxe agradecidas e orgullosas.
Agradecidas a vos, o Seminario Galego de Educación para a Paz, por
ternos valorado como premio Portapaz, e orgullosas de recibilo e
compartilo con Don Fernando Valderrama.
Como sempre, xuntámonos para ver que era o que iamos dicir no
apartado que aparecía como «intervención de Ovarias». E como
sempre tamén, ¡Que difícil expresalo! porque queremos falarvos das
víctimas.
Como sabedes as Ovarias somos mulleres que ternos sufrido malos
tratos, e normalmente, cando enchemos o peito e dicimos «eu sufrín
malos tratos moitos anos», as máis das veces, no medio das boas
palabras, das felicitacións por atrevernos a dicilo publicamente
atopamos esa mirada que nos rompe por dentro e por fora, e nos fai
agachar a cabeza e sentirnos avergonzadas de ter sido as víctimas,
porque miramos as caras, e din algo así como «pobre muller».
E unha pobre muller que aguanta, e aguanta moitos anos, por algo
sería. E ese algo ¿que sería?
Gustaríalle, pensan os peores, ou pobre muller, que ía facer, non
tiña un peso, din os mellores.
Pero se tiña un bo traballo e aguantou ¿entón que? entón... non
sei, sería que lle gustaba.
Por iso para nos, tan importante como recibir o Portapaz, é ter a
oportunidade de poder estar aquí, entre vos, sentindo a vosa mirada.
Unha mirada franca, directa, entre persoas que se respectan, unha
mirada entre iguais.
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E poder dicir aquí con vós: somos mulleres que sufrimos malos
tratos, e coa cabeza ben alta. E temos que poder dicilo por moitas
razóns.
Por nós mesmas, para poder seguir adiante. Pois cando pós a
denuncia e decides separarte pensas que xa está. E non está. Comeza
o que nos chamarnos acoso, caza e derribo. Primeiro xura que
nunca máis, e choca, e manda emisarios. E hai moitos emisarios que
che explican o arrepentido que está: Muller, podías darlle unha
oportunidade, podías darlle a 1857 oportunidade. E os fillos sofren
ó velo chorar e traen os seus recados do moito que te quere papá.
E do xuízo da denuncia aínda nada. E se es capaz de seguir coa
denuncia entón entramos na segunda fase: está moi cabreado. ¡Vas
volver, polas boas ou polas malas! e valo encontrar cada vez que
saias á rúa, con insultos, ameazas... Aprenderás a vivir vixiando a
porta e as ventás, a andar mirando para atrás. Así, ata que canse,
ou que non canse e decida cumprir as súas ameazas.
Por nós mesmas necesitamos recordar unha e tódalas veces, que
Nós, somos as víctimas. Por iso é tan importante a vosa mirada.
Para que nos prestedes a vosa voz e dicirlle a esa boca enorme que
sae pola tele cando a acendemos e se empeña en repetirnos unha é
outra vez ¿Aínda non denunciaches? ¿como?¡Denuncia! ¡Se todos te
apoiamos! que para empezar, cambie a mirada, para continuar,
menos propaganda, e para rematar deixe xa de dicirme a min o que
teño que facer e algún día comece a dicirllo a el, a tódolos eles, a
tódolos posibles eles.
E así, tamén aquelas de entre nos que están rotas, rotas de medo,
culpa e vergonza, poderán empezar a levantar con nos, con vos, a
cabeza, e dicir ben alto eu son unha muller maltratada.
Porque recibir este premio é recibir a vosa mirada, gracias.
Porque, gracias a miradas como a vosa podemos sentir esperanza.
E hoxe, 30 de Xaneiro de 2003, a esperanza para as víctimas, para
tódalas víctimas, é un ben escaso.
Gracias pola vosa mirada, gracias pola esperanza.
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1. Limiar
Á hora de escoller aqueles
acontecementos novidosos que
vertebran a crónica de Galicia, poucas
veces atoparíamos un consenso tan
alto coma o que preside o primeiro
trimestre de 2003, cando tódalas
portadas dos xornais e dos informativos audiovisuais están reducidos a
tres feitos de suma complexidade: o
naufraxio do Prestige, o cese de Xosé
Cuiña e a guerra de Iraq. Tamén é
curioso constatar que ningún deses
feitos ten orixe na nosa Terra, aínda
que todos tomen corpo nela, e que, a
pesar de ser problemas de moi distinta natureza e extensión, dous deles
dramáticos e esperpéntico o terceiro,
todos eles conflúen en Galicia a través do Partido Popular, que parece
estar facendo o triste balance que
pecha vinte anos da súa historia.
Claro que alguén poderá dicir que,
salvo o caso Cuiña, os feitos que
subliñamos teñen unha dimensión
global, e que, sen negarlles a súa
importancia para a crónica do mundo, deberían deixar que a crónica
galega discorrese por outras canles.
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Pero eu penso que, se ben é certo que
a guerra de Iraq e o afundimento do
Prestige constitúen feitos dunha
enorme importancia obxectiva, que
resultou multiplicada pola coincidencia temporal de ambos feitos, tamén
é certo que a súa esencial diversidade
e universalidade, que podería manifestarse nun conflicto difuso e non
territorializado, acabou poñendo
aceno galego por mor da actitude do
PP, que, pechado nas súas teses e
contumaz no seu erro, puxo as bases
para o que pode ser un cambio estructural da política de Galicia. E
eso é tanto coma dicir que, máis alá
da importancia que teñen os feitos
que comentamos, que os galegos compartimos con moitos millóns de
cidadáns e con variadas culturas de
todo o mundo, tamén é verdade que
se trata de feitos con dimensión
galega, que nos están modificando a
visión do noso propio mundo, e que
poden provocar o cambio de actitudes políticas que non acertaron a
provocar os moitos anos de mal
goberno que temos acumulado.
Tampouco debemos esquecer que,
no gravísimo escenario erguido pólo
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Prestige e o conflicto iraquí, o cese de
Pepe Cuiña non pasa de ser un verso
de pé quebrado que se nos coa na
actualidade, e que en modo ningún
debería formar parte do triángulo
que enmarca esta crónica se non fose
un acontecemento revelador da enorme crise que atravesa o fraguismo,
que vai marcar o pulso da vida galega
ata as vindeiras eleccións autonómicas. A forza de facerse meritorio, Xosé
Cuiña constituía o único elo de Fraga
co seu imposible futuro, e por eso
pode dicirse que, unha vez perdido
ese elo, o fraguismo xa non é máis
que unha nave sen goberno que vai
acelerando camiño da fervenza. Con
esto non se quere dicir que o PP vaia
a ser desaloxado do Pazo de Raxoi,
cousa da que falaremos un pouco máis
adiante, senón que, visto o que pasou
en Galicia dende o mes de novembro
de 2002, ninguén dubida xa de que
Fraga Iribarne é o principal obstáculo que ten o PP para manter posicións
razoables nas urnas, e que, sexa cal
sexa o resultado que obteña nas
eleccións municipais de maio, non lle
vai quedar máis remedio que poñer
man á difícil obra da súa substitución.
Quizais sexa verdade que o PP
conserva en Galicia unha formidable
organización clientelar, que fai moi
difíciles os cambios que se anuncian
nos feitos desta crónica, pero,
parafraseando o inxeniosa frase de G.
B. Shaw, para que era evidente que
“un soldado británico pode aguantar
calquera cousa coa única excepción
do Ministerio Británico da Guerra”,
tamén puidera ser verdade que o PP
de Galicia está preparado para sopor-

tar calquera cousa que non sexa a
lenta decadencia dun padroado que
amosa tódalas súas eivas democráticas. Por eso compre que sigamos esta
crónica analizando polo miúdo os tres
feitos que provocaron a crise.
2. O lóstrego do Prestige
Para un politólogo que actúa como
observador participante, que se sente
moral e politicamente implicado na
escena, a catástrofe do Prestige é
coma un lóstrego que racha a noite
pecha e que deixa ó descuberto algúns
misterios que se agochaban nas
tebras do clientelismo político e dun
modelo de participación invisible.
Sempre tiven por evidente que o
afundimento do enferruxado petroleiro non foi unha catástrofe natural
inevitable, nin un accidente imposible de gobernar, e que a impresionante magnitude dos danos ecolóxicos
e económicos producidos soamente
poden explicarse en virtude da incuria dunha Administración pública
que, lonxe de cometer grandes erros,
optou por unha flagrante omisión,
sen máis horizonte que o de
desfacerse do problema endosándollo
a outro. Nada de canto se fixo co
ferido Prestige é explicable, sequera
teoricamente, en termos racionais, e,
fronte a outras alternativas que se
expresan nunha finalidade clarísima
–desestivar o barco, reparalo en augas
tranquilas, subtraelo ó impacto da
mar arborada ou mesmo deixalo
afundir ou embarrancar en augas
asequibles e zonas controlables–,
ninguén pode dicir, aínda hoxe, cal
era a finalidade que se perseguía con
un remolque en zigzag sobre os
embravecidos abismos do Atlántico.
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¿Cara onde ían? ¿Qué pensaban
facer? ¿Qué previsións tiñan sobre o
intre e o lugar do naufraxio? ¿Con
qué simulación de marea negra estaban traballando? Nada desto se sabe,
nin a nada desto se pode responder
racionalmente en termos reais ou
hipotéticos. E todo apunta a que a
única finalidade das manobras inducidas polas autoridades do Ministerio de Fomento era a de alongar o
problema, mantelo na liña de separación da zona de salvamento marítimo asignada a Portugal, e esperar a
que un golpe de mar rompera as
amarras e puxera o xoguete fora dos
nosos ámbitos de competencia. E así
se explica que, o que puido ser un
grave incidente sen maiores consecuencias, acabase convertido nun inmenso desastre que, sobre os
astronómicos custos económicos
xerados, constitúe a máis grande catástrofe ecolóxica acaecida nas costas
occidentais de Europa.
Situados agora a catro meses do
naufraxio, dou por suposto que o lector xa dispón de abundantísima información e variados comentarios
que me eximen de lembrar as cifras
da traxedia. E por eso quero limitar
o meu comentario a resaltar o carácter revelador que tivo este accidente
sobre a política de Galicia, coma se
tivese iluminado as últimas motivacións dos nosos comportamentos ou
coma se tivese rachado a pantalla de
seda na que se proxectaban as sombras fantasmais dunha política menor. Por eso sería un erro pensar que
a crise política derivada do Prestige
ten a súa medida na gravidade substantiva do desastre, en vez de
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decatármonos de que o seu principal
efecto consistiu en facer unha revisión do noso modelo político, ata
desmitificar un liderado que, en só
15 días, fixo o longo traxecto que
separa a un milagreiro dun mentireiro.
A actitude de Fraga nos primeiros
intres do naufraxio raia a indignidade. Os seus desatinos cóntanse por
declaracións e comparecencias, e a
súa incapacidade para activar os recursos sociais e cívicos superaron as
previsións dos máis desafectos. E por
eso é consciente de que a súa biografía está interpretada polo Prestige, e
que xa non é máis que unha rémora
para Galicia e para o seu partido.
Claro que o verdadeiro test de situación ha de vir, axiña, coas eleccións
municipais, e que moi poucos poñen
a man no lume pola convicción de
que os galegos saibamos interpretar
a nosa decepción en termos de voto.
Pero eu xa adianto que, mesmo no
caso dunha certa resistencia do PP
fronte ó desgaste, non me cabe dúbida
que o fraguismo ven de entrar no seu
derradeiro capítulo.
3. A crise da Xunta
A crise política xerada pólo Prestige
tivo o seu episodio máis significativo
no moi soado cese de Xosé Cuiña, a
quen Fraga converteu de deus en
demo, e con quen se quixeron pagar
tódalas débedas políticas dunha
xestión certamente catastrófica. Pero,
lonxe de servir para distraernos do
problema, a crise desatada a mediados de xaneiro de 2003 serviu para
confirmar que a Xunta recibira os
impactos da marea negra na liña de
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flotación, e que, lonxe de entoar un
mea culpa pólos desatinos dunha
xestión absolutamente ineficaz, a
Fraga, o mesmo que ó maquinista da
xeral de Buster Keaton, non lle quedaba máis remedio que queimar
parte do seu tren para seguir en
marcha.
Cuiña gañara a pulso a súa imaxe
de político ambicioso e pouco escrupuloso coa mestura entre a política e
os negocios. Moi pagado da súa
capacidade para canear en curto,
tracexara unha estratexia que debía
de levalo a cima da Xunta sen máis
méritos que o de ser sinalado polo
dedo de Fraga, e lonxe de xogar a
unha política sólida e de longo alcance, que lle dera un liderado autónomo, preferiu xogar o seu futuro á
famosa carta de “lo que diga don
Manuel”. E don Manuel dixo precisamente eso, que cando se trata de
salvar o seu propio pelexo non
recoñece ningunha caste de amigos
nin compromisos, e que o mesmo
home que se levantara pola mañá con
características de sucesor incuestionado e home de confianza para os
grandes adobíos confesables e
inconfesables da política institucional e de partido, debería deitarse
pola noite coma un apestado, sen
poder nin confianza, e convertido no
chibo expiatorio da grave irresponsabilidade coa que se xestionara o
naufraxio do Prestige e as primeiras
actuacións contra da marea negra.
Para que así fose, e para que a opinión pública se cebase coa enorme
víctima que Fraga lle ofrecía, o cese
de Pepe Cuiña fíxose con ignominia,
declarando un motivo humillante, e

sen esperar as vintecatro horas que
eran necesarias para metelo no
mesmo paquete no que se ía sacrificar a Carlos del Álamo, que era a
terceira escopeta galega na cacería
de Fefe, o experto petroleiro co que
Fraga fora falar da catástrofe fisterrá.
Pero xa se sabe que todo pecado
leva consigo a súa penitencia, e por
eso o propio Fraga se veu sorprendido polos efectos inesperados dun cese
que, lonxe de parar as críticas que se
dirixían á súa persoa, serviu coma
proba do nove dun derrubamento
inexorable e confirmou a rastreira
perspectiva coa que Fraga analizaba
o naufraxio do Prestige. Quizais por
eso mesmo tivo que engulir tamén,
coma Saturno, o fillo segundón que,
co nome de Xesús Palmou, estaba
chamado a ser o novo home forte de
Galicia, para tutelar a decadencia de
Fraga e preparar o inminente futuro.
E así se explica que, en vez de tapar
o burato que o Prestige abrira nas
cadernas da Xunta, o cese de Cuiña
supuxo a ruptura da corda coa que
Fraga tiña todo “atado e ben atado”,
deixando ó fraguismo sen futuro ningún, e dando argumentos e claves
para analizar a figura de Fraga en
termos certamente negativos, coma
unha paréntese aberta nun dos
mellores momentos da historia de
Galicia, e que agora se cerra sen
aproveitar ningunha das oportunidades de modernización política e cambio social que tanto necesitamos. A
queima política de Cuiña deixou ó
PP sen o único home que podía
aproveitar as peores inercias de Fraga
e evitar o desastre electoral, ademais
de deixar a Mariano Rajoy nunha
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tesitura na que, lonxe de poder confiar no vello patrón para que lle
terme do feudo, encóntrase coa aceda
evidencia de que o maior problema
que teñen os populares en Galicia
ten o nome de Fraga Iribarne.
4. Unha guerra na Mesopotamia
Facendo gala dunha crueldade e
unha inhumanidade infinitas. Os
estrategos do Partido Popular sempre
pensaron que o conflicto angloamericano do Iraq lles ía sacar as castañas
da fogueira do Prestige. Estaban seguros de que a tráxica potencia
mediática dunha guerra acabaría
arrecunchando o “caso Prestige”, e
que, cando quixeramos volver sobre a
persistente realidade da marea negra xa terían pasado as eleccións
municipais de maio do 2003, e
tódolos problemas do Fisterra
cheirarían a serodio. E por eso se
explica que José María Aznar, convertido no duce da dereita española
máis reaccionaria, decidise aproveitar o intre para facer catro fotos
demagóxicas de alto nivel (en
Bruxelas, na illa Terceira, no rancho
texano de Crowford…) que deberían
impactar na parroquia e convertelo
no líder global que sempre se lle
aparece nos seus delirios. Por eso
estamos –alomenos moralmente– na
primeira liña dunha guerra inxusta e
noxenta, que racha co espírito da
Unión Europea, coa legalidade internacional e cos principios máis
asentados da nosa política exterior, e
na que os españois aparecemos –moi
ó noso pesar– coma os ridículos grumetes dun barco pirata que está
masacrando Iraq a cambio dun negro
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botín que nos queima nas mans.
No cuarto día da invasión de Iraq,
cando se estaban escribindo estas
liñas, a evolución das frontes de Um
Kasar, Nasiriya e Basora, e a preparación defensiva das bombardeadas
cidades de Kirkuk, Tikrit e Bagdad
xa anunciaba que, se ben non parece
posible que os iraquís inclinen a seu
favor o curso da guerra, será moi
difícil que a guerra termine nos
prazos e nas formas que os anglosaxóns necesitan para facer unha
operación de marketing e, previa
limpeza do sangue que levan nas
mans, montar sen condicións o impresionante negocio da reconstrucción do Iraq.
Jacques Chirac, que xa avalara con
gran éxito a política pacifista
deseñada por Joschka Fischer e
Dominique de Villepin, acaba de
dicir tamén que, se antes non
legalizou a operación agresora auspiciada polos tres golpistas da illa
Terceira, tampouco agora vai caer no
engado de legalizar a posteriori o
que xa se evidencia como unha guerra innecesaria, en busca dun control
efectivo sobre o petróleo de Basora e
a auga do Kurdistán, que puido resolverse por vía de negociación. E por
eso cabe esperar que, estando en
posesión do dereito de veto, a diplomacia francesa se empregue a fondo
na posguerra para lograr a reposición
da legalidade conculcada e que o
Consello de seguridade da ONU se
faga cargo da posguerra iraquí.
Así as cousas, todo parece indicar
que os custes que vai a pagar o Partido Popular polo seu belicismo in-
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comprensible e por ter supeditado
toda a política exterior e todo o
proxecto da Unión Europea a unha
persoalísima interpretación da situación internacional, e por ternos enganchado, sen fondo nin formas, ó
aventureiro e retrógrado militarismo de George W. Bush. Quizais
teñamos que remontarnos ós días
seguintes o golpe de Estado do 23-F
de 1981 para encontrar unha reacción popular espontánea, tan ampla
e sostida coma a que hoxe se enfronta
á política do Goberno, e por eso hai
que afastarse de toda lóxica para
pensar que o PP pode salvar a proba
das eleccións municipais de maio de
2003 sen acusar un forte correctivo
electoral de dimensións e consecuencias aínda imprevisibles.
E non fará falta que gastemos
moita máis tinta para lembrar que,
alomenos dende esta perspectiva, a
guerra do Iraq tamén é un asunto de
política galega. Porque a inesperada
conxunción do naufraxio do Prestige
e a invasión da Mesopotamia, perfectamente adobadas co cese de Xosé
Cuiña e a crise xeral do fraguismo,
acabaron por debuxar unha panorámica de fonda e irreversible crise,
que se estende, xa dende novembro
de 2002, coa moi teimuda e
xeneralizada sensación de que as
cousas van cada día peor e que necesitan un correctivo, e que, por encima de facer serodias comparacións

entre as vantaxes do que agora temos
e as que nos pode dar o porvir, moita
xente empeza a pensar que o cambio
electoral e político xa é unha cuestión de dignidade, e que, por eso
mesmo, resulta xa inaprazable.
5. A xeito de conclusión
Os dous meses transcorridos dende a anterior crónica de Encrucillada
foron para Galicia dunha intensidade
descoñecida desde a transición.
Primeiro porque, dentro dos tres
feitos escollidos para a nosa reflexión,
dous deles, a guerra de Iraq e a catástrofe do Prestige, hai que reputalos
como dunha enorme gravidade e dramatismo intrínseco, e capaces de
desvelar o grave estado moral dunha
sociedade que, sendo feliz e abundante, parece estarse trabucando de
xeito preocupante cada vez que se
achega a cuestión novas e importantes. E segundo porque, dada a súa
coincidencia no tempo, e o efecto
subliñador que produciu a crise da
Xunta e o cese de Cuiña, dan a sensación de ter provocado unha profunda
ruptura entre a Xunta e a sociedade,
entre os votantes e o PP, entre a
verdade e a manipulación da información oficial, e entre o ben público
e os intereses particulares. E todo
esto terá, sen dúbida, importantes
consecuencias, que comentaremos
con vostedes nunha vindeira crónica.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Rolda da cultura

A Torre de Hércules,
patrimonio da humanidade
Xoán Ber nár
de
z V ilar
nárde
dez

A Conferencia Xeral da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura, para
entendernos mellor, a Unesco, á que
está adherida a maioría dos países do
mundo, consciente de que os patrimonios cultural e natural da humanidade estaban cada vez máis
ameazados, decidiu promover, e de
feito conseguiu aprobar en París o 16
de novembro do ano 1972, unha convención destinada a conseguir a súa
protección. O documento consta de
oito capítulos e 38 artigos, nos que se
analiza e estudia canto con esa
finalidade se relaciona, e indica as
medidas para acadar a salvagarda e a
conservación da inmensa e común
riqueza coa que, para o noso gozo e
deleite, conta aínda o planeta.
Nos máis de trinta anos transcorridos dende entón moito foi o que se
fixo, e moitos os monumentos e os
lugares que mereceron ser recoñecidos coma Patrimonio, entre eles
Santiago de Compostela e as murallas romanas de Lugo. Mais foron
tamén moitos os que a desidia, o
abandono, o deterioro, a contamina-
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ción, ou as guerras, destruíron ou
botaron a perder.
Nos días que estamos a vivir
estanse a promover iniciativas destinadas a conseguir a inclusión na xa
dilatada lista dese Patrimonio da
Humanidade da denominada Torre
de Hércules da Coruña: colleita de
firmas, mesas redondas, comentarios,
e mesmo propostas tanto do noso
Parlamento coma de grupos de
arquitectos, historiadores ou enxeñeiros, á que sumamos agora a
nosa.
Sorprendentemente a estas alturas non é aínda posible determinar
con certeza se esta Torre de Hércules
a mesma e lendaria construcción que,
segundo o Leabhar Ghabhala irlandés, fixera Breogán, e dende a que o
seu fillo Ith albiscara en certa ocasión esta afastada e verde illa. Contamos tan só con documentos que nos
din que nos séculos XVI e XVII houbo
irlandeses que así o crían, e que se
desprazaron á Coruña para visitala.
Tampouco existen datos o suficientemente fiables coma para saber se
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trata simplemente de outra que ocupa o mesmo, ou parecido, lugar.
Para Afonso X o Sabio, e para os
redactores, entre os anos 1370-74, da
súa monumental e fabulosa Estoria
de Espanna, a torre foi edificada por
Hércules, para gardar na súa cimentación a cabeza do xigante Gerión, ó
que vencera e dera morte nas súas
inmediacións.
Xa no eido estrictamente histórico, a construcción parece ser de
tempos do emperador Traxano (90117), conclusión á que chegou o filólogo, epigrafista e arqueólogo alemán Emil Hübner, a mediados do
século XIX, logo de analizar a textura
das letras dunha inscrición gravada
nunha rocha situada a uns dez metros de distancia, presuntamente
relacionada con ela, e outros restos
numismáticos e de terra sigillata.
A pedra en cuestión atópase actualmente protexida por unha caseta, e di: MARTI AVG. SACR. G.
SEVIUS LVPUS ARCHITECTVS
A(emini)ENSIS LVSITAVUS EX VO.
Texto que podemos traducir por:
Consagrado a Marte Augusto, Caio
Sevio Lupo, arquitecto lusitano de
Aeminio, de acordo co seu voto.
Se a lectura Aeminiensis é correcta, e a inscrición se refire á Torre,
como parece, esta foi consagrada a
Marte, non a Hércules, e o arquitecto
que a ergueu procedía de Coimbra,
naquel entón denominada Aeminio.
A penas uns anos despois, arredor
do 150, o xeógrafo alexandrino
Claudio Ptolomeo, aínda sen
mencionala, sitúa aproximadamente

nas coordenadas desta torre un lugar
ó que denomina Flaovion Brigantion.
Tal omisión non ten por que significar que a construcción non existise
naquel momento, xa que as
anotacións deste autor non son
descritivas, senón nada máis que
xeográficas e etnográficas. Ptolomeo,
ademais deste Brigantion galego,
tamén mencionado polo historiador
Dión Cassio cara ó ano 230, é, así
mesmo, coñecedor dos Brigantes que
entón vivían tanto en Irlanda como
na Britania.
Agora ben, a primeira e inequívoca
mención desta Torre e da súa función
parece ser a do historiador Paulo
Orosio de Braga quen, cara ó ano 417,
escribiu: Aquí está Brigantia, cidade
da Gallaecia, que ten un faro altísimo que constitúe unha das poucas
obras humanas dignas de admiración, e se ergue para orientar a rota
da Britannia. Existe tamén un texto
de Istro Aetico, acerca do que hai
dúbidas de se é do século IV, ou do VI,
que recolle case que as mesmas palabras. O feito de que neste aparezan
as formas Galicia e Britania, máis
evoluídas, fai pensar que foi este quen
copiou de Orosio, e que os seus escritos son posteriores ós do bracarense.
A torre herculina aparece coma
Faro, ou coma Faro de Brigantina, a
partir xa de entón, como se pode
comprobar a través tanto da famosa
Táboa de Peutinger, que recolle datos do século VII, e anteriores, coma
na Crónica do bispo Sebastiano, do
ano 844, nun privilexio do ano 915
do rei Ordoño II, nunha escritura do
seu bisneto Vermudo II (985-999),
ou no mapa do Beato de Osma (1086).
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O paso do tempo, e posiblemente
tamén, as guerras irmandiñas do século XV, parece que foron as causas
que deron por terra coa rampla, ou
escaleira exterior, da torre, naquel
momento xa non activa como faro,
pola que podía subir un carro de bois,
segundo foi sabedor o licenciado
Molina pouco antes do ano 1550.
Debemos dicir, sen embargo que no
debuxo do Beato de Osma, non figura
tal escaleira exterior, se ben que da
análise do aspecto que a construcción
presentaba inmediatamente antes da
reforma que a deixou tal como hoxe
a podemos contemplar, cabe pensar
que si existiu. Esta reforma foi efectuada polo Real Consulado Marítimo
de Galicia, e rematada no ano 1791
baixo a dirección do enxeñeiro da
Mariña Eustaquio Giannini, quen
recubriu a vella obra con paramentos
de granito, modificou algunhas da
súas ventás, e instalou unha escaleira
interior de pedra, modificacións estas que, sen dúbida, van dificultar o
seu recoñecemento por parte da
Unesco, e obriguen a efectuar
algunhas obras de recuperación. A
Torre de Hércules, o máis vello faro
do mundo actualmente en activo,
volveu a funcionar coma tal a partir
do día 4 de xuño de 1847.
Cine e Teatro
O filme Os luns ó sol, rodado en
Vigo, obtivo cinco dos Goyas concedidos pola Academia no fallo deste gala
efectuado o pasado 1 de febreiro en
Madrid: á mellor película, ó mellor
director, Fernando León, ó mellor
actor principal, Javier Barden, ó
mellor actor de reparto, Luís Tosar, e
ó actor revelación do ano, Anxo Egido.
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Parece ser que os premios Max das
artes escénicas deste ano van ser fallados definitivamente en Vigo, a
única cidade galega que se amosou
disposta a facer fronte ós gastos que
leva aparellada a organización deste
evento, unha vez que a Xunta decidiu
dedicar os fondos inicialmente previstos para o mesmo, ó Museo de
Man, o alemán que morreu de
tristura en Camelle a causa da Marea
Negra do Prestige. Se as previsións
se cumpren, o acto terá lugar no Centro Cultural da Caixanova o vindeiro
5 de maio. Lembremos, pois, a este
respecto que Roberto Vidal Bolaño
fora distinguido co Max ó mellor
autor teatral no ano 2001, e que a
súa obra Animaliños, gañadora do
Premio Revelación no 2002, vai competir agora, fronte a outras procedentes doutras comunidades polo galardón da Sociedade Xeral de Autores e Editores.
Saudamos tamén a aparición nas
pantallas do filme Ilegal, de Ignacio
Villar, rodado en galego, e con exteriores en varias partes do noso país,
especialmente en Compostela e Vigo.
O texto denuncia as mafias que trafican cos emigrantes. Excelente interpretación dos seus principais autores, e unha non menos destacada
fotografía nocturna. Resulta, así
mesmo, sorprendente a ambientación
durante un encontro de fútbol en
Balaídos, dunha das escenas determinantes do desenlace final.
A mediados do pasado mes de
marzo foi presentada en Compostela,
Asciprotega, a Asociación de Compañías Profesionais de Teatro de
Galicia, novo e necesario organismo
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que nace coa pretensión de mediar
entre os profesionais desta arte a
administración, os medios de comunicación, e calquera outro sector co
teatro relacionado. Un dos seus
obxectivos é o de fomentar e consolidar a continuidade dos grupos
profesionais, e normalizar a súa
actividade. Asciprotega abrangue,
nun principio, a dezasete compañías,
e está integrada na Federación Estatal de Asociacións de Empresas Productoras de Teatro e Danza.
Na Coruña, nun teatro Rosalía
Castro de loito en lembranza das
catástrofes do Prestige e do Iraq,
foron fallados, o 27 de marzo, día
mundial do Teatro, os Premios María Casares. Para Animaliños, do xa
desaparecido Roberto Vidal Bolaño,
houbo catro galardóns: iluminación,
texto orixinal, espectáculo e dirección. Os restantes premios foron:
maquillaxe, Carmela Montero,
vestiario, Carlos Alonso, música,
Fran Perez, adaptación-traducción,
Quico Cadaval, escenografía, Carlos
Alonso, actriz protagonista, Laura
Ponte, actor protagonista, Xosé M.
Olveira, Pico, actriz secundaria,
Mónica García, actor secundario,
Xavier Estévez. O Premio de Honra
foi para a xeración que hai 25 anos
puxo en marcha o teatro galego profesional.
Congresos. Comunicacións
O vilalbés Agustín Fernández Paz
foi o gañador da actual edición do
Premio Barco de Vapor de literatura
xuvenil coa súa obra O meu nome é
Skywalker. Un traballo no que, baixo
a protección do heroe da serie A

Guerra das Galaxias, se ocupa da
historia dunha nena da clase media e
dun inmigrante que dorme na rúa.
Así mesmo o Premio Murguía de
Ensaio, da Deputación desta mesma
cidade recaeu nos profesores Xosé
Manuel Núñez Seixas e Raul Soutelo
Vázquez, pola súa obra As Cartas do
Destino. O cerne da mesma atópase
na caixa de lata da centenaria María
López Naveira, na que esta
atesouraba máis de duascentas cartas que cruzaron o Atlántico nos
séculos XIX e XX. A través delas estes
investigadores puideron acceder ás
impresións da dilatada saga de emigrantes da súa familia e dos seus
contactos directos co devecer tanto
da Arxentina coma do Uruguai, así
como a súa visión do que entón estaba a acontecer en España.
Por outra banda, o Vicente Risco de
Ciencias Sociais, foi para Elixio
Villaverde, polo seu traballo Galegos
en México (1878-1936). Inmigración
e sociedade no alén mar. O gañador,
oriúndo do Irixo, catedrático de
Xeografía e Historia no IES de
Cacheiras-Teo, utiliza no traballo
importantes innovacións metodolóxicas, e recoñece que no mesmo
ocúpase do grande desexo dos galegos
por coñecer as Américas.
O poeta Antón Tovar é o novo
galardoado co Celanova, Casa dos
poetas, premio co que se lle recoñece
a súa traxectoria literaria, e lle será
entregado o 31 de agosto, data do
aniversario da morte de Celso Emilio Ferreiro. Nado en Rairiz da Veiga
no ano 1921, Tovar ven publicando
traballos en galego nada máis que
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dende os 40 anos. Conta, nembargantes, cunha producción abondosa,
na que afonda no seu sentir tráxico e
pesimista da existencia. Os seus dous
últimos traballos son Diario íntimo
dun vello revoltado, e Cadáver
adiado. Tovar, que pretendía ser filósofo, considera que rematou sendo
poeta ó seu pesar e que os títulos das
súas obras son un retrato do que
viviu.
Decesos
O pasado 2O de febreiro baixou
definitivamente o pano para o dramaturgo e actor Francisco Taxes
Prego. Nado en 1940 na Coruña,
Taxes é coñecido principalmente pola
súa obra O Velorio, que acadou máis
de duascentas representacións. Mais,
no seu haber figuran tamén Lenta
raigame, Caderno de bitácora,
Landamuco, señor de Ningures, Casta e Alvito, o guión do filme O
Cadaleito, e as súas actuacións tanto
na escena, de xeito especial co revolucionario grupo Abrente, como na
película Fendetestas.
Tan só un días despois, o 27 do
mesmo mes, foise tamén Manuel
Ferrol, máis coñecido como o fotógrafo da Emigración, e posuidor do galardón de Fotógrafo Histórico.
Chegado ó mundo no Cabo Vilán no
ano 1923, traballou para TVE e o
NO-DO. Un fotograma seu de 1958,
tomado a un paisano que despedía
chorando un parente no porto da
Coruña, deu a volta ó mundo. As súas
imaxes de denuncia acadaron a categoría de mito nas páxinas de Galicia
Hoy, editada polo Ruedo Ibérico en
1964.
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Cando contaba tan só 53 anos de
idade fóisenos a xornalista Queca
Merino. Nacida en Vigo, nai de dous
fillos e casada co profesor e pintor
Armando Guerra, Queca foi sempre
un exemplo tanto de profesionalidade, coma de ledicia e de bo
facer. Iniciada na emisora de Radio
Popular da súa cidade, pasou despois
por Radio España de Madrid, para
volver a Vigo coma directora de Radio 80 e de Antena 3, asumindo, por
último, a delegación na mesma da
Radio Galega, emisora na que se
mantivo ata os últimos días da súa
vida. Mais Queca protagonizou outras
moitas actuacións que fan que a súa
lembranza se perpetúe entre cantos
a coñecemos e admiramos. Foi, así
mesmo, unha destacada xogadora de
hóckey sobre herba, deporte no que
chegou a formar parte da Selección
española.
O trece de marzo foi a data do
pasamento do escritor, traductor e
político, Luís Tobío Fernández. Tobío
nacera no ano 1906. Estudiou Dereito
en Santiago, foi un dos fundadores do
Seminario de Estudos Galegos,
ampliou coñecementos de Ciencia
Política en Berlín, estivo destinado
na Legación de España en Bulgaria,
e formou parte, así mesmo, do equipo que redactou o Estatuto de Galicia
de 1936. Durante o seu exilio estivo
en Nova York, La Habana, México e
Uruguay, reintegrándose á carreira
diplomática en 1974, logo de redactar, uns anos antes, o Manifesto do I
Congreso da Emigración Galega de
Buenos Aires. A maior parte da súa
producción literaria é de carácter
histórico e político. As cinzas do ilus-
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tre extinto esparexidas uns días
despois nas augas da ría do seu
Viveiro natal.
Etnografía
O poboado castrexo da viguesa
Punta do Muíño, que estivo a piques
de perderse polas obras do Museo do
Mar de Galicia, acaba de revelar tres
novos enterramentos; dous posiblemente xa cristiáns, e outro que parece representar o paso das antigas
exequias ás prácticas de inhumación,
que algúns supuñan, quizais equivocadamente, que foran introducidas
pola Igrexa. O poboado en cuestión
estivo activo entre o século VI a. C. e
o IV d.C., ou sexa, ó longo de mil anos.
Os restos humanos agora nel atopados
van ser sometidos á proba do C-14
para datalos e orientar ós estudiosos
acerca destas prácticas funerarias.
A profesora viguesa Camiño Noia
acaba de publicar Contos Galegos de
Tradición Oral, unha obra na que
recompila máis de trescentos, e sorprendentes, contos populares, a
maioría deles recollidos a través dos
seus alumnos. A obra contén unha
decisiva introducción explicativa sobre este xénero literario que permite
situar cada relato no seu oportuno
lugar. Camiño Noia confesa o risco
que actualmente corre este xeito de
tradicións, como consecuencia da
desaparición do ámbito rural no que
se conservaron, e considera que na
Idade Media Europa mantivo, neste
eido, unha cultura bastante uniforme.
As Letras
Cumpridos os corenta anos da aparición de Longa Noite de Pedra, unha

das obras máis sobranceiras de Celso
Emilio Ferreiro, e en vésperas do
vintecinco cabodano do seu pasamento, a Fundación que leva o seu
nome, a Concellería de Cultura de
Vigo e Edicións Xerais, veñen de tirar do prelo unha edición facsimilar
da mesma, ó que se lle engadiron un
limiar de Xosé Luis Méndez Ferrín e
un prólogo de Ramón Nicolás.
A Federación de Libreiros fallou o
pasado 15 de marzo, en Pontevedra,
os premios do ano 2002: Os xoguetes
esquecidos, de Xosé López González
e Xosé Manuel García, foi considerado o mellor libro galego publicado;
Suso de Toro, o mellor autor, o Museo
do Pobo Galego, a mellor entidade, e
Ó pé da letra, presentado por Raquel
Domínguez, o mellor programa dos
nosos medios de comunicación. Así
mesmo, no apartado de centros de
ensino, o galardón recaeu no CEIP
Riomaior de Vilaboa.
Novas en Xeral
Temos que nos ocupar agora da
Revista que edita o Instituto de Estudios Miñoranos, con sede en
Gondomar e a Ramallosa. Unha publicación nacida coa finalidade de
divulgar e promover os estudios, a
cultura e, en xeral, canto se poida
referir ó patrimonio natural, histórico, artístico, arquitectónico, etnográfico, lingüístico, etc. dos tres concellos
que integran o Val Miñor, fomentando ó mesmo tempo a conservación e
o respecto ó patrimonio desta comarca do sudoeste de noso país. Os dous
números da mesma, ata este momento aparecidos, de 150 e 190
páxinas, respectivamente, responden
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plenamente a estes designios e dan
acollida a traballos de variadas disciplinas e cronoloxías.
O 15 de febreiro, e no Auditorio de
Vilalba, totalmente ateigado de
xente, tivo lugar o acto de recepción
na Academia de Manuel María, un
dos escasos autores dos que xa se
publicou a súa Obra Completa. O
poeta centrou o seu discurso na Terra
Chá á que pertence, sendo respostado
polo académico Xosé Luís Méndez
Ferrín, que o considerou un “precursor”. Manuel María Fernández
Teixeiro naceu en Outeiro de Rei en
1929 e cultivou case que todos os
eidos da nosa literatura, poesía, teatro, narrativa, ata o xornalismo,
ademais de recitar e musicar algúns
dos seus poemas.
Acaba de se encetar tamén un novo
e importante proxecto cultural no
país. Estámonos a referir a Biblos,
Club de Lectores, unha publicación
de información literaria que, cunha
tirada inicial de 278.000 exemplares
foi distribuída entre os lectores.
Biblos nace coa pretensión de servir
de promoción, información e venda
do libro e da cultura galegos, así
coma tamén dos portugueses e
brasileiros, a domicilio. Os responsables deste cobizoso proxecto
defenden o criterio de ofrecer non só
libros de criazón, ou de relatos, senón
tamén manuais de diversas materias. Biblos conta co seguinte enderezo: Apartado 246 FD, 115300
Betanzos.
Varia
O dilatado labor cultural de Xosé
Neira Vilas acaba de ser recoñecido
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pola Universidade de La Habana,
cidade na que residiu 31 anos, na que
publicou unha grande parte da súa
obra, e desde a que promoveu a fundación de diversas institucións destinadas a dar a coñecer a nosa cultura. No acto estiveron representados
os principais organismos culturais de
Cuba, e asistiron o director de Política Lingüística da Xunta e varios profesores galegos. A presentación do
doutorando foi efectuada por José
Antonio Baujóin, director da Cátedra
de Cultura Galega, sendo o rector da
Universidade de La Habana quen lle
entregou o título mentres o Coro
interpretaba o Himno de Galicia.
Co gallo do primeiro cabodano do
seu pasamento tiveron lugar varios
actos de homenaxe á figura de Carlos
Casares. A Deputación de Ourense
nomeou o escritor fillo predilecto a
título póstumo o 28 de febreiro, ó
mesmo tempo que se inauguraba a
exposición Os mundos de Carlos Casares. A mostra trasladouse posteriormente a Vigo, cidade na que o día
7 de marzo se procedeu a dar vía á
Fundación que leva o nome do desaparecido autor, e dous días despois
tivo lugar unha ofrenda floral no
cemiterio de Nigrán. Ó mesmo
tempo foron publicadas tres obras
dedicadas á súa memoria.
Por último queremos facernos eco
tamén do cumprimento do 25 aniversario de Herria 2000 Eliza, revista de pensamento cristián e plural
que se ven editando en Bilbao dende
o 5 de abril de 1978.
Xoán Bernárdez Vilar

Rolda de Igrexa

Ante Deus e
ante a historia...
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Victorino Pérez Prieto, amigo e
mestre de soños e loitas, comezaba a
súa derradeira Rolda, falando das
bágoas do mar e da xente. Agora é
noite, mañanciña xa. Xunto a un
compañeiro ingresado no hospital escribo estas liñas. Acaba de comezar o
ataque da coalición contra Iraq. “Conmoción e pavor” chámanlle a esta
operación que consiste en deixar caer
máis de tres mil bombas sobre
Bagdad. De novo as bágoas, polo mar,
pola terra e pola xente. Bágoas de
rabia e de impotencia. Bágoas polo
absurdo de saberse neste mundo,
nesta “civilización cristiá” incapaz
de parar esta masacre. Non sei onde
pararán as cousas cando apareza este
número de Encrucillada, pero
entenderedes que sexa esta unha
Rolda distinta, unha Rolda cabreada, e oxalá tamén esperanzada:
“...Teño menos paz que ira/ teño máis
amor que paz...” escribía hai anos
Pedro Casaldáliga, e algo así nos debe
pasar ós cristiáns nestes días.
O Papa
Xoán Paulo II, (misteriosamente
con novos folgos), ergueu unha vez

máis a súa voz, que foi voz de toda a
Igrexa contra a guerra. Houbo
intervencións duras e constantes.
Quizais que a todos nos sorprendeu
ese berro de denuncia: “seredes responsables ante Deus e ante a Historia”. E creo que todos temos claro os
rostros e os nomes deses responsables. Contemplo como moitos
cristiáns conservadores e fieis ó PP
andan estes días desorientados e confundidos, oxalá que algúns dos ministros e primeiras damas non
estiveran coa conciencia tan tranquila e se deixaran sacudir polo berro do
Papa. O Vaticano converteuse antes
da guerra nunha especie de ONU
alternativa, pola que desfilaron
primeiros ministros (Aznar, Blair), e
o viceprimeiro ministro do goberno
de Iraq, o cristián Tarik Aziz. O papa
enviou a Bagdad o cardeal Roger
Etchegarai coma embaixador e como
signo de que apostaba polo diálogo e
a paz.
As audiencias que Xoán Paulo II
concedeu a Blair e Aznar tiveron unha
gran repercusión nos medios. Os ministros a penas fixeron declaracións,
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e limitáronse a falar de cortesía e
diplomacia. Foron algúns cardeais
presentes nas audiencias os que
tiveron que filtrar á prensa a
realidade do encontro: o Papa foi
contundente ó reprender ós mandatarios, e mesmo bateu fortemente
coas mans na mesa en varias ocasións.
Compréndese a cara de Aznar cando
saíu do encontro co Papa ¿lembrades?
Especialmente dramático foi o
chamado que Xoán Paulo fixo o domingo 16 de marzo no rezo do
angelus, poucos días antes do comezo
do ataque: “Eu pertenzo a unha
xeración que viviu a segunda guerra
mundial e sobreviviu. Sinto o deber
de dicir a tódolos mozos, ós máis
novos cá min: ¡nunca máis á guerra!
Como dixo Paulo VI na súa primeira
visita á ONU... aínda hai tempo para
negociar, aínda hai espacio para a
paz, nunca é tarde para comprenderse e seguir tratando...”. Mágoa que o
presidente Bush que tanto recorre a
Deus nas súas arengas, o anglicano
Blair e o católico Aznar non tiveran
eses días tempo para a meditación.
Houbo algunhas iniciativas populares que pediron a presencia do Papa
en Bagdad acompañado de tódolos
cardeais e bispos, para frear o ataque
¿e se fosen?...
O 29 de marzo Xoán Paulo II
expresou o temor de que esta guerra
se transforme nun conflicto entre
relixións, debido á cólera que está
espertando no mundo islámico e as
chamadas dos líderes musulmáns á
Guerra Santa. O odio ós americanos
pode rematar en odio ós cristiáns e
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converterse todo nunha “catástrofe
relixiosa”. O Papa fixo estas
declaracións ante un grupo de bispos
indonesios, país de maioría musulmana. Precisamente en varios países
de Asia producíronse este ano varios
ataques e atentados con víctimas,
detrás dos que se atopan grupos
extremistas islámicos.
No mundo
Fomos millóns de mulleres e homes
os que nos unimos en concentracións,
manifestacións e vixilias para intentar parar esta tolemia. Manifestacións sincronizadas o mesmo día,
en todas as cidades do mundo. Foi un
berro ecuménico, que facía pensar
que algo estaba pasando nesta
sociedade tan adormecida e resignada, moitos comezamos a soñar con
aquela fermosa palabra: resistencia.
As Igrexas uníronse a estas manifestacións, xunto a moitos crentes
doutras relixións. Houbo pronunciamentos das conferencias episcopais
de tódolos países, especialmente dos
bispos norteamericanos que foron os
máis contundentes. En España as
declaracións dos bispos foron
desiguais; ata o momento non sei de
ningunha intervención conxunta da
CEE. A maior parte dos bispos
limitáronse a dar a súa adhesión ó
Papa. O cardeal Rouco Varela fixo
varias declaracións, e mesmo foi citado pola oposición nos debates parlamentarios coma “aliado” contra a
guerra. Chamou a atención unha entrevista na que non descartaba que o
Papa puidese excomungar a Aznar
polo ataque a Iraq. No correo electrónico apareceu unha iniciativa de varias comunidades de base asturianas
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recollendo firmas para pedi-la
excomuñón de Aznar. O Bispo de
Mondoñedo non tardou en dicir a
través da radio que a excomuñón non
era posible xa que os motivos non
tiñan nada en contra da fe.
En Galicia
Vin chorar xente estes días. Xentes
que ían rezar ás Igrexas, persoas
maiores que souberon da guerra, da
fame e da morte. Hai uns días, no
Castiñeiriño, rezabamos e compartiamos a fe en comunidade. Cada un
dicía o que sentía... cando falou
Carmiña, unha muller que xa viviu o
seu, loitadora, comprometida. Comezou a chorar e case que todos a seguimos, alomenos no corazón. Creo que
o pranto de Carmiña é unha metáfora do que sentimos moitos cristiáns.
Ou a Maruxa, dunha parroquia rural
con case 80 anos, que lle agarraba o
manto á virxe das Dores, e dicía
chorando: “¡Hai Dios mío, que non
morran máis!”, case unha estampa
de Castelao. A Coordinadora Galega
pola Paz fixo unha petición ós bispos
de Galicia para que fixeran soar as
campás das catedrais e das parroquias cando comezara a guerra. Algún bispo coma o de Tui-Vigo
manifestouse a favor, pero se ve que
non houbo unanimidade pois as
campás non soaron. E as campás deberían falar, coma as bucinas das
lonxas da costa da morte cando berran
para dicir que están aí, que o
chapapote segue aí. Non soaron pero
si se fixeron outras iniciativas coma
a vixilia pola paz convocada polo
Arcebispo de Santiago, Xulián Barrio
e organizada pola Pastoral Universitaria: desde San Francisco ata a praza

da Quintana con candeas acendidas,
cantando, rezando, e protestando.
Asistiu moita xente, sobre todo universitarios. Aínda que o Arcebispo
fixo declaracións apoiando a presencia dos cristiáns nas manifestacións,
botouse en falta algunha palabra
máis forte e clara. O que si tomou
partido foi o bispo de Lugo, frei Xosé
que mesmo acudiu a unha das
manifestacións. En MondoñedoFerrol convocouse unha vixilia de
oración pola paz en toda a Diocese:
do 15 ó 16 de marzo. Comezou ás
once na catedral de Mondoñedo presidida polo Bispo Gea Escolano e
rematou en Ferrol na concatedral de
San Xiao o día seguinte. Mentres en
todas as parroquias, mesmo toda a
noite, houbo quendas de oración.
Outras...
Igual que a prensa altera o seu
esquema habitual a causa das noticias do ataque, esta rolda ten necesariamente un curso distinto. Falemos
agora doutras novas eclesiais no
mundo e na nosa terra, aínda que con
formato breve:
Aborto. Sen dúbida que un dos
asuntos que máis polémica e discusión creou nos últimos meses foi o
caso do aborto dunha nena nicaraguana de nove anos. Se ben sabemos
da manipulación exercida por grupos
proabortistas que pretendían chamar
a atención e cambiar as leis do país,
tamén é certo que a reacción da
Igrexa, na voz do cardeal Obando foi
desproporcionada coa ameaza de
excomuñón ós pais e ós médicos que
practicasen o aborto. A reacción da
opinión pública en moitos países foi
tremenda. O caso ocupou páxinas na
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prensa, e espacios e debates en radios e televisións. Miles de persoas
firmaron manifestos en contra e
tamén peticións de autoex-comuñón.
En España foron presentadas ó nuncio 26.000 peticións. O Nuncio, Manuel Monteiro, sorpren-deu os solicitantes desmarcándose da postura do
seu colega nicaraguano, e recollendo
as sinaturas que levará ó Vaticano.
Dos pronunciamentos do episcopado
español quedámonos coas palabras
de Carlos Amigo, arcebispo de Sevilla que nos lembrou aquelo da misericordia...
Morre Eritrea. O Bispo de Asmara,
monseñor Tesfamariam, fixo un
chamado urxente: 1.400.000 persoas
corren perigo de morreren a causa da
fame, provocada pola seca que
orixinou a colleita máis pobre dos
últimos dez anos. Para facer fronte a
tal situación precisan 601.200 toneladas de cereais. Eritrea é un estado
independente desde hai dez anos,
onde viven uns tres millóns de
persoas. A maior parte da poboación
vive da agricultura e o gando. En
condicións normais Eritrea produce
o 40 % das súas necesidades, o resto
ven de fora, sobre todo de axudas
internacionais. Xa podían os da coalición contra Iraq guerrear contra esta
fame.
Uganda. Non saímos de África. A
grave situación que se vive no norte
do País fixo que comunidades cristiás
fixeran un comunicado pedindo
axuda: A guerrilla do LRA segue
matando a centos de persoas, secuestrando nenos e mozos. Hai uns
800.000 desprazados que viven en
condicións degradantes. A fame
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comeza a facer estragos. Por se fora
pouco, membros do exército asasinan
inocentes e dedícanse a violar a
moitas mulleres. Os bispos católicos,
anglicanos, ortodoxos xunto co
dirixente musulmán da zona asinan
unha petición dirixida á guerrilla, ó
goberno, ós afectados e á comunidade
internacional pedindo solucións pacíficas, axuda e xustiza. Parece que a
paz si é motivo de encontro e cooperación entre as distintas relixións,
por moito que se diga.
O Papa en Madrid. Seguen os preparativos da visita do Papa Xoán
Paulo a Madrid no mes de maio, na
que canonizará a varios relixiosos
españois. A visita case coincide coas
eleccións municipais e hai quen se
preocupa dos beneficios que seguramente intentarán recoller algúns
políticos. O Papa reunirase cos reis, e
co Presidente do Goberno. O Cardeal
Rouco facilitou o programa e
agradeceu o apoio da televisión pública pola cobertura que vai dar á
visita retransmitindo en directo a
maior parte dos actos. As dioceses
nomearon delegados para organizar
a asistencia ó encontro co Papa. Esperemos que Xoán Paulo II pete outra
vez na mesa, denunciando a inxustiza
da guerra, agora que visita un dos
estados cuxo goberno é cómplice da
“coalición salvadora”.
Cregos banqueiros. O cura Castrillejo, presidente de Caja-Sur en Córdoba parece que vai gañando a partida á Xunta de Andalucía, e mesmo ó
Bispo da diocese que hai uns meses
pedira asúa retirada. Non sei se é
retiro, pero o que abandona o posto é
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o bispo que é trasladado á sé de
Granada.
Guerra civil. O parlamento navarro aprobou un texto que denunciaba
a represión exercida na Guerra do 36.
A polémica saltou cando o Bispo Fernando Sebastián protestou xa que no
documento faise referencia á Igrexa
como colaboradora da represión. O
texto foi modificado a pesar das protestas da oposición. Días máis tarde,
Fernando Sebastián recoñeceu que
algúns membros da Igrexa navarra
foran colaboradores daquel pesadelo,
e falou de perdón. ¿Chegará algún día
o soñado documento en que se
recoñeza a axuda prestada ó réxime
franquista?

Cristiáns no PP. Mentres Ana Botella se despachaba dicindo que tiña a
conciencia tranquila (lembremos que
é relacionada con grupos ultraconservadores como os Lexionarios de
Cristo), cada vez aparecen máis militantes e cargos do PP que manifestan
o seu desacordo co presidente Aznar.
Algúns concelleiros mesmo dimitiron, e algunha corporación rexida
polo PP como a do concello coruñés
de Cee, aprobou un documento de
condena á Guerra proposto pola oposición. Chamou a atención o caso do
“pai político” de Aznar, e membro da
executiva nacional do partido: Félix
Pastor Ridruejo que desde postulados cristiáns dixo que non se podía
calar ante a barbarie.

Igrexa en Galicia
No país o mar segue a mirarnos
triste, doente. Milleiros de galegos
saímos cara a Madrid para berrar,
para dicir que estamos vivos, que
loitamos, que non calamos. Foi
fermoso atoparse con tanta boa xente
de parroquias, movementos, frades,
cregos, monxas... foi un 23 de febreiro
ben distinto daquel outro: Nunca
Máis. A nosa Igrexa, fóra dalgunha
iniciativa diocesana, non tivo unha
resposta unánime para o chapapote.
Botouse en falla a mobilización de
voluntarios, de colexios, de seminaristas, cregos... de unirse á xente
nos labores de limpeza, de ofrecer
locais, medios... algunha parroquia
fíxoo. O Arcebispo de Santiago, Xulián
Barrio mantivo varias reunións cos
párrocos das distintas zonas afecta-

das. Creo que non sobraba algunha
reunión coas confrarías e cos
mariñeiros.
O 26 de xaneiro, as Mulleres
Cristiás Galegas fixeron asemblea en
Santomé de Piñeiro en Marín. Eran
unhas 60: debateron e reflexionaron
partindo do momento en que se
atopaba cada unha. A través dunha
dinámica de grupo ían expresando
onde se vían con máis forza. O
Prestige estivo moi presente, e
colleron o compromiso de unirse ás
manifestacións, e propuxeron a
xornada do 16 de marzo para ir xuntas
a recoller chapapote. Tamén participaron nos actos do Día Internacional
da Muller, o 8 de Marzo, colaborando
con outros colectivos de mulleres.
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Como cada ano celebrouse a Campaña contra a fame organizada por
Mans Unidas baixo o lema “O
desenvolvemento, camiño para a
paz”. Foron moitos os actos
desenvoltos nas dioceses galegas. A
pena foi que coincidise coas festas do
entroido, onde iso do xaxún voluntario non entra moi ben. Segundo
contan membros da ONG levan anos
dicindo en Madrid que se cambien as
datas xa que en Galicia o Entroido
está moi arraigado e dificulta o
desenvolvemento da Campaña, pero
sei que non lles fan caso ningún e
moito menos a que se puidera celebrar aquí nunha data distinta.
A asociación Irimia celebrou o 2 de
febreiro a asemblea anual na Festa
do Lume, no pazo de Galegos. Trala
reunión directiva, como é costume,
houbo unha charla que esta vez estivo
a cargo de Xosé Luís Barreiro Rivas e
versou sobre o proceso de comarcalización en Galicia. Barreiro
amosouse pesimista co actual
proxecto, xa que as comarcas e os
seus centros administrativos non estaban moi ben pensados. Avogou por
comezar de novo, facendo un novo
mapa comarcal, máis efectivo e
razoable. O exemplo de Padrón e
Cesures, practicamente unha mesma
vila, que son dúas provincias distintas, dúas comarcas, dous concellos... o
que supón dous centros médicos, dous
institutos de ensino, dúas administracións, etc. Trala charla houbo debate que foi intenso e emocionante.
Rematouse coa liturxia que levaba o
nome de: Misa da terra e do mar,
escoitouse a oración do mar, o son das
ondas coma un lamento, e todos
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confesámo-la esperanza cos versos de
Bernardino Graña da Profecía do Mar.
Quen andou pola terra foi o teólogo
salvadoreño Jon Sobrino que no centro Fonseca da Coruña analizou o
choque entre o poder político de
Bush e o relixioso do Papa en torno a
Iraq, e das perspectivas da teoloxía
da liberación.
Somos Igrexa-Galicia recibe o encargo de organizar o congreso do
próximo ano, que será en Santiago.
Antón Martínez Aneiros, que forma
parte da actual coordinadora estatal,
xa está a traballar, informando ás
distintas comunidades, buscando
apoios e xente que colabore.
A Coordinadora Interdiocesana de
Pastoral Xuvenil realizou dos interesantes encontros en Santiago. O
primeiro foi sobre Música e
Evanxelización e foi dirixido pola
irmá Glenda, moi coñecida nos ambientes musicais cristiáns, pola súa
voz e o éxito dos seus discos. En
Marzo houbo unha xuntanza para
mozos e mozas de toda Galicia no
colexio La Salle en Santiago, no que
se continuou traballando coa música
e a arte, esta vez animados polo colectivo URCA, acudiron uns 500
xoves.
O 22 de marzo a parroquia ferrolá
de Santa Mariña, rendeulle unha
merecida homenaxe a Pepe Chao
Rego, polos anos de traballo, de
acompañamento e amizade, anos ben
duros, por certo. ¿Para cando unha
homenaxe de toda a diocese de
Mondoñedo Ferrol? Falando de
homenaxes, volveron a reunirse os

Ante Deus e ante a historia...

amigos de Moncho Valcarce, o crego
das Encrovas na cea anual que fan na
súa memoria, tamén sabemos dun
libro de próxima aparición coa súa
biografía.
Santiago. As Xornadas Sacerdotais. Se ben comezaron hai tres
anos con moito entusiasmo, a cousa
foi decaendo e incluso cansando. Este
curso analizouse o papel da catequese
e do laicado ¿repensalas?
O arcebispo de Santiago, Xulián
Barrio ven de publicar unha carta
pastoral para a preparación do ano
santo do 2004, que leva o título “Peregrinos por Gracia”.
O sacerdote pontevedrés Pedro
Quintana foi ordenado bispo e enviado como Nuncio á India e Nepal.
Levaba xa anos en Roma prestando
os seus servicios no Vaticano.
O párroco de Valga (Pontevedra)
saíu nos xornais por criticar nas misas que o colexio local non respectara
a abstinencia coresmal no comedor
escolar. A directora do centro
queixouse de que o párroco non
acudira a falar con ela e se dedicara
a facer insinuacións desde o púlpito.
Lugo. No mes de febreiro
celebrouse a Xornada de vida consagrada na Diocese, tentando comunicar de que serve esta elección, sobre
todo a nivel clausura, para o ben
común e da propia fe. Tiveron moito
éxito as Xornadas de Teoloxía
abertas, que se celebraron no Círculo
das Artes. Máis de 400 persoas
seguiron as conferencias de Martín
Velasco, Antonio Peteiro, e Xosé Ramón Gayoso, presentador da TVG.

Falaron sobre a inculturación, vivencia e expansión da fe, así como a
convivencia interrelixiosa.Unha parte ben importante destas xornadas
son os debates e coloquios que se dan
o remate das exposicións. As comunidades de base lucenses tiveron moitas
actividades ultimamente, a guerra
de Iraq centrou moitos dos actos como
a recollida de sinaturas, acampadas
na praza Maior, proxección de
documentais, teatro na rúa con
escenificación de bombardeos, velorios diante da Deputación, etc. foron
o seu xeito de sensibilizar e protestar sobre este asunto. Tamén
apoiaron a Plataforma Nunca Máis
nas manifestacións e concertos celebrados. Continuaron coas charlas en
centros de ensino sobre o Comercio
Xusto e están a facer un estudio sobre o asociacionismo en Lugo,
meténdose no seu pasado, presente,
e visión de futuro.
Ourense. Jipijapa é un enclave
misioneiro no Ecuador, a cargo da
diocese de Ourense desde tempos do
bispo Diéguez Reboredo. Aló marcharon tres xenerosos e dinámicos
cregos: Manolo Rodicio, Manoliño
Pérez e Camilo Salgado. Pero agora,
tras cumprir estes amigos co seu compromiso e regresar á diocese, resulta
que non teñen quen os substitúa.
¿Será un sinal de esmorecemento
dunha diocese que conta con 300
misioneiros polo mundo adiante?
O 17 de Marzo tivo lugar a presentación do libro de Andrés Torres
Queiruga Repensar a Resurrección
–por certo, desde a Rolda felicitamos
a Andrés pois esgotou a primeira
edición desta obra en galego, o que
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resulta novidoso, menos dun ano
desde que fose publicada!– O acto
tivo lugar no Salón Nobre do Liceo
ourensán, cheo de xente, e con presencia notable de cregos da capital,
cóengos incluso, e dos lugares, de
seminaristas e relixiosos, e sobre todo
de cristiáns de base que evidenciaron
o interese pola nova comprensión do
feito da Resurrección. O autor estivo
acompañado do patrólogo Paco Prieto, Antón Fidalgo Santamariña,
antropólogo da Universidade, Ramón
Cao, profesor da Laboral e o historiador Marcos Valcárcel, que fixo de
presentador.
No mes de febreiro apareceron no
Faro de Vigo unhas declaracións de
Luís Quinteiro, Bispo de Ourense:
“Todavía estoy aterrizando en
Ourense. Creí que conocía Galicia,
pero desde que llegué aquí me di
cuenta de que había una parte de
nuestra región que desconocía”.
Tamén fai un chamado ós xoves para
que labren o seu futuro nesta terra,
confía neles xa que son sans e comprometidos. E engadiu: “Estoy descubriendo otras muchas cosas, porque esta provincia es la cuna del
mejor galleguismo de toda Galicia”.
Andan moi preocupados os de
Ourense polo patrimonio: arderon
cinco templos, case todos na zona do
Carballiño con moitos danos ¿Qué
facer? Hai unha proposta para blindar as igrexas illadas, xa que o traslado das imaxes e obxectos de valor ó
Bispado non é ben acollido polos
veciños.
Os curas, na igrexa. Fora, a alcaldesa. O día da Candeloria, D. Sergio,
cura de Pazos de San Clodio, preto de
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Ourense, falou na misa da necesidade
de purificación espiritual e tamén
material, referíndose ó cheirume de
vertedoiros próximos ós que se ven
sometidos os fregueses. Alguén lle
foi co conto á alcaldesa, que protestou
ante o Bispo por intromisión nos
asuntos municipais.
Tui-Vigo. Seguimos con interese o
xuízo ó cura Delmiro, acusado por
seis monagos de cometer abusos
sexuais. O fallo foi condenatorio con
15 anos de cadea para o crego e con
indemnización millonaria para os
rapaces, facendo subsidiaria desta
responsabilidade á diocese. O caso
levou a protestar a moitos dos seus
fregueses que o defenden con unllas
e dentes, e mesmo fixeron manifestacións. Entre os compañeiros fálase
de manipulación por parte dos rapaces e das familias, pero tamén de
inxenuidade por parte do crego, xa
que admitiu ter durmido con eles a
causa da humidade que había na
rectoral.
Continúa o proceso preparatorio
para a celebración do Sínodo
Diocesano, que está a espertar moita
expectación entre as parroquias e
comunidades, que se reunen en
asembleas para facer as súas
contribucións.
Da diocese de Mondoñedo-Ferrol
xa demos algunha información no
apartado da Guerra, só engadir que
están preparando o encontro interdiocesano de Pastoral da Saúde que
reúne cada ano a asistentes relixiosos
en hospitais, voluntarios e persoal
sanitario que colabora facendo presente a esperanza cristiá no medio da
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dor e o sufrimento. Bótamos en falta
a contundencia do Bispo Gea na súa
defensa da vida, no caso do ataque a
Iraq no que están a morrer tantas
nenas e nenos inocentes. Pero como
somos xentes de esperanza confiamos en que non tarde en facelo a
través das súas cartas, artigos, e
intervencións nos medios de comunicación.

O dous de abril, e convidado polo
Club-Faro de vigo, Juan José Tamayo,
o teólogo recentemente recriminado
polo Vaticano, e que recibiu miles de
sinaturas de apoio de toda España,
diserta sobre “A Igrexa e os dereitos
humanos”, no paraninfo do Rectorado da Universidade de Vigo, e
presentado polo crego e antropólogo
Waldo García.
Rubén Aramburu Molet

Calendario de contribuínte
Pedimos un esforzo para evitar os REEMBOLSOS. A VER SE CHEGAN OS
PAGOS ANTES DO 1 DE MAIO.
Fe de erros
No número anterior omitiuse involuntariamente, tanto na portada, como
la lista de colaboradores o nome de Arximiro López Rivas, coautor do artigo
Crise da liturxia na crise da Igrexa galega.
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Riveiro Coello, Antón
Cartafol do Barbanza, viaxe polo cuadrante das
sereas
A Nosa Terra. Vigo, 2002, 426 páxs.

Angueira, Anxo
Terra de Iria, viaxe ó país de Rosalía de Castro
A Nosa Terra. Vigo, 2002, 205 páxs.

O sábado, 1 de marzo, no auditorio
da Casa Museo Rosalía (A MatanzaPadrón) asistimos á presentación do
libro Terra de Iria, de Anxo Angueira,
cun subtítulo tan significativo como
Viaxe ó país de Rosalía de Castro. Un
acto cultural semellante ó que tivo
lugar en Rianxo o 3 de febreiro do
ano pasado coa presentación de
Cartafol do Barbanza, de Antón
Riveiro Coello, que tamén ten un
subtítulo tan mítico como revelador:
Viaxe polo cuadrante das sereas.
Entre os de viaxes, ambos son
libros de certa singularidade e
obedecen ó mesmo patrón, pertencen
á mesma serie (As Viaxes) e foron
promovidos e publicados pola Editorial A Nosa Terra. Cada un ten, por
suposto, a particular impronta
creativa e re-creativa dos respectivos
autores, que son xa escritores de ben
gañado prestixio na narrativa galega.
Tales creación e re-recreación han de
se entender, non só polo que se refire
ó aspecto formal (estilo literario),
senón polo que respecta á comprensión mesma da realidade re-creada.
En que consiste, pois, a singularidade deste tipo de libros de viaxes?
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Podería sintetizarse nestes catro
aspectos:
1. Están referidos a unha
demarcación territorial natural moi
delimitada e non están pensados
sobre outras "literaturas máis ou
menos turísticas", nin son froito
dunha "peregrinación ficticia", como
di Riveiro Coello, sobre a cartografía
dese territorio, embebido o autor nas
historias ilustradas das súas páxinas,
ou simplemente informado polas
ilustracións e as fotografías que lle
serven de ornamento. Naturalmente,
que se tén en conta todo eso; pero tan
só como un substrato, máis ou menos
esclerosado, do que hai que partir,
pero comprobando o que realmente
respira de vida, ou, pola contra, se
está xa necrosado por unha rutina
parasitaria. Por eso, este autor,
"náufrago entre ese río de páxinas,
agoiraba que as historias aprendidas
ían adquirindo o tecido fósil dunha
película muda, e fixo contas de
marchar e eludir a evidencia diaria
desta rutina vulgar, desta situación
parasitaria e esclerótica..."
2. Por tales razóns, aínda que teñan
en conta esa información, os libros
aquí reseñados veñen se-la resul-
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tante dunha peregrinación real e
demorada por tódolos recunchos do
territorio proposto, estudiando
tódolos seus detalles en profundidade
(soutos, rueiros, corredoiras, quinteiros, ríos, montes, brañas... co seu
"exército onomástico" da abundante
e enigmática microtopo-nimia), de
modo que "estaría viaxando sempre
por esta terra e non a daría escrito" –
afirma Anxo Angueira referíndose á
"Terra de Iria", despois de a percorrer
detidamente contemplándoa minuciosamente en compañía dun amigo.
3. Os verdadeiros protagonistas
son, xa que logo, as xentes coas que o
escritor se vai topando polos camiños,
as aldeas, as vilas..., que saben e viven
as pequenas grandes cousas que
integran a enorme complexidade da
Vida. Pode ser máis importante a
experiencial sabedoría dun velliño/a
dunha remota aldeíña ca calquera

outra fonte supostamente máis
erudita.
4. É así, desta forma viva e
vivificante, humana e humanizadora,
como se descobre que Galicia é
outra cousa, conclúe Angueira por
boca do seu amigo acompañante,
presa de pasmo polo que ambos veñen
de descubrir na súa andaina. Méndez
Ferrín, un dos presentadores da obra
de Anxo Angueira, comentando esta
conclusión, engade: "En efecto, a
Galicia, contemplada dese modo profunda e amorosamente, é unha Galicia
densa, viva, real, moi diferente
doutras Galicias ficticias e oficiais".
Como se ve, esta serie de libros de
As Viaxes ten como obxectivo a
descuberta e exhumación desoutra
Galicia soterrada na desmemoria dos
tempos.
Manuel Dourado Deira

Pérez Gándara, José e Martínez Fernández, Rubén
Aprendendo a ser humanos: Aproximacións á educación sexual na adolescencia
Don Bosco de Galicia, Vigo, 2003, 100 páxs.

A revista Brincadeira ven de publicar esta monografía de urxente
necesidade neste intre. Entre a
escuridade e a represión á que estivo
sometido o sexo historicamente, e a
claridade desenfreada con que se vive
agora desde adolescencia, ten que
haber un xusto e racional medio.

Os autores buscan este equilibrio
nunhas páxinas sinxelas e claras nas
que tentan abordar a problemática
en sete apartados: despois dunha
breve introducción enfronta a sexualidade humana, o seu desenvolvemento e as actitudes ante ela. O
terceiro dedícao á adolescencia, como
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cambio, como crise coas súas
implicacións fisiolóxicas e psíquicas.
O cuarto atende á educación neste
aspecto recollendo ás últimas
orientacións da pedagoxía e os lugares propios desta educación. Pasa no
sexto a propor unhas liñas de educación, programas, educadores, pautas.
Expón no séptimo un exemplo de
programación para educadores, e remata cunha información sobre bibliografía, programas, centros insti-

tucionais, publicacións periódicas, e
páxinas electrónicas.
Non é que escasee a bibliografía
que a forza de ser abundante e prolixa
se converte ás veces en inasequible.
Pero é de agradecer este esforzo por
resumir e pór ó alcance de educadores
e educandos algo moi elemental que
non sempre sabemos todos como
parecemos ás veces supor.
O estar en galego é un valor
engadido que tamén se agradece.
Engracia Vidal Estévez

Camiña Don Sancho...
¿E se o corazón cautivo
non se quer descautivar?
¿Se é de estar preso que vivo?
Cando as cadeas son lazos
o cantar é outro cantar.
¡Non me libres dos teus brazos!
Antón Avilés de Taramancos
(De «Obra inmisercorde»).
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Libros chegados
Trigo, Pedro: En el mercado de Dios,
un Dios más allá del mercado, Sal Terrae, pastoral, Maliaño 2003, 222 páxs.
O autor, teólogo xesuíta venezolano de
orixe española, está inserto na vida
relixiosa do seu país e de toda América
Latina, sobre todo nos movementos
populares.
Analiza nove formas de vivir a
relixiosidade: Religarse na comuñón
católica, Vivir en harmonía coa vida,
Fundamentalismo, Práctica sen
sentido de pertenza, Individualismo
devoto, Cristiáns identificados coa
institución, Cristiáns comprometidos
cos cambios, Cristiáns que viven no
catolicismo popular. Primeiro ponse
na óptica dos que a practican, e logo
tenta un discernimento.
Boff, Leonardo: Fundamentalismo:
La globalización y el futuro de la
humanidad, Sal Terrae, breve,
Maliaño 2002, 91 páxs.
Fai un estudio do fundamentalismo
sostendo que non é nada exclusivo do
Islam, como se adoita dicir. Relaciónao
co fenómeno da globalización e cos
conflictos actuais do mundo. Ofrece
alternativas para lograr a paz.
Mardones, José María: La vida del
símbolo. La dimensión simbólica de la
religión, Sal Terrae, Presencia
Teológica, Maliaño 2003, 270 páxs.
Unha vez máis o fecundo pensador,
lévanos a algo fundamental no

cristianismo: o símbolo. Pensa que
neste intre está ameazado pola imaxe.
Tenta espertarnos á súa garda e
recuperación. Arte e relixión non
poden prescindir del como camiño de
acceso ó misterio.
Crowley, Paul: En lugares sin cuento:
El dogma en una iglesia pluralista,
Sal Terrae, presencia teológica,
Maliaño, 2003, 200 páxs.
O autor, xesuíta, é profesor nunha
universidade de California. Estudioso
de Newman, Rahner e Gadamer,
resitúa a función dos dogmas na Igrexa
nun momento no que o pluralismo o
fai incompatible co sentido
tradicional.
VV.AA.: XXI ruta cicloturística del
románico internacional, Fundación
Cultural Rutas del Románico, Poio
2002, 330 páxs.
Un ano máis e puntualmente, a
Fundación publica o seu programa
artístico-deportivo. Conferencias e
concertos para todos, e visitas para
quen sexa capaz de pedalear os
domingos pola mañá. Nesta etapa
percorrerán 1624 kms. para visitar 23
monumentos que aparecen descritos
polo arquitecto Rafael Fontoira Surís.
Outro moitos traballos relacionados
coa arte completan o libro. Gracias a
un poema de Lois Vázquez aparece a
nosa lingua.
Engracia Vidal Estévez
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Cartas
(...) Circulan ampliamente por estos lugares los escritos del Nobel
de literatura José Saramago. Y en buena hora en cuanto a la
denuncia que hace de las opresiones del mundo de los pobres. Muy
bien, pero no tan bien en lo que se refiere al sentido religioso de la
vida (...). Yo le envié una carta personal que pretende ser respetuosa
y a la vez exponerle mi sentir como cristiano que soy. Envío una
copia por si acaso ustedes quisieran publicarla en Encrucillada (...).

Apreciado José Saramago:
No soy literato, ni tengo premios Nóbel ni otros; no soy conocido
salvo en mi propio metro cuadrado. ¿Por qué te escribo?:
–Porque nací al norte, del norte de tu país; en tierra gallega
pegado a la frontera que atravesábamos corriendo cuando chicos;
sentíamos que era una sola tierra con frontera artificial Iguales
raíces, lengua y clima.
–Porque en algunos de tus escritos describes la experiencia de
pobreza extrema en tu infancia y en tu entorno; la mía también, el
mismo entorno, el mismo dolor, el mismo pueblo. También porque
entiendo que los dos somos viejos, y parece que también esta
circunstancia une.
Por todo esto me atrevo a decirte de «tú»: costumbres lusitanas.
¿Por qué más te escribo?
–Para felicitarte por tu Nóbel, aunque sea con tanto atraso. Y por
otros éxitos. Son felicitaciones muy sinceras
–También por tu afán de Justicia; y a veces, tu oportuna denuncia
y tu clamor en defensa de los oprimidos de la tierra. Tú humanismo
sincero.
–Tenemos amigo José, grandes diferencias que no empañan en
nada lo anterior. Menciono alguna: Yo soy cristiano, y creo que no
por presiones sociológicas; entiendo que lo soy y no por convicciones
transitorias. Y tú, según lo que percibo, todo lo contrario con el más
profundo respeto por tu opción, cualquiera que sea, y por tu pleno
derecho a exponer lo que piensas ¡Pero si estamos en el 2002¡
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Sin embargo quiero referirme a tu lenguaje en materia religiosa:
Exceso de agresividad, innecesariamente hiriente, algunas veces
verdadero pero otras veces injusto. No conozco toda tu obra
literaria, pero lo suficiente para percibir que usas con frecuencia tus
magníficas dotes literarias para tergiversar tal o cual hecho o
acontecimiento histórico o actual si tiene dimensión religiosa.
Mi impresión es, respetado coterráneo cómo que te sintieras
envuelto en una malla o telaraña religiosa, para ti maligna; y de la
que no pudieras salirte; y que esta telaraña te asedia y domina. Se
nota en tus palabras, reacciones, escritos. Pero si hasta la excelente
nota que enviaste al Foro alternativo de Brasil la comienzas con una
anécdota preciosa ¡Pero tenía que ser de las campanas de una iglesia
tocando a muerto!...
Entras en temas bíblicos (es un ejemplo) parece que sin haber
conocido la hermenéutica moderna. Quizá tampoco la antigua.
Absolutamente necesarias para acercarse a esos escritos. Y si la
conoces, haces lo que tu mismo llamas “modestia literaria” no
“falsa”, para que no aparezcan tus conocimientos... ¿Lecturas
fundamentalistas o proefundametalistas?
Otro pequeño ejemplo que sueles aportar: El “absurdo” de
Tertuliano. Dices que le damos los creyentes un cierto cumplimiento
universal en el tiempo y en el espacio; y que ahora estamos como en
el siglo III. Pero bueno. Tal “absurdo” lo separas de su texto y
contexto; de las circunstancias en las que se expresó; del clima
polémico o apologético que se daba. Así no sirve. Tendrías que
respetar lo que un colega tuyo llamó “el condicionamiento humano”;
lo cual también sirve para el viejo Tertuliano.
Y lo del siglo III. No estamos igual. En el siglo III había pocos
cristianos. Ahora como dos mil millones; ningún musulmán y ahora
más de mil millones. Etc. No igual.
Estamos muy acordes en el horror de las guerras religiosas. O de
las otras. Denunciarlo desde tu tribuna podría ser un gran bien.
Igual que todo abuso donde quiera que esté. También concordamos
en cuanto a que el clamor en pro de La Justicia y La Paz es más
“santo” y “sacro” que las piedras de Jerusalén. Dices: “Cuando del
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paso del hombre sobre el planeta solo queden escombros y desolación»
y las tales “piedras sean equiparadas al más anónimo de los muros
derrumbados”... Etc. Sí, será trágico. Ahí sí que estas describiendo
el ABSURDO; objetivo y real, según tu lógica. Ahí está lo distinto:
Los cristianos, y otros, tenemos Esperanza Transcendcnte, La
última palabra no la tienen las piedras desoladas y ridículas. Quizá
la penúltima pero no la última. Tú y los que sienten contigo,
cuentan con mi modesto y sincero aprecio; pero parecen empujados
a exclamar ante los escombros que describes, como tu otro colega y
antepasado, el Dante: “dejen aquí mismo toda Esperanza”. Ese
futuro del no-ser, del no-sentido, del inexorable absurdo, parece
tener efecto retroactivo ya ahora y desde que anda esta especie
nuestra sobre la tierra. ¿No?
Ese destino que tu das a las “piedras” de Jerusalén tan poco
alentador, es el que te espera a ti, y a mí. Y van hacia donde mismo
las maravillosas “puestas del Sol en Lanzarote”, “la nieve en la
Cordillera andina”, y el “valle verde cerca de Vinhais” y todo el
resto. Y a tu hermosa literatura, y la de tus colegas, no le espera
mejor suerte.
Dialoguemos un poquito: Ante el futuro, o anti-futuro que tu
anuncias, hay como dos actitudes: Una, aquella que “deja ahí mismo
toda Esperanza”, la NADA, el NO-SENTIDO. Y otra, La esperanza
que transciende, la de los creyentes; que también es razonable (sin
afirmar que otras opciones no lo sean), y confiable.
En lo que nos es común, como el deseo y la modesta acción por una
sociedad mejor, donde el pobre viva y el insignificante tenga palabra;
nos ilumina mejor y nos potencia la Esperanza Grande. Y menos
según mi modesto parecer, los “anónimos muros derrumbados”, o el
sin-sentido, o el mismo absurdo.
Finalidad principal de esta carta, felicitarte por lo dicho arriba. Y
sinceramente.
Atentamente,
Xesús Rodríguez Irexas1
1

Misioneiro galego en Chile
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