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Guieiro
O diálogo do home con Deus,
o xeito como o cristián fala con el, é algo de especial interese para
nós. Nunha recente xuntanza do Consello de Redacción de
Encrucillada abriuse un debate demandando que a revista prestase
máis atención a este asunto. E isto baixo dous aspectos: por un
lado, o significado e alcance da oración de petición, e por outro, a
necesaria renovación da linguaxe litúrxica, sobre todo na Eucaristía.
Sobre a oración de petición xa se publicaron na revista varios
artigos e algúns membros do consello xulgaban preciso volver sobre
o tema, para achegar novas aportacións. E sobre todo parecía
urxente tratar da nova linguaxe litúrxica, asunto para o cal
confiamos no saber e maila do noso colaborador Xosé Antón
Miguélez. Neste número recollemos a súa ampla aportación, aínda
que centrándose precisamente no outro aspecto da cuestión, o da
oración de petición. O autor parte dos artigos xa publicados por
Xosé Chao Rego e Andrés Torres Queiruga estudando nos principais
libros litúrxicos as formulacións das oracións neles recollidas.
Este parágrafo pode darnos unha pista do contido do artigo:
“¿Cómo ten que ser unha oración peticionaria ou impetratoria para
que sexa adoración e que respecte o substancial dunha sensibilidade
crente moderna? Como dixemos estará marcada pola escoita e
obediencia a Deus, e a calidade desa escoita ou música só o Señor
a pode coñecer en cada caso. ¿E a letra? Case a contraria da que
aparece no esquema vello.” O debate está aberto e seguramente
haberá que volver sobre o asunto noutra ocasión.
Carme Soto Varela, profesora na Universidade de León, expón
unhas liñas xerais sobre unha lectura da Biblia acorde cos tempos
actuais. O seu traballo non entra en temas actualmente
controvertidos ou nos últimos achados da investigación bíblica.
Explica, en cambio, as liñas de base que en máis dunha ocasión
demandan as persoas comprometidas na catequese e non dispoñen
de fonda formación teolóxica e bíblica.
Victorino Pérez Prieto, que leva adiante un traballo de
investigación sobre a figura de Raimon Panikkar, achéganos,
nunha ampla entrevista, unha visión da persoa e sobre todo da obra
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deste orixinal pensador, que desenvolve a súa vida e o seu ensino
abarcando e sintetizando dous mundos tan diversos como oriente e
occidente. “O pensamento cristián é trinitario, simbólico e
relacional”, o título que leva a entrevista, danos unha pista das
conclusións que o noso colaborador tirou de diversos encontros con
este singular pensador, filósofo e teólogo moito menos coñecido do
que a súa importancia merece.
A figura do xesuíta Pierre Teilhard de Chardin é recuperada por
Xosé Manuel Pensado Iglesias. A súa obra e maila súa figura
foron dificilmente comprendidas no seu tempo. O Medio Divino é a
súa principal obra de contido teolóxico. O autor chega á conclusión
de que “o descubrimento do crístico, do Cristo universal, ten un
movemento de ascenso desde o experimental ao teologal, por
iniciativa e aspiración de Deus, para descubrir que todo é cristiforme
e, dende este punto, un descenso que leva a descubrir o divino en
todo canto nos rodea”.
As Mulleres Cristiás Galegas achegan a súa visión crítica do
documento episcopal sobre a familia. A vida dunha comunidade
familiar en Cataluña e mailas actividades da Escola de Espiritualidade
son reseñadas na sección de Experiencias. Recollemos tamén as
conclusións da XXXI Semana Galega de Filosofía.
Mentres as habituais crónicas se completan con outra específica
dedicada á Marcha Mundial das Mulleres celebrada en Vigo. E
finalmente os libros chegados, as cartas e mailas ilustracións de
Soledade Pite completan este número.
Agustín Díaz Blanco
tinxu@teleline.es
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Busca e propostas dunha
linguaxe oracional renovada

Xosé A. Miguélez Díaz

Pídeme Encrucillada unha reflexión sobre a linguaxe oracional
que sexa apropiada ao evanxeo e aos tempos de hoxe e pídeme tamén
unhas propostas prácticas. Síntome honrado polo encargo, estou
contendo de poder facer a miña achega. Son ben consciente de que
este é un asunto delicado pois incide na vivencia máis íntima de
moitos crentes que poden verse cuestionados na súa práctica, pero
penso que tamén pode animar e iluminar a vida de oración, como de
feito me sucedeu a min. Tamén son ben consciente de que a
renovación da linguaxe relixiosa e en concreto da das oracións, será
sempre un froito comunitario, e non só da reflexión, senón
primeiramente dun seguimento dócil ao Espírito con Xesucristo e
como el.
Precisamente pola convicción da necesidade dunha elaboración
comunitaria inicio a miña reflexión en diálogo con outras propostas.
As oracións que nos propón o Misal e a Liturxia das Horas son unha
delas, de gran relevancia, que estará no trasfondo de canto diga. A
da historia da fe, reflectida na Escritura e especialmente nos salmos
e no Testamento cristián será privilexiada. A da propia experiencia,
así como a doutros cristiáns cos que teño compartido non estará
ausente. E representando dalgunha forma a todas elas, vou considerar algo do que, sobre este tema , se ten publicado en Encrucillada
para que as propostas anteriores teñan ecos, reforzos, e suxestións
de corrección, e sexan verdadeiro diálogo cos autores e cos lectores.
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1. Os mínimos a respectar na oración no seu percorrido
polo psiquismo humano: Chao Rego, ou o dereito e a importancia da súplica
Hai once anos, nun número de Encrucillada dedicado case
monograficamente á oración de petición ou súplica ou impetratoria,
aportaba Xosé Chao Rego un valioso traballo sobre o tema1 . Valioso
pola súa erudición e pola sincera implicación persoal (que fai del un
rico testemuño de experiencia relixiosa); valioso pola súa crítica a
certa domesticación da imaxe de Deus, que recortaría gravemente a
súa realidade para nós na medida en que non respectase a súa
alteridade; valioso polo importante aviso, que vai repetindo de
diferentes formas, de que cómpre respectar o proceso da oración, e
cada un dos seus traxectos; valioso, en fin, porque, como toda
comunicación dialogante, mostrándonos o que me parecen ser
algúns límites do seu discurso, permítenos seguir avanzando...
¡aínda que non sexa máis que amosando os nosos propios límites
neste delicado tema da oración que pide auxilio!
Denuncia Chao que a paternidade de Deus pode vivirse infantilmente como “refén dos nosos desexos” (p. 20) e fala das limitacións
de encarar a oración só cunha imaxe bondadosa de Deus “a imaxe
dun Deus bo coma o pan pode ser decorativa e confortable, pero
quizais só ata que chegue a hora do abismo” (p. 13). Debemos ter
en conta este grito de Chao respecto da verdade de Deus, tan antigo
como a Biblia e como a perenne loita contra os ídolos, pero para iso
non é bo camiño reclamar a vivencia dun Deus “ambiguo” e de
rostro severo como chega a pedir Chao nese traballo en concreto
“eu, por exemplo, non eliminaría ese rostro severo de Deus coma
Pai, que levou ao autor dos Proverbios a afirmar que ‘o temor do
Señor é o comezo do saber’” (Pro 1,7) (Ib. 24). Quedámonos co seu
aviso, e esperamos expresar doutro modo máis satisfactorio, e máis
xusto co testamento cristián, a vivencia da severidade da existencia
á que nos chama Deus, sen cangar a Deus de ambigüidade ningunha.

1
X. Chao Rego, O traxecto antropolóxico da oración, Encrucillada, 83 (maio-xuño
1993) páxs. 5-26.
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Respecto do proceso da oración, Chao avisa con énfase de que
“baixo pretexto de purificar a oración ou darlle brillo a unha
concepción teolóxica máis pura” (p.11) non se debe reprimir ese
traxecto que é o que curará en fondura a angustia ou o egocentrismo
do que todos partimos: “pode resultar tan fermoso como inhumano
que nos embarquemos nun fácil ‘fágase a túa vontade’ ou na
convicción de que Deus socorre sen que lle pidamos e antes de llo
pedirmos, esquecendo o valor terapéutico do percorrido do berro á
palabra” (p.12).
Polas limitacións de espazo non vou agora resumir máis a súa
achega. Quero dicir que recibín os seus acentos e alertas, e a un
nivel serio quero facelos meus como se verá no que segue. Vou parar
máis na recepción das propostas de Andrés Torres Queiruga polo
que teñen de novidoso ou mesmo de cuestionador radical respecto do
que hoxe prevalece na linguaxe oracional.
2. Os mínimos a respectar na oración cristiá: os acentos de
Torres Queiruga, e a purificación da petición.
No mesmo número de Encrucillada que vimos comentando, apareceu
un traballo de Andrés Torres Queiruga2 , centrado na reflexión do
que debe ser a oración específica dos cristiáns, dos que invocamos
a Deus como Xesús: Abbá, Pai querido.
Ese traballo ten contribucións moi importantes que debemos
considerar e discernir, pois quizais xunto a algunha luminosa haxa
algunha precisada de matices. Inspirado na tradición cristiá e na
reflexión filosófica, salienta o autor que o propio da oración cristiá
é a confianza total (p.28), que a radicalidade do que significa esa
confianza pódese expresar mellor na nosa época que anteriormente,
indo máis alá da petición, e que iso debe ser unha das achegas da
experiencia cristiá dos nosos días á tradición viva.
Cre Torres Queiruga, que nunha vivencia de Deus como Amor,
propia da revelación cristiá, e como amor activo que toma a
iniciativa da entrega e do don (p. 28), como amor próximo que non
2

A oración cristiá: de convencer a deixarse convencer, páxs. 27-42.
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está nin afastado nin exterior, nin desentendido de nós como
erroneamente percibe a conciencia desgraciada (p. 31), senón que
está “envorcado sobre nós, en nós, animando o noso ser,
chamándonos para o ben, empuxándonos á nosa realización e
felicidade” (30), o que se corresponde non é pedir, senón “acoller,
deixarse regalar, deixarse realizar, deixarse ser por Deus” (p.28).
Cre o autor que máis alá da nosa espontaneidade ou das contaminadas imaxinacións dualistas que falsamente nos representan a
Deus como “un Deus que nos observa, nos instrúe, nos manda, nos
xulga, nos premia e nos castiga, nos manda de vez en cando algunha
axuda... Un Deus ao que hai que dirixirse, chamalo para que veña,
pedirlle que interveña, e, se é posible, convencelo” (p. 31) , o que
cabe co Abbá de Xesús “é acoller e agradecer” (p.30).
Propón que superando a oración de petición, (non porque sexa
ilexítima ou non se teña dereito a ela, senón porque aparece como
perigosa e con pouco sentido para a fe), cultivemos mellor tódalas
dimensións “da oración como tal: loanza, acción de gracias, confianza, bendición...” (p. 39) que considera as máis importantes.
Recoñécelle grandes riquezas antropolóxicas á oración de súplica
ou petición, como por exemplo a apertura á transcendencia, o
recoñecemento da propia indixencia e da bondade divina, o interese
compasivo polas necesidades dos outros, a gran capacidade expresiva (p. 35), recoñece que “pode ser unha etapa necesaria da propia
maduración” (p. 39) pero está convencido de que o que progresa “na
vivencia relixiosa auténtica vai diminuíndo e mesmo deixando de
lado a petición” (p. 39) e tamén que todo o que se expresa en forma
de súplica se pode expresar doutro modo con mellor respecto para o
ser amoroso de Deus.
Alerta o autor con forte acento, que a oración de petición ao uso,
ten inconvenientes moi serios que danan a fe de quen ora e escurecen
o núcleo do evanxeo. Pon como modelo descarnado e algo extremo
pero moi repetido na piedade persoal e litúrxica a pregaria “Para que
en Etiopía non morran de fame: Señor, escoita e ten piedade” como
exemplo entre moitas semellantes. Unha das grandes eivas que esa
linguaxe produce é que (Cf. p 32), con independencia da boa
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intención subxectiva de quen fai a oración, o que esa oración reforza
(para quen ora e para quen a percibe desde fóra) é a idea de que son
os orantes os que toman a iniciativa; outra que parecen ser os que
se compadecen, máis que Deus, a quen se lle pide piedade como se
non acabase de tela e fose remiso a poñer o que del depende; outra,
que se reforza a idea de que solucionar a fame de Etiopía está nas
mans de Deus se El quixer. A crítica do autor esténdese a calquera
oración de súplica, incluso a máis refinada, que pide só “que Deus
nos dea forzas” (p. 33) porque ten a mesma estructura viciada:
supoñer que Deus non está activamente ofrecéndosenos coa súa
graza. Como a realidade revelada é que Deus ten máis interese por
nós ca nós mesmos “do que se trata non é de que El nos axude senón
de que nós acollamos a axuda que xa nos está dando” (p. 33).
Respecto da pedagoxía para rezar sen petición o autor avisa, como
dixemos, que pode ser unha etapa necesaria, “a petición non é falsa
sen máis, ten a súa verdade; pero esta é parcial e limitada” (p. 39);
tamén que hai que proceder coa “máxima delicadeza delicadeza e
respecto (...) se non se procede con coidado –non só cos demais
senón tamén cun mesmo– pode producirse unha sensación de
espolio violento, de violación da intimidade, de perda irreparable
nas raíces mesmas do ser relixioso” (p. 37). Pero iso avisado, cre que
é posible e desexable que se vaia alén da petición porque o novo estilo
que propón “que seguramente terá tamén os seus límites” (p. 39), se
se presentan con respecto e comprensión, desde unha aclaración da
figura auténtica do Deus de Xesús “poden aforrar tempo e camiño”
(p. 39).
¿Que podemos reter das contribucións de A. Torres Queiruga que
apuntamos demasiado sucintamente (e que el ten ampliado e reiterado noutros traballos posteriores)? 1. En primeiro lugar a
centralidade do Deus Amor de Xesús que está sempre dándose
activamente. 2. En segundo lugar lembrar, con toda a tradición
cristiá, que é Deus quen ten a iniciativa da salvación en nós, da
compaixón, dos bos sentimentos, mesmo da oración, e que é un
elemento esencial da oración cristiá non pretender convencer a Deus
senón máis ben deixarse convencer. 3. En terceiro lugar asumir que
unha característica clave para a oración cristiá ten que ser a
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completa confianza 4. En cuarto lugar tomar conciencia do dano
real que para a vivencia da graza de Deus causa certa linguaxe
peticional que, obxectivamente e aínda sen querer, nos introxecta a
falsa percepción de que Deus non está vitalmente interesado no que
a nós nos afecta. As tres primeiras son, na teoría, claramente
tradicionais na Igrexa, aínda que na práctica oracional non o
pareza; a cuarta é unha alerta que a min me chegou con este autor
e que se diferencia, por teologal, doutras críticas tradicionais e
filosóficas á oración de petición.
Aínda que non a comparta totalmente, por algún matiz importante
que logo explicarei, coido que é moi urxente cristianizar a linguaxe
oracional da liturxia a partir dalgúns acentos da nosa tradición que
el salientaba. Fagamos unha cala nesa escurecente linguaxe oracional
para deixarnos concienciar mellor polo noso teólogo da urxencia
dun cambio.
3. Unha linguaxe pouco evanxelizada que pide transformación
Se atendemos a unha gran parte da linguaxe litúrxica (eucaristía,
sacramentos, oración das horas) con mágoa encontrámonos cada
pouco con expresións que contradín a entraña do evanxeo.
Principiando, como o autor, polo máis popular e que quizais chega
máis á xente fixémonos nas preces da oración dos fieis. Algunhas das
respostas que domingo tras domingo a liturxia pon na boca dos
cristiáns certamente non achegan nin certeza nin boa noticia:
Escóitanos Señor e ten piedade de nós; ou Rogámosche que nos
escoites (o castelán Te rogamos óyenos é quizais o máis estendido)
e outros máis ocasionais que poden chegar a ser aínda máis
escurecentes do evanxeo e magoantes para a sensibilidade da fe.
Un domingo, como tantos, sentinme traizoado na miña fe cando o
misal puxo nos meus labios “Mira Señor con bondade ao teu
pobo...” (III de Pascua) ¿Acaso pode mirar doutro xeito quen se nos
revelou como aquel que “é bo (incluso) cos malos e desagradecidos”
(Lc 6,35)? Por desgraza non é unha excepción, na mesma Vixilia
Pascual (oración despois da sétima lectura) hai unha expresión
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semellante, e é un estilo tan repetido, que calquera que follee o misal
ou escoite a pregaria oficial nunha misa ou participe na liturxia das
horas, atopará constantemente tristes fórmulas semellantes que
escurecen a revelación bíblica e trastocan o sentido liberador da
intercesión. Sirva como mostra, entre centos: “Cristo que vives para
interceder por nós, escóitanos” (Vésperas de mércores II de Pascua).
4. O esencial da fe que non se pode perder de vista na
linguaxe oracional
4.1. O Deus bíblico é o Deus que escoita
Moitas desafortunadas expresións da oración litúrxica son ferintes
para a fe, porque un punto totalmente central da fe bíblica é a
convicción de que Deus escoita e ten a iniciativa na misericordia:
“teño visto as miserias do meu pobo en Exipto, oín as súas queixas
contra os seus opresores” (Ex 3,7)3 ; e precisamente nesa escoita de
Deus exprésase a súa misericordia (Cf. Ex 22, 26; Os 14, 9). No
importante texto do credo histórico, confésase a escoita por parte de
Deus (Cf. Dt 26, 7) que non foi algo puntual senón expresión do máis
propio de Deus, quen é confesado reiteradamente nos salmos como
aquel que escoita: “A ti que escoitas a oración tódolos homes se
achegan” (Sal 65 (64),3) 4 ; se este era xa un nervio central da fe do
Primeiro Testamento, con Xesús “o profeta que había de vir ao
mundo” (Xn 6,14)5 , chega ao seu cumio a boa nova da escoita e do
compromiso de Deus por nós.
4. 2. En Xesús hai culminación e novidade
Cristo “en quen están escondidos todos os tesouros da sabedoría
e da ciencia” (Col 2,3) realizou a graza e a verdade (Cf. Xn 1, 17)
e permite unha auténtica e nova liberdade (Cf. Xn 8, 32; 2Cor 13,
11). Tamén na oración.
En efecto, Xesús logrou revelarnos a inmensidade impensable (Cf.
Ef 1, 6-7) do amor de Deus : “Deus demostrounos o seu amor no feito
3

Cf. Ex 3, 9; 6,5; 22, 22.

Cf. tamén Sal 6, 9-10; 18 (17), 7; 31 (30), 23; 34 (33),7; 38 (37), 10; 77 (76), 2; 94
(93), 9; 102 (101), 20-21; 116 (114-115), 1-2; 145 (144), 18-19.

4

5

Cf. Rm 10,4; Xn 5, 46; Lc 24, 27.
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de que, sendo aínda nós pecadores, Cristo morreu por nós” (Rm
5,8). Con Xesús, a aparente separación de Deus desaparece (na fe,
non sempre na psicoloxía), e por iso, coa súa morte que reconciliaba
a Deus e ao mundo (Cf. 2Cor 5,19-21) “o veo do santuario rachouse
en dous de arriba abaixo” (Mt 27,51), un veo que representaba para
Israel a ocultación infranqueable de Deus6 . Ese amor que Xesús
viviu revelándoo como o amor de Deus7 , amor que supera e se
adianta a calquera merecemento (Cf. Ef 2,4-10), que é graza incluso
para os inimigos (Cf. Lc 6, 35), opera (ou vai operando) en quen o
acolle (ou en quen o vai acollendo) unha novidade na experiencia
relixiosa e na mesma humanidade, unha realidade nova: “polo tanto
quen estea en Cristo, é unha criatura nova: o que era vello, pasou,.
¿Vedes? Hai unha realidade nova” (2Cor 5, 17) 8 ;
4.3. A novidade de Xesús na oración no que respecta á escoita
Xesús viviu e morreu consecuente coa fe que moveu a súa vida de
ser sempre escoitado (Cf. Xn 11, 42). Por iso a súa comunidade vive
e transmite como central esa boa nova: “Cando acudimos a el
estamos certos de que nos escoita se o que lle pedimos está conforme
coa súa vontade. Se estamos certos de que nos escoita en calquera
cousa que lle pidamos, estamos tamén certos de que xa conseguimos
o que lle estamos pedindo” (1 Xn 5,14-15). O evanxeo de Xoán é
felizmente insistente á hora de anunciar a boa noticia da escoita e
da eficacia da oración cando se fai no nome de Xesús, é dicir, no seu
mesmo Espírito, en comuñón con el “e o que pidades no meu nome
heino facer para que o Pai sexa glorificado no Fillo. Se algo me
pedides no meu nome, eu fareino” (Xn 14,13-14) 9 . Ese pedir no
nome de Xesús, non é un pedir segundo a “carne” ou segundo o
“mundo”, segundo a nosa espontaneidade falta de evanxeo que
engada ao final a tarxeta de visita ou recomendación de Cristo10 . A
6

Cf. Ex 26, 23.

7

Cf. Xn 14, 9; 8, 19. 26. 28-29; Heb 1, 3.

8

Cf. Gal 6, 15; Ef 2,1 5; Xn 3, 5-7; Rm 6, 4).

9

Cf. 15, 7; 16, 23-24).

Cando a expresión “no meu nome” aparece en Xoán nun contexto oracional hai
que entender que “non se trata dunha mera denominación externa, senón da
10
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fe tráenos esta feliz promesa: se pides amor a Deus, ao próximo,
mellor entrega, capacidade de perdón, etc, temos a certeza non só de
sermos escoitados senón tamén de obtelo. É o mesmo que transmite
Marcos: “Canto pidades na oración crede que o conseguiredes e
darásevos” (Mc 11,24)
Coa fe de Xesucristo, grazas á confianza que nos dá a súa persoa
(Cf. Ef 3,12) “temos entrada libre no santuario” ata a mesma
intimidade de Deus “polo vieiro novo e vivente que el nos abriu a
través da cortina, isto é, a través da súa carne” (Heb 10,19-20). Hai
un camiño novo. Xa non podemos orar coma se fósemos estranxeiros
ou alleos a Deus senón como parte da familia de Deus: “ porque por
el [Cristo] temos uns e outros acceso ao Pai nun mesmo Espírito. Por
tanto xa non sodes estranxeiros nin xente de fóra: sodes concidadáns
dos crentes e membros da casa de Deus” (Ef 2,18-19). E o evanxeo
anímanos a que como fillos teñamos o atrevemento que tivo Xesús,
que creu que todo o do Pai era del (pois todo o seu era do Pai)11 e
a que non nos comportemos como escravos ou criados ante Deus
senón como fillos e como herdeiros (Cf. Rm 8, 15-17) que non están
agardando a que Deus se amoleza para dignarse a darlle un
cabritiño (Cf. Lc 15, 29-31 ) senón que recibindo a Cristo como
regalo do Pai e recibidas as primicias do Espírito están confiados de
que nos vai regalar “todo xunto con el” (Rm 8,31).
4.4. ¿Superar toda petición? ¿Hai un modo de pedir cristián? O
traxecto da oración
Unha é a oración de quen non ten a fe de Cristo e outra a oración
do Fillo e dos que oran unidos ao Fillo, co seu mesmo Espírito. Pero
¿significa iso que xa non cabe pedir? Polo menos significa que non
podemos pedir coma os pagáns (Cf. Mt 6,7-8) como por desgraza
parece en non poucas fórmulas oracionais que precisan urxente
comuñón con Xesús, obra do Espírito que lle comunica a súa nova identidade, a do
cristián no novo nacemento (Cf. 15,4 ss.). A expresión castelán ‘pedir en nome de
alguén’ significa ‘pedir en lugar/por mandato de outro’ con sentido substitutivo e
falsearía o texto. A traducción máis cercana é ‘en unión con’” J. Mateos-J. Barreto,
El evangelio de Juan, Ed Cristiandad 3ª ed. Madrid 1992, páx. 631.
11

(Cf. Xn 3,35; 13,3; 16,15).
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evanxelización. Os grandes acentos deben quedar sempre claros:
razón ten Torres Queiruga en lembrarnos que o dinamismo fundamental será non que Deus nos escoite senón escoitar nós a Deus en
Cristo, e deixarnos transformar por Deus: “por medio de Cristo
Deus reconciliou o mundo consigo, cancelando a débeda dos pecados humanos, e facéndonos coñecer a mensaxe da reconciliación.
Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é coma se Deus exhortase por
medio noso. Pídovolo por Cristo: deixádevos reconciliar por Deus”
(2 Cor 5,20) ¿Está acertado tamén o teólogo galego cando desde a
alegría pola iniciativa amorosa de Deus reclama a superación de
toda oración de petición?
A novidosa postura de Queiruga ten sido criticada ou matizada por
algún importante especialista12 con desigual acerto. Dinos Estrada
(toda as citas son do mesmo opúsculo citado) que non hai unha
ruptura entre a oración do Primeiro Testamento e do Testamento
Cristián (Cf. loc. cit. p. 24) e daquela cabería dubidar da novidade
de Cristo e da Cristianización da oración, que sen embargo propón
(Cf. p. 28). Con acerto lémbranos coa tradición que a oración non
é nela mesma un test do cristián senón que este será o seguimento
de Xesús na atención ao mundo e ao ser humano (Cf. p 15-16)
relativizando así estas preocupacións sobre a linguaxe que non son
unha fin en si mesmas senón na medida en que estimulen a unha
mellor docilidade a Deus. Cre Estrada, con razón, que as patoloxías
da oración non son unha exclusiva da petición senón que afectan a
toda a posible gama de pregarias (Cf. p.23). Certamente hai modos
de non pedir, modos de dar grazas ou de loar a Deus, ou de
expresarse ante Deus, moito máis afastados do Espírito de Xesús que
a oración de petición (lembremos a oración do fariseo e do publicano
(Cf. Lc 18, 9-14)13 . Pero cando di que non hai unha estrutura
12
Cf. J.A. Estrada, La oración de petición bajo sospecha, Cuadernos FyS, Sal Terrae,
Madrid-Santander 1997.
13
González Faus (Proyecto de Hermano, Sal Terrae, Santander 1987) critica: “se dan
gracias a Dios ‘por los bienes recibidos’ sin comprender que la única posible acción
de gracias al único Dios verdadero es la quemante sensación de responsabilidad
por aquello que se tiene sin que sea, en realidad, propio” loc. cit, p. 65.
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obxectiva da oración á marxe da intencionalidade (Cf. P. 33) parécenos
que Estrada non é abondo receptivo ao aviso de Queiruga de que
toda linguaxe, ademais dunha función expresiva que recolle a
vivencia subxectiva do orante, a súa intencionalidade, comporta
tamén unha estruturación obxectiva que escurece por ela mesma, se
é inadecuada, a intención profunda que a move: por iso todo
progreso na fe, vai asociado a un progreso na palabra, no profetismo,
no Verbo de Deus. Parécelle ao autor de Granada que a oración de
petición cristianizada ten valores non só admirables senón necesarios, que forma parte constitutiva da tradición bíblica e que por
tanto resulta irremediable (Cf. p. 23): por momentos fai defensa
desta bordeando un certo fundamentalismo bíblico (p. 20,4), pero
sitúa con acerto a cuestión da súa necesidade (¿ou non?) no ámbito
antropolóxico de exercitar o propio desexo para capacitarnos a
recibir o don de Deus (p. 26).
Ofrece Estrada no seu escrito (profundo, rico, polémico, algo
desordenado e por veces pouco claro), aquí e aló, elementos moi
interesantes para debuxar o proceso da cristianización da oración de
petición que desde as súas palabras intentamos reconstruír en oito
pasos ou etapas de maduración. Estes serían: 1) Expresar a petición
e non inhibila (p. 31). 2) Aceptar a posible frustración pola asunción
da vontade de Deus en quen confía (p. 28) como providente e Señor
da historia 3) Ter sentido crítico para non identificar o que acontece
de feito coa vontade de Deus (Cf. p. 28). 4) Non caer nunha dinámica
de petición de milagres (Cf. p. 29). 5) Que brote do amor e non dunha
relación utilitarista (Cf. pp. 22 e 23). 6) Pasar da petición de axuda
á petición de fe e fortaleza para afrontar os acontecementos. 7)
Recoñecer a petición como don de Deus e movida por Deus (Cf. p. 32
e 34) pois o Espírito é quen moldea desde dentro a experiencia para
cristianizala (Cf. P. 19). 8) Implicarnos naquilo que pedimos como
instrumento para o Reino (Cf. p. 31).
Dous puntos resultan para min suxerentes das achegas de Estrada:
por unha banda situar a necesidade ou non da petición na estrutura
antropolóxica, na condición humana, e por outra considerar a
petición como don de Deus e movida por Deus.
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Queiruga cando criticaba a oración de petición (Cf. art. cit. P. 32)
facíao sobre a base de que esta só podía significar dúas cousas: 1)
Informar a Deus dunha necesidade ou desexo caso de que non o
soubese, e no caso de Deus carecería de obxecto e 2) Tratar de o
convencer para que actúe porque llo pedimos, cousa que con razón
lle parece inadecuada á verdade de Deus revelada en Cristo. Non
lembro se considerou Queiruga noutros escritos posteriores (que
agora non podo revisar con detemento) que a petición pode ser unha
obediencia a Deus que a inspira en nós: daquela non tentaría mover
a Deus, que é o que el máis lle escandaliza, senón aceptar a súa
previa oferta. Sería consentir coa súa proposta, como cando alguén
nos di, “se queres tal ou tal cousa non tés máis que pedirma,
gustaríame e desexo darcha, tárdame que ma pidas”. Este modelo
exprésase en múltiples textos bíblicos: “Eu son o Señor o teu Deus
que te sacou da terra de Exipto: abre a túa boca que eu a encherei
(...) ¡Ai se o meu pobo me escoitase, se Israel seguise o meu camiño!
(...) Manteríao con flor de trigo, con mel bravo o fartaría” (Sal 80
(81) 12. 14. 17); está suxerido pola pasaxe da samaritana (Cf. Xn 4,
10) e está apuntado no texto da Apocalipse que o autor gusta de citar
(Cf. Ap 3,20). O texto lucano da Anunciación sempre se considerou
unha proposta de Deus a María que ela acepta; a súa resposta, o seu
fiat, expresa o consentimento e a adecuación do desexo de María ao
desexo de Deus.
O director de Encrucillada pon moita énfase en que, como Deus é
amor activo, adiántase sempre no don, e esa é doutrina tradicional
e central na Igrexa. Pero tamén o é que nos respecta e non impón
nin dá nada que non queiramos asumir. A súa relación con nós é
dialogal e de alianza, pois fíxonos co-creadores con El. Deus pídenos
e ofrécenos e nós aceptamos. Esa aceptación que principalmente se
produce a un nivel máis vital ou práctico que verbal, (por iso a
Igrexa cre que tantas maiorías, aparentemente non relixiosas, de
feito acollen a Deus) e que incluso, ás veces, é unha aceptación en
contradición co que se verbaliza (Cf. Mt 21,28-31), pide unha
resposta que non se produce automaticamente sen o noso
consentimento, e que polo menos no plano oracional haberá que
expresar dun xeito verbal: cremos que dificilmente se pode facer con
máis fonda aceptación antropolóxica, con máis compromiso íntimo,
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que con unha forma especial de petición distinta das que considerou
Queiruga.
A psicoloxía ten destacado que o consentimento pasivo a unha
relación ou don de outro, non acada a mesma intensidade receptiva
(nin por iso capacita tanto, nin estructura tanto) que cando aquel
que recibe a oferta fai aceptación dela expresa e mesmo
peticionalmente. É unha experiencia común que teñen diferente
forza implicativa unha aceptación, que sexa simple concesión desde
un nivel de desexo pouco afondado, pouco traballado, que outra
aceptación que sexa claramente encontro de dous desexos: e o desexo
intensifícase e formúlase máis comprometidamente coa petición.
Aquí convén lembrar a dimensión performativa da linguaxe que non
só anuncia senón que, en ocasións, produce unha realidade nova ou
un novo grosor na realidade. Pois esa dimensión da linguaxe é a
propia da oración persoal e da liturxia, a que mellor suxire a
novidade que se produce: un crecemento de comuñón, unha nova
implicación persoal. E hai casos nos que cabe que a miña petición
me comprometa máis.
No caso da oración que nos ocupa, cremos que toda petición
segundo Cristo deberá reflectir sempre que é unha petición segunda
en resposta a unha petición primeira que realmente lle corresponde
a Deus. A oración de petición é importantísima na experiencia
bíblica e cristiá porque é, en boa medida, a gran oración-comunicación de Deus que nos chama a colaborar, a intimar, á comuñón con
El. O Deus do evanxeo non ofrece indiferente senón que pide (Cf. Lc
15,28). Esa petición de Deus en nós, é a do Espírito14 e ante todo,
en primeiro lugar, pídenos que aceptemos o seu amor de Abbá que
leva indisolublemente aparellado a aceptación da fraternidade.
Á parte do nivel implicativo da petición está o seu nivel procesual.
En calquera caso, debemos ter en conta a evidencia de que o ser
humano non é dunha peza, e que por iso, como alguén dixo, o
traxecto máis longo é o que vai da cabeza (razoamentos) ao corazón
(á mola do ser que nos unifica e dirixe o noso actuar). Chao Rego
14

(Cf. Rm 8, 9-17. 26-30).
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insistía con razón niso. Unha cousa é que a razón comprenda unha
realidade e outra que esta sexa realidade en nós e impregne todo o
noso ser. A razón e comprensión intelectual ten a rapidez do lóstrego
que ilumina unha gran paisaxe, pero a asunción e encarnación do
que ela entreviu faise lento camiño e traballosa historia, faise co
seguimento e a fidelidade, e non se logra sen asumir sufrimentos nin
sen integrar sacrificios.. . Nese proceso a petición xorde e hai que
darlle o seu lugar: non será o prevalente pero debe respectarse para
que a boa nova sande e culmine sen reprimir. O que a razón ve case
sempre é só un anuncio (en parte virtual) do que pode chegar a ser,
se se pón a facelo na lentitude e complexidade da existencia. Pero a
razón ten dereito a recoñecer durante o proceso aquilo que albiscou:
non se pode traizoar. Eu creo que certa forma de petición impregnada e saneada polo evanxeo forma parte dese facer verdade que a fe
(que ten moito de razón iluminada) percibe e, en primicias, anticipa
(Cf. Heb 11).
A existencia dun “eu desdobrado” pero non roto é unha das
características claves do ser humano. É o que permite a re-flexión,
o volverse sobre un mesmo, desde un mesmo pero distanciándose
algo dun mesmo para reencontrarse máis unificado e máis un
mesmo. Calquera introspección detecta iso. Nos salmos aparece ese
diálogo cun mesmo que penso que ilumina a razón profunda da
oración de petición feita desde a fe cristiá: “¿Por qué desacougas,
miña alma,/ e por que andas inqueda?/ Espera en Deus: volverei
aínda loalo,/ a ledicia do meu rostro, o meu Deus” (Sal 42 (41),
6.12). Xa san Paulo falaba de que coexistía nel, e en nós, dous “eu”:
o propio do home novo, evanxelizado e o home vello que aínda non
é dócil ao Espírito (Cf. Rm 6, 6) e o novo ou resucitado que se vai
deixando gañar polo Espírito. Certa oración de petición entendida
como proceso (psicoloxicamente necesario) pode ser un dos modos
do que Queiruga con razón reclama como esencial: “deixarse convencer”.
Santo Agostiño, recoñecido por todos como gran mestre da introspección, reflexionando e contando o seu proceso de conversión que
foi longo, fala de si como de ‘dous eus’ en tensión, aínda non
unificados, e faino con tanta naturalidade que todos nos podemos
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sentir reflectidos dalgún modo: “era eu quen estaba dos dous lados,
pero era máis eu naquilo que aprobaba en min, que naquilo que xa
reprobaba”15 . Uns versos dun impresionante poema de Cunqueiro
vólvenos poñer con forza ante a vivencia común: “Ese alguén de
meu que nunca volve/ á auga da infancia/ sen saber saír do
labirinto./ Ese que é outro home que eu levo/ derrubado sobre min/
ou como a hedra 90 carballos abraza...”16 Ante a realidade dun eu
nunca completamente unificado porque esa unificación é labor
diario e de toda a vida, cabe a oración de petición segundo o modelo
da oración do Noso Pai que pide o que Deus nos ensina a pedir. Foi
o regalo do Fillo aos discípulos. E a petición evanxelizada pode ser
o regalo que a parte máis viva do noso eu (a que vive, en primicias,
o don que aínda arela o outro eu que tamén somos nós), fai ao eu
vello que aínda está pechado a alegría ou ao descanso de Deus: é
dicir que se fai a si mesmo para crecer na fe, algo ao que todos
estamos chamados sempre.
4.5. Dúas formas cristiás de petición
Suxerimos logo dúas formas peticionarias respectuosas con nós e
con Deus. Unha desde a serenidade, respondendo á oferta de Deus
e como forma de máxima implicación e compromiso persoal. É a que
se concentra nunha das máis antigas e características oracións
cristiás: Maranata! ¡Ven Señor Xesús! como resposta á súa promesa
e compromiso de volta: “O Espírito e a esposa din: Ven. Quen escoita
que diga: Ven (...) ‘Si, veño axiña’ ¡Amén! ¡Ven Señor Xesús!” (Ap
22,17.20). É o estilo peticinario do Noso Pai: pedimos o que se nos
ensina a pedir, o que é obxecto de promesa. E a repetición está en
función non de que Deus non escoite senón de abrirnos cada vez
máis en fondura na comuñón cos desexos de Deus.
Hai outra que aparece máis nos procesos de proba (especialmente
na vivencia persoal pero que é bo que se reflicta na liturxia). Non
me refiro só a probas extraordinarias, como a de Xetsemaní de
Xesús, que sería o modelo senón de cote por aquel irnos facendo e
Confesións, VIII, 5,11, citado por José I. González Faus, Proyecto de Hermano,
Sal Terrae, Santander 1987, páx. 722).

15

16

A. Cunqueiro, Herba de aquí ou acolá, Galaxia, Vigo 1991, páx. 176.
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irnos cristianizando cada día e a miúdo desde o grito. Abonda tomar
minimamente en serio a inmensa dor e pecado do mundo ¿cómo non
sentirse impactado e apertado e tentado de endurecer o corazón?
Nestas circunstancias tan cotiás, co grito, aparece a petición. Esta
debe ser respectada (e todos os gritos que son sempre dalgún xeito
profetismo de Deus para nós, reclamo do Reino que avisa onde
precisa medrar) pero tamén evanxelizada. Non reprimíndoa con
razoamentos (como os amigos de Xob) senón pacificándoa coa
palabra da fe. Por exemplo nunha secuencia que propoño así: “Oh
Deus creo que estás comigo e que me salvas, non te sinto, estou
angustiado, ti invítasme a confiar en ti, aumenta a miña fe, confío
en ti”17 . Debemos ser conscientes que ese proceso que foi, con outras
palabras o de Cristo en Xetsemaní, pode alongarse ás veces días,
meses e anos e mesmo non chegar a expresarse coa paz suxerida.
Pero ese é o camiño da oración cristiá, e ambas formas de pedir en
canto modelos deben integrar a petición como regalo de Deus que a
través dela nos evanxelixa. E isto se é sempre importante, éo
especialmente na intercesión e nos momentos de culpabilización.
4.6. Que a oración sexa verdadeira adoración
Agradezo moito a Torres Queiruga a súa constante chamada,
desde hai máis dunha década, a revisar a linguaxe oracional. Aínda
que non coincida totalmente con el, debemos recoñecer que o seu
grito de protesta ante moitas expresións da fe que se propoñen na
liturxia, e que marcan o estilo e modelo da piedade persoal non é
unha cuestión de estética racionalista, nin de preciosismo superficial da linguaxe para “no fondo” cadrar na intención. É claramente
unha preocupación pastoral porque esa linguaxe é escola de ateísmo
acelerando os cuestionamentos da increnza. A súa é un aspecto da
xenerosa loita para que sexa santificado mellor o nome de Deus,
17
Este proceso de loita da fe con peticións desde a angustia, expresións de
confianza, acción de grazas, sucedéndose e profundizando a fe aparece en moitos
salmos. Moi claro no 69 (68). Ademais da secuencia grito-confianza dos salmos, todo
o salterio culmina, e non casualmente nun cántico de loanza. E os especialistas detectan que a colección dos 150 salmos está organizada internamente
en cinco libros, cada un dos cales culmina tamén en loanza: 1-40; 41-70; 7288; 89-105; 106-150. Pero a culminación non anula as queixas: ilumínaas.
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para que o evanxeo chegue á xente a través da oración, e para que
os camiños da fe no se choan nestes tempos de “novo paradigma”
como tantas veces repite. O sanador acento de Queiruga lémbrame
ás veces a loita de Paulo cos xudaizantes. Pero afirmado o necesario,
tamén con san Paulo, nisto, como en todo razoar a fe, cómpre agora
que lembremos a primacía do amor (Cf. 1 Cor 13,1-8), da fe que opera
pola caridade . Toda linguaxe oracional é relativa. A máis adecuada
é maiormente un prólogo da verdadeira palabra que é a entrega
respectuosa: “misericordia quero e non sacrificios” (Mt 9,13; 12,7).
A gran revelación, a persoal convicción dunha boa nova viva en cada
un, non nos chega tanto pola sabedoría e o discurso ben feito, como
polo corazón non endurecido disposto a oír a Deus, disposto á
conversión e á obediencia da caridade. Iso non quita que sexa mellor,
e incluso importante (pois a palabra a miúdo tamén forma parte da
misericordia e pode ser a mellor caridade), que a oración estea ben
formulada porque a palabra ten importantes accesos ao corazón, e
o encontro de ambos son os que dan carne e actúan historicamente
a sanación: “Porque se confesas coa túa boca que Xesús é Señor, e
cres de corazón que Deus o resucitou dos mortos, serás salvo” (Rm
10,9).
En fin, e antes de dar paso a algunhas pistas de propostas
concretas lembremos que o importante de toda oración é que naza
dunha obediencia ao Espírito e dea lugar (por camiños que
descoñecemos pero que a longo prazo se manifestan no vivir) a outra
obediencia mellor, a unha adoración en espírito e verdade. Recordemos que ningunha delas, nin as de petición nin as de loanzas nin as
de acción de grazas, teñen a fin nelas mesmas se non son unha forma
de adoración, de recoñecemento e dispoñibilidade para Deus18 . A
gran oración cristiá que dá sentido a todas as outras, a eucarística,
non é unha amalgama de oracións cosidas senón que é un baño
oracional principalmente de escoita (por iso o lugar privilexiado que
Pablo VI na Evangelii Nuntiandi, sobre a evanxelización do mundo contemporáneo,
publicada en 1975 aos dez anos da clausura do Concilio Vaticano II, que foi e aínda
é un dos documentos pontificios con mellor recepción polo pobo cristián, salienta
como urxente “a busca do mesmo Deus a través da oración, sobre todo de adoración
e acción de grazas” (E.N. 28).

18
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ten a liturxia da palabra e o relato da institución) que nos prepara
e encamiña para a verdadeira oración que é unirse a Xesús na súa
entrega19 . Nunha entrega que se manifestará na capacidade de
comuñón, de compartir concreto e de misión.
¿Cómo ten que ser unha oración peticionaria ou impetratoria para
que sexa adoración e que respecte o substancial dunha sensibilidade
crente moderna? Como dixemos estará marcada pola escoita e
obediencia a Deus, e a calidade desa escoita ou música só o Señor
a pode coñecer en cada caso. ¿E a letra? Case a contraria da que
aparece no esquema vello. 1) A característica deste é imaxinar un
Deus Todopoderoso que pode actuar en calquera intre como causa
directa sobre a historia. O novo esquema, apelará a Deus como o
Deus de Xesús. Un Deus poderoso para salvar pero que asume a
encarnación non só en Xesús, senón no seu modo de obrar no
mundo, a través da “normalidade” histórica (tantas veces inxusta
e cruel), coa autonomía das causas segundas que libremente aceptou
crear e suscitar “autolimitándose” pero só temporalmente pois este
é un mundo que pasa e só subsistirá o amor (Cf. 1Cor 13, 18; 15, 2528) A característica do esquema vello é convencer a Deus, e a do
novo é deixarse convencer. 3) A característica do esquema vello
transmitía inseguridade na súplica, e a do novo ten que expresar a
aceptación da proposta que o Espírito nos fai e que por vir de Deus
comporta a seguridade do don, do crecemento esperanzado no don,
aínda que non nos toque escoller a hora da súa maduración que só
a Deus lle pertence (Cf. Feit 1,6-8). 4) O esquema vello usa a
intercesión como recomendación ante un Deus incerto no favor, e o
novo terá que ter en conta que Deus mesmo é quen inicia o regalo
da comuñón, é Deus o gran mediador entre nós e El, entre nós e a
salvación que arelamos. E salientará que Deus nos chama en Cristo
a sermos tamén mediadores ou intercesores uns dos outros, non
recomendando a Deus, senón abríndonos a Deus para deixar que El
19
“La finalidad de la eucaristía va a ser precisamente esta: que no sólo se
transformen el pan y el vino en la realidad de Cristo, sino que toda la comunidad
se transforme en su cuerpo, que vaya siendo su cuerpo único y lleno de vida y, por
tanto, también ofrecido al Padre en continuada ofrenda, ‘viva’ y ‘permanente’” J.
Aldazabal, La eucaristía, Centre de Pastoral Liturgica, Barcelona 1999, páx. 249.
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nos aproxime ao mellor de nós mesmos aproximándonos ao Reino e
aos irmáns. A intercesión debe deixar de verse piramidalmente cara
a arriba para ser vivida en cambio circularmente, como comuñón,
como interdependencia de familia na que tamén a nós, como di o
gran poeta Díaz Castro, se nos dá ter parte na obra de todos20 .
O respecto e o estímulo da oración persoal
Respecto á oración persoal e ao seu traxecto só me cabe dicir agora
(non valen receitas xerais, teñen que ser personalizadas) que hai
que respectar ao máximo as etapas sen forzar falsas maduracións.
A comida que é boa para un adulto pode ser letal para un bebé. A
“economía” bíblica é evolutiva e non se chega á idade adulta en
Cristo sen o longo proceso que representa a Historia de Israel ata
Xesucristo entregándose e sendo resucitado. Por outra parte ¿quen
non está en proceso? ¿Quen chegou a entregarse totalmente? ¿Quen
acadou o extremo do amor? Tamén na vivencia da fe e na oración hai
que deixar criar os dentes de leite en cada un, e hai que agardar que
caian sós, cando os definitivos estean maduros. Se a alguén lle
manda ao seu corazón pedir con insistencia debe facelo. Santa
Teresa de Xesús, doutora da Igrexa e gran mestra de oración e do
proceso da oración como proceso da plena sintonía coa vontade de
Deus, ensinaba ás súas monxas na pedagoxía de deixarse nas mans
de Deus que sempre “sabe mejor lo que nos conviene”21 pero en
certas etapas e momentos estimúlaas a pedir con insistencia22 Claro
que Santa Teresa sanea calquera petición salientando incansablemente que todo o proceso está promovido por Deus pero sempre
propoñéndolle ao seu corazón, precisado de evanxelización, o modo
de pedir, de confiar e de entregarse de Xesucristo, como modo de
encontrar a paz que o corazón desexa máis fondamente.
“¡Pro eu non fun escruído da convida! / Hora e lugar me deron, nau e portos,/ e
a groria de levar esta inmortal ferida, / e a de alteirar a historia dos vivos e dos
mortos! [J.M. Díaz Castro, Nimbos, Galaxia, Vigo 1961, páx. 34]

20

21

Moradas IV, 2, 9; VI, 6, 9 etc., pois é unha insistencia moi repetida.

“Por eso hermanas mías,, alto a pedir al Señor que pues en alguna manera podemos
gozar del cielo en la tierra, que nos dé su favor para que no quyede por nuestra culpa
y nos muestre el camino y dé fuerzas en el alma para cavar hasta hallar el tesoro
escondido, pues es verdad que le hay en nosotras mismas” (Moradas V, 1, 2).
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6. Algunhas propostas para a oración comunitaria que reflicta e
cultive unha fe da Igrexa actualizada e sanadora.
Sempre a Igrexa foi evolucionando nas súas formas oracionais
segundo os vasos comunicantes que hai entre fe e oración (“lex
orandi, lex credendi”). A fe apunta ao modo de oración e este cultiva
e afonda aquela fe. Por unha banda a Igrexa selecciona os textos
propostos para a pedagoxía da fe e desbota moitos como inadecuados
aínda que sexan importantes como testemuño do proceso que
posibilitou a fe (por iso non acepta manipulacións marcionitas). Por
outra a Igrexa sanea e ilumina calquera expresión dos salmos (que
expresan os tempos de maduración cara a fe plena) desde Xesucristo:
por iso a súa recitación culmina coa doxoloxía trinitaria, e toda a
oración das horas culmina e ten sentido na gran oración eucarística
de Xesucristo á que estamos chamados a unirnos. A oración da
Igrexa non se entende se se parcializan as expresións do traxecto
cara a gran e nuclear oración: dar grazas como Cristo e con Cristo,
nunha entrega ao Pai e aos irmáns con Cristo e como Cristo. Esta
oración é a que debe iluminar e marcar a tensión do proceso. Por iso
hai que pedirlle á pedagoxía da fe que non contradiga arreo a
afirmación principal nin distraia do camiño con expresións inadecuadas. Se Cristo é o Amén de Deus e o seu si definitivo (Cf. 2Cor
1,19-20), a revelación da escoita de Deus, e da súa iniciativa, e do
Testamento eterno de Deus (Cf. Heb 13,20), non cabe que a Igrexa,
pedagoga da fe, non o anuncie sempre, explícita ou implicitamente
e manteña así inútil o sacrificio de Xesús. Cristo dá a vida para que
creamos que Deus nos ama como o amou a El (Cf. Xn 16, 26-27) e
a Igrexa anda suplicando a Deus na liturxia que non rompa a súa
alianza ou que mire con bondade ao seu pobo. Entendemos e
debemos respectar que no proceso da nosa oración inmatura os
cristiáns aínda falemos mal a fe pois somos humanos de pouca fe en
proceso de crecer pero non que se nos propoña malas (vistas desde
a maduración de Cristo) invocacións da fe. Nunha palabra, o neno
pode falar defectuosamente, está no seu dereito, pero a mestra que
o ensina debe falar ben; o neno ten o dereito a unha escoita correcta
que estimulará a mellora da súa fala. E falar ben supón como
mínimo, ao meu entender:
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Rexeitar como contraditorias coa verdade da fe e perigosas para a
fe expresións como “escoita Señor”, “lémbrate Señor”, “ non
rompas a túa alianza Señor”, “pedímosche que o teu Fillo nos trate
con misericordia” (¡conclusión das preces do III domingo de Advento
do ciclo A!) etc que por desgraza inzan o oracional oficial.
Anunciar de Deus exactamente as contrarias: “Deus que sempre
nos escoitas”, “Deus que nunca te esqueces”, “Deus que mantés a
túa Alianza eternamente”, “Deus que sempre nos tratas con misericordia” , “Deus que amas aos nosos defuntos máis do que os
podemos amar nós” etc.
Manter a tensión (a “ambigüidade” dicía Chao Rego) oracional
non na ambigüidade de Deus, que é sen dúbida luz e amor, senón no
perigo que certamente nos rolda de pecharnos ao seu Reino. De Deus
só cabe proclamar absoluta certeza de amor. De nós en cambio,
ambigüidade e proceso, pois sempre estamos en tentación da non fe,
da desesperanza e do desamor, e por iso debemos velar arreo (Cf. Mc
14,37-38 ) e orar continuamente ( Cf. Lc 18,1ss; 1Tes 5,17; Ef 6,18).
No que a nós toca, e mentres vivamos, ningunha etapa ou progreso
é definitivo e sempre está en ameaza de perversión. Iso non sería así
se a fe fose cuestión de sabedoría humana. Pero é cuestión maiormente
de amor e comuñón. O mito de Lucifer o anxo caído chámanos á
asumir a vixilancia que a nosa tradición nos transmite. O temor de
Deus é propio da experiencia relixiosa que crece: non o temor a
Deus, senón o temor que nace de Deus a non deixarme guiar e
pacificar polo Deus vivo, a non amar: “Sólo le pido a Dios que la
guerra no me sea indiferente..”
Saber calar e escoitar. A principal oración debe ser a escoita de
Deus a través da Escritura, de Xesucristo privilexiadamente, da
Vida (como tenta a sanadora e contemplativa práctica da Revisión
de Vida) e especialmente do grito dos pobres sexa sonoro ou
silencioso. Ese saber escoitar que forma parte da adoración, é que
engadirá ao noso grito espontáneo a palabra acougante de Cristo, ao
noso medo paralizante a ousadía que dá o Espírito, ao noso egoísmo
a caridade de Deus.
Se se trata de pedir, pedir sinxelamente a nosa conversión á Deus,
á fe, á esperanza e ao amor. E pedir como don de Deus, como
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invitación súa, nunca “contra” Deus. A liturxia ofrece moitísimos
acertos neste sentido, por desgraza convivindo con outros do modelo
de antes da fe de Cristo. Un precioso modelo: “Señor Xesús que estás
máis presente en nós ca nós mesmos, fortalece os nosos corazóns coa
esperanza da salvación”23. Outro: “Move os nosos corazón para que
lle preparen o camiño ao teu Fillo. Que o teu amor e o teu perdón
adianten a salvación que os nosos pecados retardan. P.N.S.
Xesucristo...·”24 En xeral como modelo peticionario debemos ter
presente o fiat de María e a oración de Xesús: “Pai glorifica o teu
nome” (Xn 12,28 ) “Pai que se faga a túa vontade”(Mt 26,42)
Son especialmente perigosas as accións de grazas parcializadas e
egoístas que poidan escandalizar aos pobres. Debemos ter como
modelo o magníficat que enmarca a loanza e o agradecemento na
proclamación da solidariedade de Deus cos últimos e da nosa con El
e o modo de dar grazas de Xesús que é ofrecéndose pola comunidade
e non pechándose a ela.
Como modelos para a resposta ás preces (formuladas correctamente) suxiro algunhas que xa propón o libro oficial d’A oración dos
fieis 25 “Visita o teu pobo Señor”, “Veña o teu Reino” “Ven Señor
Xesús”, “Señor confírmanos no teu Espírito” “Oh Deus dános un
corazón novo”, “Señor guíanos co teu Espírito”, “Ilumina os teus
fillos Señor”, “Convértenos a ti, Señor”, “Renova en nós, Pai, a
imaxe do teu Fillo” “Confiamos en ti, Señor” “Fágase en nós a túa
vontade, Señor” “Guíanos Pai polos camiños do evanxeo” etc. Por
desgraza este formulario privilexia e está pragado doutras fórmulas
inapropiadas (do tipo “escóitanos, Señor”); e aínda as que puxen
como mostra, polo contexto e segundo se formule a oración, poden
dar a entender que o problema está na falla de actuación de Deus e
non sempre axudan a estimular a nosa implicación na obra do Reino
de Deus. Habería outras respostas que o facilitarían. Como mostra:
23

Das preces de laudes do xoves da primeira semana de Advento.

24

Colecta do primeiro xoves de Advento.

25
Comisión de Liturxia das Dióceses de Galicia, A oración dos fieis. Formularios para
todo o ano litúrxico. Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela, 2000.
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“Aquí estou Señor para facer a túa vontade” , “Confío en ti Señor,
conta conmigo (ou connosco)” “Pedímoscho Pai para unirnos a
Xesús” etc.
Supoñendo que o que se pida sexa segundo Cristo, é moito máis
sinxelo e respectuoso dicir “Pedímoscho Pai”.
Manuel Regal nos seus libros comentarios da liturxia dominical
ofrece moitos formularios felices26 .
Xosé A. Miguélez Díaz

Párroco de Santa Mariña (Ferrol), licenciado en teoloxía.

26
Manuel Regal Ledo, Co evanxeo pola man (Ciclo A), Sept, Vigo, 1992; Benqueridos
amigos (Ciclo B), Sept, Vigo, 1993; Convocados para a irmandade (Ciclo C), Sept,
Vigo, 1994).
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O desafío da palabra
encarnada: ler hoxe a Biblia

Car me Soto Var
ela
arela

Correndo Filipe, sentiu que ía lendo no profeta Isaías e preguntoulle:
¿Enténdes o que les?
Contestoulle:
¿Cómo vou a entender, se ninguén mo explica?
Feit 8,30-31

Ímonos acostumando a acoller nas nosas mans a Biblia, a orar con
ela a deixarnos interpelar por ela, pero as veces aínda sentimos
unha certa incomodidade á hora de achegarnos ás súas páxinas.
Cremos que é a Palabra de Deus e queremos deixar que informe a
nosa vida, pero máis dunha vez percibimos a escuridade de certos
textos, non acabamos de entender algunhas das súas informacións
e sen dúbida que máis dunha vez nos preguntamos porque se é a
Revelación é tan difícil achegarse a ela, e parécenos que só os
grandes expertos na materia poden dar conta do seu fondo significado.
Estas dificultades nacen do feito de ser a Biblia un conxunto de
libros escritos hai moitos séculos, nunha cultura determinada. O
libro que hoxe collemos nas mans para orar, para confrontar a nosa
vida e a nosa fe foi xurdindo pouco a pouco, no medio da historia,
primeiro na de Israel e logo na das primeiras comunidades cristiás.
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A súa formación pasou por diversas etapas, iniciando o seu camiño
na tradición oral, para irse despois plasmando nos diversos escritos
que hoxe a conforman. Este longo proceso1 foinos configurando,
confrontándoos uns con outros, e o que é mais importante,
enraizándoos nunhas culturas que tiñan o seu peculiar modo de
dicirse e de expresarse.
Cando naceron eran comprensibles para todo o mundo, e os
autores buscaban dicir o que eles ían descubrindo de Deus dunha
forma que todos e todas os e as que os escoitaban o comprendesen.
Co paso do tempo a distancia entre os escritos e os seus lectores e
lectoras foi agrandándose, e o que nun principio era doado de
comprender, comezou a ser escuro e necesitado de explicación. Os
lugares onde se escoitaban as narración da Biblia fóronse agrandando, e fíxose necesario traducir os textos a outras linguas. Isto
obrigou a interpretar os textos, a relelos nas novas situacións, para
poder seguir transmitindo a súa mensaxe nas novas vivencias e
espazos culturais que ían aparecendo. O feito de interpretar
converteuse nun desafío continuo, e cada vez máis complexo, na
medida que os séculos transcorrían e os marcos sociais nos que se
lía a Biblia ían modificándose. Na nosa realidade actual seguimos a
necesitar unha tradución e unha interpretación axeitada ao noso
contexto, que en parte é tarefa dos expertos e en parte de cada un
de nós e das nosas comunidades, pois a nosa cultura dista moito da
que xerou os textos e tamén de moitos dos ámbitos en que foi
interpretada ao longo dos séculos.
1. Unha biblioteca con moitos anos
A Biblia e unha biblioteca de 73 libros, 46 no Antigo Testamento
e 27 no Novo Testamento. Todos eles non son iguais, senón que
responden a diversos xéneros literarios e a diferentes e remotas
épocas. Se non nos achegamos a unha poesía de Rosalía de Castro
da mesma maneira que a unha novela de Manuel Rivas, tampouco
é posible achegarse a cada libro da Biblia da mesma maneira, e se
1
Desde as primeiras tradicións orais de Israel cando aínda era un pobo nómade,
ata que se rematou o Novo Testamento pasaron quizais máis de dezaoito séculos.
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non valoramos igual unha crónica política ca unha carta dun amigo
ou amiga, tampouco podemos ler da mesma maneira todas as
páxinas da Biblia. Nela hai libros de historia, poesía, decretos,
novelas, mitos, leis, cartas, discursos... e como ben sabemos cada
xénero literario ten unha maneira diferente de dicir as cousas, so
comprendéndoas podemos ser fieis ao que quixeron transmitir.
O primeiro achegamento serio ao estudo Bíblico foino da man dos
esexetas alemáns da primeira metade do século XX. Eles decatáronse
da importancia que tiñan os moldes nos que se escribiran os libros
da Biblia, pois a Biblia era literatura e había que estudala coas
ciencias que estaban axudando a interpretar os textos. As súas
investigacións levaron a crear o que hoxe se denomina estudo
histórico critico, levándoos a desenvolver unha ampla bibliografía
en torno aos xéneros literarios e ás formas literarias en que se
vertera a revelación na Biblia.
Os estudos fóronse multiplicando nun intento audaz de penetrar
no significado e no proceso creador dos textos da Sagrada Escritura,
fixéronse grandes estudos que foron levando a descubrir que a
linguaxe da Biblia tiña que ser interpretada, traducida e explicada.
Pouco a pouco os métodos fóronse perfeccionando, ata hoxe, en que
segue a ser unha das principais vías de achegamento á Biblia. Pero
gran parte deses estudos non chegaron ás mans do pobo cristián en
xeral, sobre todo porque a súa comprensión era ás veces máis escura
que a dos propios textos bíblicos.
Por iso moitas veces a experiencia compartida por moitos e moitas,
cando con boa vontade intentamos estudar algo de Biblia nunha
clase de teoloxía o coa lectura dun libro, atopámonos coa dificultade
de entender os elaborados discursos esexéticos e xorde reiteradamente no noso corazón a pregunta de por que ten que ser todo tan
complexo, se xa é difícil crer aínda parece máis difícil escudriñar
tanta ciencia. ¿Non habería unha maneira máis doada de comprender a palabra de Deus? ¿onde queda a xenuína experiencia, a
intuición con que na realidade nos encontramos con Deus? Preguntas estas que atopamos en moitos grupos cristiás e tamén, como
non, na nosa propia realidade persoal.
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Desde fai xa algún tempo máis dun Biblista se fixo eco destas
cuestións, e obras coma as de J.L. Sicre2 o Carlos Mesters axúdannos
a recibir de forma sinxela e á vez crente o estudo da Biblia,
achegándonos de forma amena e significativa aos estilos, modos e
recursos que os escritores da Biblia utilizaron para pór por escrito
e compartir o que eles estaban a descubrir. Os xéneros literarios, as
maneiras de narrar, as formas de transmitir as ideas son a “aterraxe
forzosa” de toda comunicación que queira cumprir o seu cometido e
a Biblia ten aínda moito que nos dicir.
O primeiro reto que temos que afrontar como cristiáns no
proceso de achegármonos ao que a Biblia dixo, é o de comprender
a súa maneira de contar a mensaxe, para que as súas palabras
non se perdan nos labirintos do pasado e poidan seguir sendo
transparentes para cada un de nos.
2. Unha cultura xa distante
Cando lemos a Biblia parécenos que polo feito de lela na nosa
lingua xa entendemos todo o que di, e non sempre é así, pois os
textos nacen nuns contextos vitais concretos, non sempre explícitos,
pero que son os que nos dan a clave interpretativa do que di. Un
exemplo sinxelo pode axudarnos a entender isto. Se estamos a ler
unha novela e no comezo dun capítulo o autor comeza a describir a
escena dicindo “O home estaba sentado na terraciña daquela cafetería a tomar unha coca-cola”, ninguén de nós dubidaría á hora de
imaxinarmos a escena. Todos teríamos claro o que é unha cola-cola
e non só iso, senón que ao pensar nesa bebida a relacionariamos coa
xuventude, a globalización, os EE.UU.... moitos elementos que na

2
J.L. Sicre, Introducción al Antiguo Testamento, Verbo Divino, Estella (Navarra); J.L.
Sicre El Cuadrante (3 Tomos) Verbo Divino, Estella (Navarra).

C. Mesters, La formación del pueblo de Dios, Verbo Divino, Estella (Navarra); C.
Mesters, Seguir a Jesús: Los evangelios, Verbo Divino Estella (Navarra), entre outros.
E reseñable tamén o esforzo que A Casa da Biblia está a facer cos cursos que ofrece
e de maneira especial coa publicación da colección Palabra y Vida para o traballo
coa Biblia nos grupos cristiáns.
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nosa cultura están asociados a ese refresco. Se pasados moitos
séculos alguén retoma a lectura desa novela, quizá nese tempo xa
non se beba coca-cola e o lector necesite informarse nunha biblioteca
sobre o que está bebendo o home da historia. Posiblemente terá que
consultar libros de socioloxía, de historia, sobre publicidade... para
poder comprender o que no noso século significa tomar unha cocacola. Da mesma maneira que neste exemplo ficticio pásanos a nós
coa Biblia, o que era evidente para calquera home ou muller do
século I, cando se escribiu o Novo Testamento, e moito tempo antes
para o Antigo Testamento, non o é tanto para nós.
Estas diferencias culturais reflíctense de forma moi importante á
hora de entender os significados das palabras, e intentar traducilas.
Por experiencia sabemos que non é doado moitas veces pasar ao
castelán algunhas palabras e expresións do galego e que ao facelo
pérdese algo do significado na tradución. Isto é así porque a cultura
tamén define os significados lingüísticos, e carga de contidos sociais
as expresións. Poñamos de novo un exemplo3 . A parábola sobre o sal
da terra de Mt 5,13 sempre a interpretamos como dárlle gusto á
realidade, darlle unha nova fecundidade e vitalidade como o fai o sal
nas comidas; sen embargo o texto non fala de comida senón de terra
–aínda que rapidamente a isto alguén pode alegar que ben podería
tratarse dunha alegoría, e que terra aí significase o mundo–.
Podería ser, pero entón ¿de onde pode xurdir a relación simbólica
entre sal e terra, que relación poden ter para que Xesús as puxese
en relación? Se nos achegamos ao mesmo texto no evanxeo de Lucas
(Lc 14, 34-35) atopamos novos datos. Alí dise o seguinte: “Ben está
o sal; pero se o mesmo sal se volve insulso, ¿con que se pode salgar?
Xa non vale para nada; ni para a terra, nin para a esterqueira; hai
que tirar con el” ¿qué quere dicir que non vale nin para a terra nin
para esterqueira? ¿acaso o sal ten algunha función na esterqueira?
¿pode ter aquí terra o sentido de mundo? Todas estas preguntas
respóndense de forma doada se engadimos un novo significado á
palabra “terra”. Na cultura palestina constrúese un forno de terra
ao ar libre, que se chama precisamente “terra”, o lume deste forno
Exemplo sacado do libro de B. J. Malina, El mundo del Nuevo Testamento, Verbo
Divino, Estella (Navarra) 1995, páxs. 176-177.

3

32 256

O desafío da palabra encarnada: ler hoxe a Biblia

aliméntase con excrementos secos. Para que puidesen arder os
excrementos mesturábanse con sal e poñíanse tamén no fondo do
forno placas de sal. Despois de arder un tempo o sal perde a súa
salinidade e hai que tiralo. Esta é a clave para entender a relación
no texto, do sal coa terra. Sen dúbida que non estabamos lonxe do
seu significado orixinal, pero si estabamos a perder a plasticidade da
comparación e a forza da imaxe, que si percibían os seus contemporáneos.
Este exemplo curioso pode axudarnos a caer na conta de que os
homes e mulleres que fixeron posible a Biblia, son hoxe para nós
estranxeiros que falaban unha lingua distinta e vivían de forma
diferente á nosa. A distancia cultural entre o noso mundo e o da
Biblia é unha realidade, pero unha realidade que brota do feito da
encarnación da Palabra de Deus. E esta encarnación pasa tamén
pola linguaxe e a cultura. O que está a dicirnos Deus na Sagrada
Escritura non é algo atemporal, pronunciado desde o seu ceo dunha
vez. Está mergullada coa nosa realidade e necesita ser dita en cada
época pois a fidelidade non está na letra senón en ser capaces de
descubrir a pegada de Deus sempre fresca e sempre nova nos vellos
e xa moi transitados camiños das páxinas bíblicas.
Nos últimos anos están a aparecer numerosos estudos4 que fan un
achegamento á realidade da Biblia desde os métodos da antropoloxía
cultural e da socioloxía, na procura dunha maior fidelidade aos
textos, respectando a realidade que os orixinou, conscientes de que
coñecer de onde se din as cousas axuda a saber que queren dicir.
Esta nova maneira de estudar a Biblia engade un aspecto especialmente significativo para o noso presente, xa que pón de relevo o
valor das culturas, a necesidade de respectalas e acollelas; tan
necesaria no contexto actual onde se esta a reclamar o diferente
como posibilidade, reivindicando a pluralidade cultural como riqueza, e loitando para que se podan escoitar as distintas voces, crenzas
e ollares, no medio da globalización asoballante e prepotente.
4
Existe xa unha
o libro citado na
Monasterio, ou
Fernando Rivas

boa bibliografía en castelán desde este enfoque. Por exemplo
nota anterior ou a ampla obra de autores coma Rafael Aguirre
os significativos traballos de Carmen Bernabé, Elisa Estévez,
ou Santiago Guijarro.
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O respecto e a comprensión do mundo que deu á luz a
Escritura é o segundo reto que temos que afrontar se queremos
entender hoxe a Palabra de Deus na súa fondura e dinamismo e
así podela ler nos novos paradigmas actuais.
3. Un fecundo camiño
Toda a panorámica referida ata agora púxonos ante as dificultades
que supón o achegamento a un libro coas características da Biblia.
E quizá, de entrada, pensemos que aínda parece complicarse máis a
xa complexa relación entre nós e a Biblia, pero este esbozo non quere
asustar, senón todo o contrario, quere axudar a caer na conta unha
vez máis da densa misteriosa e á vez fascinante maneira que Deus
tén de se facer un oco no acontecer no mundo. Se queremos seguir
afirmando na actualidade que a palabra do Señor segue a se facer
historia ao noso carón temos que afrontar o desafío de que a súa
presenza nos precede desde que o ser humano camiña pola terra.
Deus agachou a súa omnipotencia e comezou a falar con el “Coma
un home fala ao seu amigo” (Ex 33,11). Cada xeración desde o que
a caracterizaba formulou a experiencia e pouco a pouco foron a
parecendo as diversas maneiras de coñecer a Deus. Esta afirmación
relativiza calquera absolutismo dogmático ou intento de ter a última
e definitiva palabra na historia.
A nosa tradición de fe ven marcada polo texto da Biblia. Ela é
testemuño do longo proceso de achegamento de Deus ao home e do
home a Deus5 . Este camiño non estivo exento de incerteza, de erros,
pero tamén de fondas confirmacións dese encontro, dito –na máis
pura linguaxe poética, coma nos salmos ou o Cantar dos Cantares–
o sentido coma unha afiada espada que denuncia o pecado na
experiencia profética, ou narrado nos avatares a miúdo precarios da
historia do Pobo de Israel. Nestas raíces, vividas como encontro
salvador brotou a xenuína experiencia de Xesús de Nazaré que
decantou as plurais olladas do Antigo Testamento pola dun Deus
Aquí e importante ter en conta o xa clásico trabajo de A. Torres Quiruga, A
revelación de Deus da realización do home, Galaxia, Vigo, 1985.

5
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amor, perdón e fidelidade. As primeiras comunidades cristiás
abríronse de novo á diversidade á hora de afrontar, vivir e transmitir o rostro de Deus que brotaba en Xesús, pois a súa confianza e
ousadía trala experiencia da resurrección levounos ata “os confíns
da terra” (Mt 28,19-20) e houbo que falar outras linguas, mergullarse
noutras culturas, arriscando a cambiar o molde do xudaísmo por
outros novos. Neste senso é significativa a radicalidade, a paixón e
a liberdade con que Paulo fixo ese camiño do xudaísmo ao paganismo
legándonos a posibilidade de facer hoxe o mesmo nos nosos espazos
culturais e sociais, pois este home xudeu soubo ir mais aló das súas
raíces dando carta de cidadanía, desde a liminaridade das fronteiras
e a liberdade, ao cristianismo nacente, na procura de novos lugares
teolóxicos e conceptuais para a fe.
O camiño emprendido foi pouco a pouco tamén facéndose escritura
e xurdiron os evanxeos, as cartas e o apocalipse, unidos todos eles
a comunidades, situacións e miradas particulares que se foron
universalizando na medida en que a Igrexa medraba e se compartían
os sendeiros e as experiencias. A pluralidade inicial foise tamén
unificando como lle pasa a calquera grupo humano que se quere
consolidar. A Palabra de Deus que se estaba a encarnar naqueles
momentos fundacionais necesitaba ser dita pero se non se quería
desparramar o manancial inicial era necesario, para mantelo vivo
nas mans dos crentes, recollelo nun recipiente, e este foron os
escritos. Pero non todos os frascos parecían válidos e foi necesario
escoller. A aparición do canon6 a partir do século II definiu o que
tiña que permanecer e o que tiña que deixarse. Esta decisión non foi
doada e tamén quedou marcada pola cultura e as crenzas dos homes
e mulleres que aforon facendo posible7 .
Hoxe recibimos esa herdanza, sabendo que chega a nós nuns
moldes culturais concretos, que tivo unha complexa historia e estivo
marcada polas necesidades sociais, políticas e relixiosas do momento
6

Conxunto de libros que forman parte da Escritura

Cfr. Trebolle, J. La Biblia Judía y la Biblia cristiana. Introducción a la historia
de la Biblia, Trotta Madrid 1993; Theissen, G. La redacción de los evangelios
y la política eclesial. Un enfoque socio-retórico, Verbo Divino, Estella, 2002.
7
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en que naceu. Por iso cando moitas mulleres denuncian o carácter
patriarcal de moitas das súas páxinas non é posible negalo, pero si
ir máis aló del, desvelando as palabras e as praxes femininas que se
ocultan entre os seu preges narrativos dos textos, e denunciando as
falsas interpretacións que se fixeron no pasado sobre a muller,
nacidas de lecturas non contextualizadas da Biblia8 .
O seguinte reto pasa entón, por evitar os fundamentalismos,
e as interpretacións gratuítas dos pasaxes bíblicos, facendo
consciente o seu ancoraxe histórica desdunha actitude crítica
honrada e lucida, abertos/as os cuestionamentos que nos fan
hoxe os novos valores e ideoloxías.
4. Achegarse hoxe á Biblia
O achegamento á Biblia como crentes nas circunstancias históricas que nos toca vivir esíxenos unha actitude activa e comprometida
coa realidade, porque o primeiro lugar onde Deus se revela é en nós
e no que nos rodea, e necesitamos captar a súa mirada no que está
a acontecer hoxe, para así poder atopalo no medio dos textos
bíblicos. Da mesma maneira que os que escribiron os libros da
Sagrada Escritura non o puideron facer máis que coa súa
sensibilidade, cos recursos e crenzas no mundo no que vivían, nós
tampouco podemos escoitalos fora dos nosos contextos. Para ler a
Biblia non hai que cambiar a mente senón o corazón.
A revelación contida nos textos non é un manual de instruccións
eterno de onde hai respostas para todo, pero tampouco é un
devocionario, nin un libro piadoso, e menos aínda un libro para
iniciados que agacha terribles secretos. A Palabra de Deus pronunciada na Biblia é bastón de peregrino, faro na costa escarpada,
refuxio cando hai cifra..., é o que axuda, o que protexe o que guía,
pero nunca o que suple a nosa audacia, o noso compromiso e
fidelidade e como non, a nosa racionalidade. Cando o profeta Isaías
Unha achega significativa a esta tarefa faina a colección En clave de Mujer
dirigida por Isabel Gómez Acebo e publicada na Editorial Desclee de Brouwer.

8

36 260

O desafío da palabra encarnada: ler hoxe a Biblia

no capítulo 7 do seu libro se achega a falar co rei Acaz, que está
temeroso ante a posible invasión de Damasco e Samaría, faille unha
proposta: vixía pero ten calma. Deus non esquece a túa situación
pero tés que deixarte axudar (7, 4-9). Evidentemente a forma que
Deus ten de facelo non é a que un rei a punto de comezar unha
batalla espera, a rápida solución do problema, pero Deus
comprométeo co futuro (8, 5-10) e pídelle que no presente arrisque
a súa fe, para realmente sentirse fundamentado del.
Este episodio de Isaías fálanos do dobre dinamismo necesario para
dialogar hoxe coa Biblia. Por un lado chámanos a ter os ollos
abertos para saber que pasa ao noso redor, por outro que nos fiemos
da súa palabra. Temos que escudriñar as Escrituras, coñecelas,
investigalas... pero tamén temos que deixarnos descubrir por elas.
É moi necesaria a formación bíblica para respectar os marcos nos
que foi escrita e non facerlle dicir o que non quixo, pero necesitamos
saber tamén se queremos que teña algo que dicirlle á nosa vida ou
se nos conformamos só con informarnos do que ela contén.
Máis dunha vez pasa que cando se dialoga cun esperto/a en Biblia
sempre hai alguén que pregunta: ¿e iso de Adán e Eva foi verdade?
Como se con esa pregunta se lle fixera a “proba do algodón” á
veracidade da Biblia. Xeralmente o eséxeta toma aire mentres pensa:
se lle digo que é mentira vaime dicir que entón un non se pode fiar
da Biblia, se lle digo que é verdade dirame que desde os camiños da
ciencia é pouco crible. ¿Que responder? Quizá a única resposta
posible é a de axudar a caer na conta de que a ciencia é un dos
posibles medios de coñecemento da realidade, pero non o único, e que
á hora de achegarse ao misterio da vida non sempre a linguaxe
científica é a máis axeitada. Podemos dicir que os relatos da creación
son narracións míticas e como tales non buscan respostas técnicas
senón unha resposta de sentido. A verdade que agacha a linguaxe
narrativa apunta á comprensión global da existencia, aos seus
significados. Definir coma mito as narracións da creación non as
converte en mentira, senón que redimensiona a súa validez, noutros
parámetros, os que brotan das certezas fondas, das intuicións
compartidas, da fe entendida como confianza básica no camiño
humano. E dicir isto é tamén facer ciencia.
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A fidelidade por tanto, non é á letra senón ao Espírito da Palabra
de Deus encarnado na Biblia. Nestes tempos difíciles, cambiantes,
cargados de información, abertos a multiples ideas e visións, saber
de que e como fala a Biblia pode axudarnos a non pedirlle o que non
pode dar. Unha seria formación neste campo evitaríanos moitos
conflitos, axudaríanos a recrear a experiencia e evitar ese abismo
que a miúdo existe entre o que compartimos coa nosa cultura e o que
afirmamos na nosa fe.
Sería estupendo poder achegar unha serie de receitas claras e
sinxelas que nos facilitasen as claves para unha recta lectura da
Biblia no noso contexto. Pero non as hai, o polo menos eu non as
coñezo. Todo o importante da vida supón esforzo, aínda que a nosa
cultura se empeñe en convencernos do contrario. Hoxe non podemos
xa achegarnos á Biblia sen manexar os instrumentos científicos
propios da teoloxía o que non quere dicir que teñamos que ser
espertos, senón crentes sostidos dunha seria formación.
Quizais alguén poda refutar o que acabo e conxecturar dicindo que
coñece moita xente sinxela, de aldea, que sen grandes coñecementos
teolóxicos, saborea con fondura a Palabra de Deus. Certo, pero iso
cada vez vai sendo máis difícil pois ata agora o ámbito cultural desa
xente que chamamos sinxela tiña aínda moito que ver coa cultura e
as crenzas dos textos bíblicos, pero cada vez máis a globalización, a
vida urbá, a posmodernidade, os valores emerxentes, a modificación
das crenzas, fai más difícil para as últimas xeracións a comprensión,
e urxe a formación lucida e comprometida.
Pero como todo, como xa aludiamos ao falar do texto da creación,
o que toca a fonda experiencia relixiosa necesita máis que datos
obxectivos, razóns para a esperanza. Se a relevancia que ten para
nós o texto bíblico vai máis alá de que sexa moi antigo ou o máis
traducido do mundo, entón o noso encontro con el descóbrenos o
Deus que se está a dicir nel, e como di acertadamente Andrés Torres
Queiruga, fai para nós de parteira que axuda a dar a luz a
revelación, animando, sostendo, informando, confrontando a nosa
experiencia de fe.
Facer un achegamento acertado a Biblia hoxe ten moito que ver
coa maneira de crer que temos, é dicir, se a nosa fe quere ser audaz,
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comprometida coa realidade que vivimos, aberta aos desafíos,
atoparemos nas páxinas deste libro historias que toquen os nosos
alicerces, que nos axuden a ter esperanza, e a encontrarnos co Deus
vivo que segue sostendo a nosa existencia. A Sagrada Escritura non
quere funcionar coma un catecismo ou coma un documento doutrinal.
As páxinas desta gran biblioteca teñen sen dúbida filosofía, códigos
de leis, credos... pero o que as caracteriza sobre todo son as
pequenas historias de homes e mulleres crentes que se esforzaron
por facer un camiño a carón de Deus, pequenos cadernos vitais que
narran experiencias significativas de fe e utopía no medio das
dificultades cotiás, da toma de decisión, das espectaivas, e dos soños.
Cando nos acercamos aos pequenos relatos de mulleres como Rut,
Sara, Debora, María ou Magdalena ou a homes como Abraham,
Moisés, Paulo ou Xoán temos que deixalos fluír desde o núcleo da
súa cultura, das súas expectativas, dos seus conflitos, e aí buscar as
súas respostas crentes, o Deus que se revelou nas súas vidas e que
segue a se revelar hoxe para nós noutro contexto vital e social.
Entender isto supón non obrigar a Sara a pensar na súa emancipación como muller, pero si escoitala na súa dor pola súa esterilidade,
que era o que na quela cultura marcaba a experiencia e a identidade
de toda muller. Iso non quere dicir que poñamos no centro da
configuración da identidade feminina o ter ou non ter fillos, significa
que aprendamos a intuír na súa historia o noso propio camiño de
liberación, desde os nosos medios e posibilidades, deixándonos
acompañar polo mesmo Deus respectuoso e fiel, apostando no noso
momento histórico, desde as novas dimensións da liberdade e a
emerxente configuración identitaria da muller.
Pero para comprender isto hai que ter en conta sempre que os
autores non escribiron relatos illados senón que os situaron dentro
de libros que teñen sempre un fío condutor. As veces estamos
demasiado acostumados a escoitar pequenos anaquiños na igrexa
ou nun momento de oración e perdemos a perspectiva global. Non
estaría mal ler un libro enteiro e velo no seu conxunto, pois nunca
ninguén lendo só o capitulo cuarto dun libro dixo que xa sabía todo
o que o libro dicía.
Por outra banda, a centralidade da nosa fe está en Xesús de Nazaré
e no seu proxecto, e el ten que marcar a liña interpretativa de todo

263 39

Carme Soto Varela

o que se di na Biblia. Coñecer a imaxe de Deus que el propuxo,
descubrir a súa reacción ante os desafíos da vida, profundar na súa
realidade humana e divina é sen dubida, o reto definitivo da nosa fe.
Este reto ven configurado por unha longa tradición imbuída de
imaxes, conceptos e perspectivas que a nos nos toca hoxe dicir de
novo. A volta ás orixes desa tradición sitúanos no centro mesmo da
revelación da Biblia, nos camiños de trasmsión que os seus primeiros
discípulos percorreron. O Novo Testamento xorde da necesidade de
falar de quen é Xesús e de testemuñalo como palabra definitiva na
historia. Os evanxeos, en concreto, mostran a pluralidade de enfoques con que se abordou o testemuño sobre Xesús. Cada un deles
busca mostrar a identidade de Xesús, pero faino desde o que se vai
desvelando na comunidade a quen vai destinado. Nós temos que
apropiarnos dese dinamismo, deixar abertas as portas á diversidade
para poder atoparnos nas encrucilladas, nos ecos, nas vivencias
multilingüisticas da fe. Descubrir a Xesús nos textos non é recibir
unha fotografía e ter nas mans varios debuxos, feitos por mans
distintas nos que nos encontraremos mellor ou peor, pero nas que
recoñeceremos sempre o modelo.
E desde aí percibir como a pluralidade manifestada nestes
escritos necesita hoxe ser de novo asumida, defendida e esperada. Nun mundo plural, cambiante, xerador de arcos da vella
lingüísticos, pero ameazado de pensamento único, temos que
defender a pluralidade de rexistros na fe.
5. En resumo...
Ler hoxe a Biblia supón: Recoñecer a súa ancoraxe na historia,
entender os seus modos de expresar e definir a revelación, respectar
os espazos culturais que a configuraron, para deixar así que ela
exprese a súa menxase sen violentala, e despois poder desde a
fondura do encontro, elaborar as nosas preguntas, confrontar as
nosas crenzas, singularizar a nosa experiencia.
Tomar en serio hoxe a Biblia é unha aventura apaixonante da que
ningún crente pode escapar, se realmente quere seguir escoitando a
Deus no acontecer da súa vida. A travesía supón esforzo, sen dubida,

40 264

O desafío da palabra encarnada: ler hoxe a Biblia

pero é a nosa responsabilidade seguir traducindo e escoitando a
Deus no noso presente enraizados na experiencia dos e das que nos
precederon no camiño da fe e da esperanza, dos e das que se
ariscaron antes ca a nós a poñer palabras ao misterio de Deus que
se revela na historia; pois en definitiva diso trata a Biblia e iso é o
que nós como crentes seguimos querendo facer.
Carme Soto Varela
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Entrevista

“O pensamento cristián é
trinitario, simbólico e
relacional”

Encontros con Raimon Panikkar

Victorino Pérez Prieto

Raimon Panikkar é un dos grandes pensadores da nosa época,
inxustamente pouco coñecido no noso país, e particularmente nos
ambientes de Igrexa, a pesar de ter elaborado e publicado unha
valiosa reflexión filosófica e teolóxica. Home dunha calidade intelectual e humana excepcional, é a un tempo un sabio, un poeta e un
místico. Tivo un percorrido existencial longo, rico e fóra do común
polas múltiplas realidades que nel converxen: a realidade humana
(orixe hindú-cristiá), a realidade académica e intelectual
interdisciplinar (Filosofía, Ciencias e Teoloxía), pero tamén
intercultural, interrelixiosa... Todo iso fai excepcional, valiosa e
inclasificable a súa persoa e toda a súa obra. El mesmo recoñece o
“risco existencial” como unha característica da súa existencia: “O
risco existencial é o dunha vida que se enraíza en máis dunha
cultura e relixión... As miñas circunstancias persoais fixéronme
posible aceptar o risco dunha conversión sen alleamento, a asunción
sen repudiación, a síntese e simbiose sen caer nun sincretismo ou
eclecticismo”(Autobiografía intelectual, Anthropos, 53-54, 1985).Con
el tiven varios encontros no verán e o outono de 2003 en Tavertet,
unha pequena localidade do Pre-Pirineo catalán. A súa casa é unha
antiga masía rehabilitada, situada despois do lugar, ao final dun
verea de pedra, sen asfaltar, á beira dun impresionante precipicio.
Amplo xardín, con vistas portentosas, en outono semiocultas pola
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persistente néboa. Na casa destaca a amplísima, universal e políglota
biblioteca.
Raimon, é un homiño con máis aspecto de indio que de europeo.
86 anos magnificamente levados, cunha incrible axilidade de
pensamento. Falamos en castelán, que pronuncia cun inconfundible
acento catalán; son dúas das múltiplas linguas que fala perfectamente (inglés, alemán, francés, italiano, hindi... sen esquecer o latín e
grego clásicos, o sánscrito, etc.). As nosas conversas sempre foron
precedidas dunha agradable comida, festivamente regada con viño...
Palabras e feitos manifestan nel que ser espiritual non significa non
saborear os pequenos praceres da vida.
Raimundo Paniker Alemany –o seu nome orixinal que logo cambiaría polo actual, por compromiso consecuente coas súas raíces indias
e catalás– naceu en 1918 nun barrio de Barcelona, no seo dunha
familia católica da burguesía cunha circunstancia excepcional: pai
indio de orixe aristocrática (con pasaporte británico) e nai catalá,
dunha coñecida familia burguesa e profundamente católica. Raimon
ten manifestado en máis dunha ocasión o moito que debe a esa orixe
familiar, que marcou a súa traxectoria vital e intelectual. El mesmo
gusta dicir: “Non me considero medio español e medio indio, medio
católico e medio hindú, senón totalmente occidental e totalmente
oriental”.
Educouse cos xesuítas de Barcelona, onde cursou o Bacharelato en
Ciencias e Letras. Entre 1936 e 1942 realizou os seus estudos
universitarios en Ciencias e en Letras entre as universidades de
Barcelona, Bonn e Madrid; e posteriormente fixo Teoloxía en Roma1 .
Ordenouse sacerdote en 1946 e pertenceu un tempo ao Opus Dei
como membro numerario, tendo unha estreita relación con Josemaría
Escrivá de Balaguer; pero os seus posicionamentos están moi lonxe
desta organización, que abandonou a comezos dos 60.
A finais de 1954 deixa Europa para ir á India, enviado en misión
apostólica a Varanasi, ficando alí varios anos. Isto cambia a súa
1
É doutor nas tres disciplinas cunhas magníficas teses que foron publicadas entre os seus primeiros
libros (El concepto de natureza. Análisis histórico y metafísico; Ontonomía de la Ciencia. Sobre el sentido
de la Ciencia y sus relaciones con la Filosofía; El Cristo desconocido del hinduismo)
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vida; no encontro coa relixión e a cultura milenaria deste país,
descobre un modo distinto de pensar e de ver a relixión, o ser
humano e o cosmos. Segundo palabras súas, o que lle aconteceu na
India foi que en vez de “converter” aos hindús, os hindús o
converteron a el; convertérono a unha verdade máis fonda que ousa
chamar “máis católica”. Pero a experiencia do encontro co hinduísmo
e o budismo non lle fixo abandonar o cristianismo, aínda que o
levara a cambiar concepcións: “Saín cristián, descubrinme hindú e
regreso buddhista, sen deixar por iso de ser o primeiro”. En
Varanasi vive nunha casoupa ao pé do Ganges, dedicándose a
estudar, orar, meditar e escribir. Afonda nas raíces do hinduísmo e
o buddhismo mercé a unha bolsa de estudos nas universidades de
Varanasi e Mysore, e remata sendo cidadán indio. Pero volve
repetidamente a Europa e dá cursos e conferencias por numerosos
países do mundo
De mediados dos 60 a finais dos 80, Raimon Panikkar divide o seu
tempo entre a India e Estados Unidos. Dá cursos de relixións
comparadas nas universidades norteamericanas de Harvard e
California, e nas de Cambridge (Inglaterra) e Montreal (Canadá).
Entre 1971 e 1982 instálase de maneira case permanente na
Universidade de California-Santa Bárbara, como catedrático de
Filosofía Comparada da Relixión. Pero chegada a súa xubilación en
1987, Panikkar volve ás súas raíces catalás, instalándose en Tavertet.
Alí vive como un monxe, pero casado e participando activamente na
vida cultural e relixiosa catalá.
Raimon Panikkar ten publicado máis de cincuenta libros e preto
de mil cincocentos traballos2 na meirande parte das linguas que un
pode coñecer (incluído chino e támil).

Entre os que se poden ler en castelán, destacamos: Religión y religiones, Madrid 1965. El Cristo
desconocido del hinduismo, Madrid 1970/1994. Misterio y revelación. Hinduismo y cristianismo, encuentro entre dos culturas, Madrid 1971. El silencio del Dios, Madrid 1970 (El silencio del Buddha. Una
introducción al ateismo religioso, Siruela 2000). La Trinidad y la experiencia religiosa, Barcelona 1989
(La Trinidad. Una experiencia humana primordial, Siruela, 1999). Invitación a la sabiduría, Espasa Calpe,
1999. La nueva inocencia, Verbo Divino, 1999. La intuición cosmoteándrica. Las tres dimensiones de la
realidad, Trotta 1999. La experiencia de Dios, Madrid 1994 (ampliado, Iconos del misterio. La experiencia de Dios, Península, 2001). La plenitud del hombre. Una cristofanía, Siruela, 1999. El diálogo
indispensable. Paz entre las religiones, Península 2003.

2
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Nunha ocasión manifestou que en vostede se inicia unha
liña kármica ¿Que quixo dicir con iso?
Téñome dado conta de que en min empeza algo que non ten
antecedentes históricos, aínda que eu non caín do ceo... O novum
que se inicia comigo está en ser cristián-hindú-budista-secular, nos
conceptos novos que utilizo, en que ser cristián non significa ser
monoteísta, en afirmar que Deus non é substancia...
Ten manifestado repetidamente o seu amor polo pensamento
oriental e a súa crítica ao tecnocentrismo occidental, tamén
o seu amor pola India, onde residiu varios anos. Pero rematou
establecéndose en ¡California! ¿Por que en EE.UU. unha
persoa tan crítica co capitalismo como vostede?
Polos anos 60 dei clases en Harvard; deixei esa universidade,
porque había máis liberdade na de California. A universidade era,
entón, un oasis nos EE.UU. Se ficabas na “clausura” universitaria
non tiñas problemas... De todos modos, cambiou moito dende entón,
EE.UU. é agora un país totalitario. En realidade, eu matinara
quedarme na India, onde aprendín moito e estaba moi a gusto. Pero
os norteamericanos, que sempre están á caza de xente, foron
buscarme e tomáronme o compromiso de aceptar unha cátedra alí.
Eu tiña que ser o sucesor de Romano Guardini na Universidade de
München (na cátedra “Katholische Weltanschauung”). Pedíramo o
rector nunha estancia miña alí, e eu estaba máis preto de Alemaña
que de EE.UU. Pero, cando ma ofreceu díxenlle que xa dera a miña
palabra para a cátedra da Universidade de California. Finalmente,
a cátedra foi para Karl Rahner.
¿Considérase un filisteo da teoloxía, como dicía Teilhard da
súa relación cos filósofos do seu tempo? ¿Cal ten sido a súa
relación cos grandes teólogos católicos?
Eu non son un guerreiro... Ademais, son moi consciente de que
non son infalible. Pero tamén sei que fun bastante ignorado polos
teólogos católicos. En realidade, creo que non me leron, e por iso me
malinterpretan e me atribúen ideas que non son miñas.
Tiven algunha relación con Romano Guardini, pero moita máis
con Karl Rahner, pois tivemos longas conversas. A frase famosa de
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que “o cristianismo do futuro será místico ou non será” é unha frase
que pronunciei nunha conferencia que el presidía; el mesmo a cita
dicindo “alguén dixo...”. Con Schillebeeckx estiven un curso enteiro
en Harvard, pero non houbo moita comunicación. A Hans Küng
trátoo como amigo, aínda que discrepamos nalgunhas concepcións,
sobre todo na preponderancia e o centralismo da cultura europea
por enriba das demais.
Tense dito que vostede non cre na historia, ¿como valora a
realidade histórica?
¡Iso de crer! Eu creo na historia, pero non creo no mito da historia
que articulou Occidente. O mito occidental da historia é crer que
esta é o horizonte de intelixibilidade da realidade: cando algo é
histórico é real, do contrario, non o é. Un pastor protestante en
Vrindâvana dicíalle con retranca a un hindú: “Xesús de Nazaré
existiu, coñecemos a súa historia, os seus feitos, a súa vida,
milagres e demais, é unha realidade que segue durando despois de
vinte séculos. En troques o voso Krishna é unha lenda; e, por riba,
non é moi edificante... É un mito; en consecuencia non existe, non
é real”. O bo do vaishnaba hinduíta díxolle sorrindo: “É verdade,
Xesús é un gran persoeiro histórico, como puido ser Napoleón, pero
nada máis. En troques o Krisna do meu corazón e da miña fe é o
verdadeiramente real, o que me move”.
Consecuentemente coa acusación anterior, tense dito que,
aínda que vostede cre en Cristo, non cre no Xesús histórico.
“Antes de Adán Cristo era”, pero Xesús non. Xesús non é o mesmo
que Cristo, esta identidade só se da nun pensar abstracto. O Xesús
Resucitado é Cristo realmente, e este xa era antes que Adán... Ese
é o Xesús Cristo no que eu acredito. Se nos limitamos á historia,
facemos do cristianismo unha secta histórica. Eu négome a pertencer
a unha secta que ten só dous milleiros de anos e unha historia non
demasiado edificante. O meu cristianismo, que ten unha relación
transcendental con isto, é de antes que Abraham; como o meu
sacerdocio, que é “secundum ordinem Melquisedec”, un home que
non cría en Iavé, nin era xudeu.

46 270

O pensamento cristián é trinitario, simbólico e relacional. Encontros con Raimon Panikkar

Sen embargo, coñecemos o Cristo eterno por medio do
Xesús histórico...
Nós certamente. Quen descubriu en e a través de Xesús o Cristo
ese é un cristián. Pero Cristo non se deixa limitar pola realidade do
Xesús histórico, que é moi real, certamente.
Por iso, Paulo reivindica a súa realidade de apóstolo, ao ter
experimentado que el tamén se topara con Cristo, como os demais
apóstolos...
En efecto, sen a experiencia mística de encontro con Cristo non o
podemos coñecer realmente, pois Cristo é máis que Xesús... Na
eucaristía está a “presenza real” de Cristo, aínda que non teñamos
as proteínas de Xesús. Máis aínda, o cristianismo é a relixión da
palabra, non a relixión do libro. Se ti non recibes esa palabra, non
che serve para nada. Tomé de Aquino nun lugar da secunda
secundae da Summa Theologica argúe tres razóns polas que Xesús
de Nazaré non escribiu nada: 1ª, porque un verdadeiro mestre
esculpe a súa mensaxe no corazón dos seus discípulos. 2ª, se tivera
escrito, nós seriamos adoradores dos seus escritos, máis ca del. 3ª,
un mestre fíase dos seus discípulos, confíalles as súas palabras, sen
necesidade de fixalas exteriormente para sempre.
Falemos da Trindade radical3 , un concepto fundamental
no seu pensamento. ¿Monoteísmo versus Trindade?
O gran desafío do terceiro milenio para o cristianismo é que nos
independicemos do monoteísmo abrahámico, e o cristianismo deixe
de ser un xudaísmo perfeccionado. O pensamento cristián é trinitario,
non monoteísta. Pero, para comprender a Trindade compre entender
a diferencia entre o pensar dialéctico e o pensar simbólico, e superar
o primeiro. A fe cristiá non está expresada nun razoamento abstracto, senón no “Símbolo dos apóstolos”. Sen a perichôresis patrística4
ou o pensamento advaita5 , a Trindade é pura contradición, un
3
La Trinidad . Una experiencia humana primordial, Siruela, Madrid 19995. Ver tamén Iconos del misterio.
La experienca de Dios, Península, Barcelona 20013.
4
En latín circumincesio; é unha expresión utilizada polos Santos Padres para falar da profunda
interrelación do Pai, o Fillo e o Espíritu Santo na Trindade.

Advaita, é a doutrina hindú da non-dualidade ou a-dualidade de tódalas cousas, que non se pode
confundir co monismo. Trátase de un sistema filosófico-teolóxico e unha experiencia espiritual que fala
da non-dualidade do mundo e Deus (a-dvaita, “non dous”; fronte a dvaita)

5
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galimatías, “un en tres”, “tres nun”... Temos que superar o
racionalismo dialéctico, Hegel...
O pensar advaita é o gran desafío para Occidente e o meu gran
aliado aquí é o pensar cristián trinitario. ¿Por que a Trindade era
nos tres primeiros séculos o pivote central do cristianismo e logo se
foi esquecendo ou convertendo en algo sen importancia, inútil para
a fe real? Cando a Igrexa se converte a Constantino a Trindade era
un obstáculo para o Sacrum Romanum Imperium: cun Deus único
podes xustificar un Emperador único e un Papa único, con sumo
poder... A concepción monoteísta fundamenta a concepción piramidal
da realidade social e da Igrexa... Pero cun Deus trino, onde non
manda ninguén, xa non é a cousa tan fácil... Por iso, o gran perigo
da Trindade é querer reducila a monoteísmo.
Para pensar que existen A, B e C sen contradicción, fai falla o
pensar advaita, a conciencia intuitiva e mística que vai máis aló do
racional. O fundamental non é a idea de substancia senón a de
relación, como xa recoñecía San Tomé. Nesta relacionalidade de
todo con todo está tamén o cosmos, estamos nós: eu pertenzo a esta
realidade cosmoteándrica.
O pensar advaita do que falaba relaciónase, tamén, coa
bakti, o amor...
Pero non a bakti separada do coñecemento, da jñana, da gnosis...
Por iso, a filosofía non é só “o amor á sabedoría”, senón tamén “a
sabedoría do amor”.
Quizá por iso debemos aspirar a ser filósofos e místicos a un
tempo. Ambos aspectos unidos, como ten repetido en moitas
ocasións. No seu pensamento é fundamental a non contraposición entre Filosofía e Teoloxía e mesmo superar tal distinción, porque pensamento e relixión están intimamente unidos.
En realidade, esa contraposición nace coa Idade Moderna e só se
comprende desde ela. A escisión entre Filosofía e Teoloxía é a ruína
da unha e da outra; por iso, deben volver a camiñar xuntas, sen
subordinarse. Teño falado da “Morte e resurrección da Teoloxía”; a
Teoloxía morreu entre outras moitas razóns, porque, contra a
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mensaxe evanxélica, quixo mandar, ser regina scientiarum, e someter como ancillae ás demais ciencias. Pero a única opción válida da
teoloxía cristiá é volver ás Benaventuranzas, o demais leva á guerra
e á destrución. A Teoloxía morreu por querer facer da Filosofía a súa
servidora. Con iso, a Filosofía ficou ancorada e a Teoloxía ficou sen
pensamento, sen crítica, pura superstición...
A resurrección da Teoloxía está en acoller a Palabra de Deus veña
de onde veña; saber escoitala e discernila en calquera ser humano
que fale. Descubrir o que Deus nos di na linguaxe dos homes; porque
toda palabra humana auténtica, honesta, é unha revelación divina
e un sacramento. Esta é a palabra sacramental que a Teoloxía debe
descubrir, ver e interpretar.
¿Está de acordo con que a Deus só o podemos comprender
realmente na “dirección do persoal” e que a culminación da
imaxe de Deus é a súa realidade persoal?
¿Que significa persoal? Ser persoa é ter intelixencia e vontade,
aplicar isto a Deus é un claro antropomorfismo; dicir que Deus é “a
imaxe e semellanza” dos homes aínda que sexa por eminencia é un
antropomorfismo. En realidade, a verdadeira esencia divina
escápasenos das nosas categorías, está noutra orde; tamén na
definición dun Deus persoal. Cando falamos de “Deus persoa”,
estamos confundindo a orde divina coa orde humana, utilizando
categorías escolásticas.
Hoxe imos comprendendo que só podemos achegarnos
intelixentemente á realidade da Divindade desde a interdisciplinaridade e a interculturalidade, deixándonos iluminar e transformar polas diferentes culturas. Algo moi diferente da simple
multiculturalidade: vexo e respecto outras culturas, pero sigo
convencido de que a miña, a visión occidental, racionalista e
científica, é de tal modo a mellor, que é a única que ten realmente
todos os resortes da realidade.
Alguén pode dicir que se Panikkar non cre claramente no
Deus persoal, tampouco pode crer realmente na Trindade...
Todo o contrario. Eu creo na Trindade, creo profundamente no
Deus trinitario; pero como non son triteísta necesito concibilo
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doutra maneira, non desde unha concepción substancial, senón
desde unha concepción relacional. O concepto unívoco de persoa non
serve para falar da Trindade, é equívoco. Por outra banda, o
concepto de persoa aplicado ao Fillo non é o mesmo que o aplicado
ao Pai e ao Espírito Santo. A única persoa verdadeiramente na
Trindade é o Fillo, o Cristo. Dende un punto de vista filosófico, o Pai
non é propiamente persoa; o Espírito tampouco, por iso, nunca se
expresou de modo persoal no tradición cristiá. Non falamos de
maneira coherente, nin suficientemente crítica, cando dicimos que o
máis fundamental de Deus é “ser persoa”.
Vostede tamén fai cada día a súa oración persoal ¿Fala con
Deus? ¿A súa comunicación é persoal? ¿Con quen?
Evidentemente, na miña oración dáse unha comunicación persoal.
E eu comunícome con Xesús Cristo. “Per Christum, Dominum
nostrum...”, que dicimos na oración litúrxica. Xesús Cristo é a miña
istadevat; en terminoloxía hindú é a representación da deidade
adecuada á devoción persoal. Na miña oración, a comunicación coa
Divindade é con Xesús Cristo, e por el con toda a realidade.
¡Estamos na perichôresis trinitaria! En Cristo está a “plenitude da
humanidade e da Divindade”. Temos feito unha escisión entre o
home aquí e Deus aló, e isto non é verdade. Cando ti amas
autenticamente o teu amigo, a túa muller, amas a tódolos homes a
tódalas mulleres; amas a muller concretada na túa muller. Cristo é
o recapitulador e mediador da Divindade, non un puro intermediario, por iso ousa dicir no evanxeo de San Xoán: “Quen me viu a min
viu ao Pai”. Pero, debemos darlle a volta á frase dicindo: “Quen cre
que viu ao Pai e non me viu a min, non viu ao Pai”. Quen corta o
cordón umbilical e ve a Xesús de Nazaré só como un home excepcional, pero non ve a súa divindade, non ve realmente a Cristo e non
descobre realmente a divindade. Pero sen o “terceiro ollo”6 non
podemos comprender a realidade divina.
Panikkar gusta falar a miudo do “terceiro ollo” de Hugo de San Victor e a escola dos Victorinos, no
século XII. Este teólogo medieval dicía que Deus creara o hombre con tres ollos: un corporal (realidade
sensible), outro racional (realidade que me revela a razón) e un terceiro, o ollo da contemplación (visión
relixiosa e mística); ao sair do paraíso quedou debilitado o primeiro, perturbado o segundo e cego o
terceiro. Se non se cultiva este último ollo, permanecerá cego. A cultura occidental, que desenvolveu
preponderantemente o ollo da razón, sofre agora esta cegueira dun modo especial.

6
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Falemos agora dun concepto fundamental no seu
pensamento: a perspectiva cosmoteándrica7 ? ¿Pódense equiparar a realidade divina, humana e cósmica? ¿Existen as tres
desde sempre?
Non se pode dicir “é desde sempre”, senón só “é”... A concepción
cosmoteándrica expresa as tres dimensións do que chamamos “a
realidade”. Non debemos pensar a unha sen a outra, están
intimamente relacionadas. Pero para poder entrar nela, temos que
pensar a realidade relacionalmente. Para iso temos que superar o
pensar dialéctico, a pura ratio, e chegar ao pensar relacional. Isto
é algo moi antigo, desde o pensamento bíblico e toda a escolástica
cristiá, sabemos que coñecer é amar, e amor sempre é relación. Para
poder comprender a realidade na súa totalidade, necesitamos a
dimensión contemplativa que nos abre o “terceiro ollo”, do que
falabamos antes. Se reducimos a fe a un teologumenon de verdades
racionais, matámola.
Na translación desta visión cosmoteándrica e a Trindade radical
ao misterio trinitario cristián (inmanente e económico) teriamos: o
Pai representa esa realidade abisal, a liberdade, o Fillo é a dimensión
da conciencia, e o Espírito Santo o cosmos, a materia. Pero non
debemos caer en dicotomías: en cada partícula da realidade está toda
a realidade. Non se pode concibir a Deus como separado do mundo.
Necesitamos chegar a unha ontoloxía relacional, aínda que esta
mesma palabra tamén é limitada.
¿Como sitúa a creación na súa cosmovisión? Na perspectiva cristiá, a creación non é eterna, como Deus, comezou a ser
nun momento ¿Que significa para vostede a palabra “creación”? ¿Como pensa que debemos entender a idea bíblica de
creación?
Esa concepción xorde dunha concepción linear do tempo, á que é
allea a Trindade. ¿Qué é antes, o ovo ou a galiña? Non hai un
“antes” e un “despois”... ovo e galiña pertencen constitutivamente
ao dinamismo do ser.
7
A relación entre Deus, o ser Humano e o Cosmos. Cf. sobre todo La intuición cosmoteándrica. Las tres
dimensiones de la realidad, Trotta, Madrid 1999.
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A creación sería a manifestación do misterio da realidade
cosmoteándrica ad extra. O que chamamos a creación, sería o
crecemento da vida, que se expande e é capaz de ser sempre nova; as
súas “pulsacións” constitúen o tempo ou os tempos... Aínda que isto
é tamén unha maneira de falar, pois a realidade é a realidade e non
se expande. A idea bíblica de creación podemos entendela como en
archê (in principio). Pero isto é só unha explicación se se quere
salvar o termo “creación”, unha palabra que eu non necesito, para
min é unha hipótese superflua...
Eu falei hai anos da tempiternidade8 , que non significa tempo por
unha parte e eternidade despois, senón dúas facetas da mesma
realidade. É, tamén o senso da escatoloxía: se hai un máis aló
despois deste tempo, é que o tempo non se esgotou aínda... A
eternidade non ven “despois do tempo”... Nunha boa interpretación
da escatoloxía cristián, o xuízo particular (no momento da miña
morte) e o xuízo final (presuntamente “ao final dos tempos”)
coinciden.
Pero a morte está aí con toda a súa realidade conflitiva
¿Como solucionar a aparente contradición entre a morte e a
continuidade da vida?
A isto responde a miña metáfora sobre a gota de auga que vai ao
mar, que ti tes lido seguramente9 . Se nos empeñamos en ser só gota,
ao fundirnos no mar, a nosa gota desaparece. Pero, se nos descubrimos non como gota, senón como auga, comprendemos que a nosa
auga non desaparece, nin sequera deixa de ser “esta auga”. Non é
un groseiro panteísmo, como se achaca á idea hindú da transmigración das almas, é algo moito máis sutil.
O ecumenismo é outra das preocupacións fundamentais da
súa vida. Vostede ten falado moito de ecumenismo ecuméniA tempiternidade é unha das palabras orixinais que ten acuñado Panikkar, e que ven manifestar que
o ser e o tempo están interrelacionados de tal modo que non hai nada que permaneza sen ser
tocado polo tempo, nin sequera a eternidade. “A realidade non se esgota na temporalidade:
non é agora temporal e despois eterna, senón tempiterna”. Cf. “La Misa como ‘consecratio
temporis’. La tempiternidad”, en Sanctum Sacrificium, V Congreso Eucarístico, Zaragoza 1961.

8

Cf. “El agua y la muerte. Reflexión intercultural sobre una metáfora”, Anthropos, Barcelona, 53/54
(1985).

9
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co, diálogo intrarrelixioso... Todas as relixións son
verdadeiras como camiño de encontro coa Divindade. Pero
¿son todas igualmente válidas? ¿Hai unha esencia do cristianismo que o faga diferente das outras relixións?
Unha primeira obxección aos presupostos da túa pregunta. ¿É
posible cuantificar a verdade? ¿Que quere dicir que todas as relixións
sexan “igualmente válidas”? As nosas nais son igualmente válidas
como nais, pero son diferentes... Pode haber e hai, de feito, aberracións
relixiosas, pero ao dicir igualmente, estamos introducindo unha
categoría allea ao que é a verdade. Unha definición fenomenolóxica
da verdade é esta: a verdade é o que se busca, non necesariamente
o que se encontra... A verdade non se deixa clasificar, só, se acaso,
un concepto de verdade intelectualizada, sen amor...
En segundo lugar, está a cuestión da “esencia”, e aquí é importante introducir a interculturalidade, fundamental para responder á
pregunta sobre “a esencia do cristianismo”, que xa se fixeron K.
Adam, R. Guardini, K. Rahner, etc. Antes de contestar á pregunta,
hai que ter en conta que a esencia en Occidente é “o que te
distingue” e te fai diferente, superior (“esta é unha dama distinguida”...): somos o que os outros non son. Consecuentemente, a esencia
do cristianismo ten que ser algo que os outros non teñen; e
consideramos que este algo é superior. ¿Cal é a esencia de Deus? No
senso clásico, occidental dise que é “o absolutamente Distinto”, “o
totalmente Outro”, non un verme coma min... Pero cando a India
busca o misterio divino, non busca o “totalmente Outro», senón
aquilo que é tan real que non o podo separar de nada, porque está
en todas as partes. O Deus semita é distinto, superior,
transcendente... Brahma non é nin distinto, nin superior nin
transcendente... atopámolo ¡na sopa!; é tan real que non o podemos
separar de nada. Cando eu busco a esencia do cristianismo no
mundo occidental, busco aquilo que distingue o cristianismo de todo
o demais, busco “o mellor”... Pero a pregunta é falsa, está condicionada por un concepto que xa condiciona e impide a resposta
adecuada... ¿Por que non se pregunta, máis ben, pola identidade?
En terceiro lugar, a pregunta sobre o “ecumenismo ecuménico”. O
ecumenismo cristián pode lexitimamente presupor un fondo común,
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pero este fondo non existe no ecumenismo ecuménico. Dirase que hai
un “fondo común” humano, pero este só o percibimos desde o noso
“fondo humano específico”, que só nos pode achegar o diálogo
dialogal. Só se eu sinto en min a problemática do meu interlocutor,
poderemos entaboar un diálogo frutífero. Isto é o que chamei diálogo
intrarrelixioso.
Logo, ¿que lle achega o cristianismo, en particular, a quen se
achega libremente a el?
Pois ao mellor a un achégalle identidade e salvación, e a outro
achégalle tormento... Para un é un acicate moi positivo, para outro
impídelle ser libre... “Mestre, hai tres anos que te sigo e ¿que atopei
de novo?”, dille un discípulo ao seu mestre. “¡É que perderas algo!”,
respóndelle o mestre. Ao final do evanxeo de Xoán, Pedro, despois de
dicirlle Xesús que o ama e encargarlle apacentar as ovellas,
pregúntalle a Xesús respecto de Xoán “¿E este que?”. E Xesús
respóndelle: “¡E a ti que che vai niso!... Ti fai o teu, ¿por qué queres
ser o único? Acabo de dicirche algo tan bonito como ‘coida do
rabaño’, e ti preocúpaste do que vai ser deste... ¡Déixao! Ti sígueme
e continúa o teu camiño, xa está”. É esta forma de pensar o que está
realmente detrás da busca da “esencia”, o diferente do cristianismo...
De todos modos, se hai algunha esencia do cristianismo,
non está nin a súa moral, nin na súa sabedoría, senón no
mesmo Xesús Cristo. Sen identificar dalgunha maneira que é
o que achega cada relixión en particular, podemos caer nun
sincretismo deformante...
Si, estou de acordo con iso, se dicimos que “nós” o coñecemos a
través de Xesús Cristo, moi ben; pero hai outras “ovellas”. Ti ama
a túa nai concreta e non queiras comparala coa nai do teu amigo;
o que mata a verdade son as abstraccións. O mesmo Evanxeo dinos
que se pode chegar a Cristo sen pasar por Xesús (“Señor ¿cando te
vimos famento...?”).
Por outra banda, non todo os camiños son para todo os camiñantes.
Teño escrito sobre o efecto do “pars pro toto” e o “totum in parte”.
Eu non defendo que cada relixión sexa só “unha parte do pastel”,
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cada quen ten un anaco, eu un, ti outro... ¡todos contentiños!... Isto
é un eclecticismo que non comparto. Cada relixión quere o todo: eu
quero atopar a miña verdade e miña plenitude na miña relixión,
como ti na túa; atoparémola ou non... Sobre doutrinas podemos
discutir moito, pero a fe non é a crenza. Se na miña relixión atopo
todo... e ti na túa relixión atopas outra parte dese todo, comparemos
os nosos “todos”, pars pro toto: a parte ten a esixencia de axudarnos
a descubrir o todo, levarnos á salvación, a liberación...
Cada relixión, como cada filosofía, ofrécenos os criterios propios
para xulgar; non hai unha base neutral fóra das distintas filosofías
ou relixións que che permita xulgar os comparanda. Os comparanda
compáranse en virtude dun criterio de comparación que pertence a
un dos que organizan os criterios, un deles eríxese en árbitro. Pero
¿Quen te puxo a ti de árbitro? ¿En que se funda esa razón? Nela
mesma.
O diálogo intrarrelixioso sería, entón, non para xulgar as
outras relixións, senón partir do que un é e un cree, e abrirse
ás crenzas dos outros... Significa, quizá, facerse consciente
de que a propia experiencia é incompleta e entrar en diálogo
co outro para que xuntos descubramos máis parcelas da
verdade nun enriquecemento mutuo. Pero sen caer no
sincretismo, pois é nefasto para a relixión xa que mata toda
a riqueza particular
Iso é, expresáchelo moi ben. Non se trata de que todos vaian ser
cristiáns e hindús, etc. Trátase de buscar un diálogo realmente
aberto que nos vaia levando a ambos a unha fecundación mutua: eu
aprendo de ti e ti aprendes de mín.
O sincretismo, en efecto, leva a un totum revolutum que non axuda
nada á verdade da relixión, porque mata toda diferenza, toda
riqueza... Chesterton dicía do esperanto [que pretendía ser a síntese
única, unificadora de toda as linguas]: “Si, pode ser unha gran
lingua... pero con ela non se pode ensalzar a Deus nin facer o amor”.
Para poder dialogar cos outros, eu non podo partir máis que da miña
identidade cultural e relixiosa.
Victorino Pérez Prieto
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Pierre Teilhard de Chardin nace en Francia na rexión da Auvernia
(1881), nunha familia aristocrática, será o cuarto de once irmáns.
Críase nun medio católico tradicional onde recibe dúas pegadas que
marcarán toda a súa existencia. Por unha banda, unha fe profunda
reflectida nas devocións mariana e do Sagrado corazón, propias da
época, moi alentadas sobre todo pola súa nai. Pola outra, o amor
pola ciencia animado polo pai que exhortaba os fillos cara o estudo
e o coleccionismo de fósiles e pedras moi abundantes naquela zona.
Como novicio xesuíta, recibirá formación filosófica e teolóxica e
será en Exipto (1905-1908) onde comece o seu labor docente e onde
descubrirá con paixón o deserto e o mundo do Oriente que marcarían fondamente a súa vida persoal e científica. Participará na
Primeira Guerra Mundial, no norte de África, non como oficial, ao
que se negou, senón que como crego serviu de padioleiro e enfermeiro,
atendendo os soldados nas trincheiras. Máis ca os galardóns que
recibiu, valorou que por primeira vez vive unha experiencia sen
protección familiar ou da orde e descubre que, malia as desgrazas da
guerra, existe unha inmensa riqueza na diversidade das persoas.
Nácelle aquí a inquietude por deixar escritas as súas reflexións
como achega para os demais e xa non abandonará este empeño até
a súa morte.
Doutórase en ciencias, e aínda que non publicara nada, as ideas
que expoñía en conferencias e retiros créanlle complicacións cos
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xerarcas daquel tempo o que o levou a desenvolver o seu labor
científico e teolóxico na China, onde estivo 20 anos (1926-1946).
De regreso a Europa, as ideas científicas –sobre todo a evolución–
e relixiosas –era sospeitoso de panteísmo– seguían sen ser ben vistas
pola xerarquía católica, e retírase a Nova York onde pasará o resto
da súa vida, vivindo unha fonda soidade moi marcada polo sufrimento
da incomprensión.
A obra de Teilhard desenvólvese ao longo de 49 anos. No ano 1916
escribe La vida cósmica e a derradeira páxina do seu diario data de
tres días antes da súa morte ocorrida o día de Pascua do 1955, na
que relata unha síntese do seu pensamento1 . En 74 anos de vida
foise dando un proceso tanto no persoal coma no intelectual, que
quedou plasmado nas súas obras.
El Medio Divino escrito entre os anos 1926-1927 está enmarcado
nun período máis amplo que vai do 1923 ao 1931, nos que desenvolve
unha intensa actividade científica en China. A cuestión da evolución
“constitúe unha das maiores orixinalidades deste período”2 , no que
tamén crea a noción de noosfera, seguindo o modelo da biosfera3 . No
1925 madura a obra citada, que xa expón nalgún retiro4 . A valoración de conxunto que fai Cuenot do tempo concreto no que o escribiu
é moi positiva: “no plano relixioso O Medio Divino; no científico (…)
a conquista dun posto de primeira fila (…) no ámbito dos estudos de
xeoloxía China”5 .
En canto ao contido, esta obra é cualificada por todos os estudosos
como obra cumio da espiritualidade teilhardiana. Febas sitúa esta
obra nun momento en que acción e visión son contemplados como
1

C. Cuenot, Pierre Teilhard de Chardin. Las grandes etapas de su evolución, p. 540.

2

Ib. p. 91. Tema que non se tematiza, pero dase por suposto en O Medio Divino.

3

Ib. p. 100.

Ib. p. 103. Recolle unha testemuña mostrando a boa impresión que causa a un dos
asistentes. Asimesmo inclúe fragmentos de cartas de Teilhard nas que escribe
acerca do seu interés por escribir “un breve tratado de vida espiritual” (Ver pp. 116117).
4

5

Ib. p. 135.
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dous aspectos dun mesmo proceso6 , ascética e mística coinciden en
unitaria visión. O “saber” acada prioridade baixo a metáfora da luz
que empapa toda a linguaxe, chegando ao cénit co termo “diafanía”7 ,
que expresa a elevación do saber a categoría ontolóxica. Mais a luz
non oculta a acción, senón que se volve lume que transforma
radicalmente a persoa se esta se ofrece libremente. A persoa definida
con expresións como luz, vidente ou visión, ou como acción, obreiro
quedan fundidos nun novo protagonista: o “apaixonado”8 .
Alfredo Fierro apunta que a mente de Teilhard funciona en tres
fases: intuición, fenomenoloxía e sistema, que teñen tanto un
sentido diacrónico coma sincrónico. As obras escritas até O Medio
Divino, inclusive, responden a un momento de impulso interior
intenso necesitado de rebentar sen ter moito en conta a sistematización. Son obras de carácter testemuñal, espontáneo, que sacan á
luz a paixón que sinte de amor a Deus e ao mundo, o sentido humano
e o cósmico, sentimento de que en Cristo todo acada consistencia e
fundamento. Son textos con calor porque xermolan dunha experiencia forte que se volve fundante até o punto de que non desaparecerá
das súas ulteriores sistematizacións. Nas súas posteriores obras,
nas que primará a fenomenoloxía e a sistematización, manterá este
trazo intuitivo en expresións afervoadas en favor da vida e da terra.
As intuicións destas primeiras obras serán as que animen a busca
e a xustificación da verdade nelas intuída9 .
6
J. L. Febas, Los Nombres de Cristo en las obras de Telihard de Chardin.
Aproximación lingüística a la cristología teilhardiana. Analizando a recurrencia en
Teilhard das diversas denominacións de Cristo matiza até seis etapas con distintas
características. Na p. 29 describe estes procesos como dinámico- estático, diacrónico-sincrónico, analítico sintético.
7
P. Teilhard De Chardin, El Medio Divino. Ensayo de vida interior, Taurus-Alianza,
Madrid, 1976. Alianza Editorial reedita, coa debida licencia, a edición de Taurus,
traducida baixo a dirección de M. Crusafont Pairó, que tivo seis edicións do ano 59
ao 67. A partir de agora MD.
8
J. L. Febas, Los nombres de Cristo en las obras de Teilhard de Chardin, p. 29. Os
nomes de Cristo máis característicos deste código místico, que inclúe tamén A Misa
sobre o Mundo (1923), enmárcanse no nivel pronominal: “in Christo Iesu-extra
Christum” en relación de oposición e “in Christum-in Christo Iesu” referido á
transformación pasiva e ao estado final de visión. Cfr. p. 30.
9

A. Fierro, Proyecto teológico de Teilhard de Chardin, pp. 48-55 e 81-85.
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O Medio Divino, segundo indica o autor nunha observación
preliminar, quere ser testemuña da súa persoal experiencia, ou como
el di “descrición dunha evolución psicolóxica observada nun intervalo de tempo ben determinado”10 , en máis dunha ocasión torna o
texto en oración espontánea. A parte tratada cun detemento maior
é na que trata da divinización das actividades por ser na que con
amplitude trata o tema da importancia da actividade humana como
cooperación na creación que aínda continúa e no proceso de levala
á súa plenitude.
O Fenómeno Humano (1938-1940) é unha obra longa, na que con
rigor científico vai desenvolvendo fenomenoloxicamente a súa visión
da cosmoxénese até rematar no Punto Omega. Non é unha obra que
engada nada especialmente novo ás anteriores, pero é a máis
significativa da súa fenomenoloxía por ser a que mellor reflicte tanto
os aspectos sólidos como os fracos do seu pensamento, a aspiración
a unha grande síntese, os fundamentos científicos e o carácter
entusiasta que a empuxa11.
Enmarcamos esta obra nun momento de necesidade, non tanto de
achegar cousas novas, canto de reflexionar de novo o anterior,
contemplándoo desde a perspectiva da experiencia acumulada. Quere
ser unha xustificación do propio sistema, abranguendo desde os
campos das ciencias até o dominio da teoloxía. Domina o obxectivo
sobre o subxectivo no contido do termo Omega, que se converte en
punto de encontro e momento de identidade do seu proceder científico e teolóxico12 .

10

MD, p. 12.

Cfr. R. Speaight, Teilhard de Chardin. Biografía, p. 417. Achega un dato curioso:
Teilhard escribiu esta obra a razón de dúas páxinas por día. Máis interesante é que
xa nunha carta do ano 27 apunta a ansia, que provén de dous anos atrás, de formular
unha teoría que sitúe ao home como “el gran fenómeno terrestre, en quien culminan
los mayores acontecimientos geológicos y el más amplio movimiento de la vida”. Ver
tamén: C. Cuenot, Las grandes etapas de su evolución, p. 117.
11

12
J. L. Febas, Los nombres de Cristo en las obras de Teilhard de Chardin, pp. 3335. En cristoloxía dominará a conxunción Cristo-Universo. Esta etapa de autorreflexión
chegará até a fin dos días do autor, aínda que irá adquirindo matices diferentes que
culminarán no adxetivo “crístico” e derivados.
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Temos, pois, unha obra que marca o momento álxido dunha etapa
de mocidade, dominada pola paixón e a exuberancia de vida, que se
verte en escritos cheos de espontaneidade; a interioridade necesita
aflorar sen reparar excesivamente no rigor teolóxico do que transmite: O Medio Divino. Por outra banda O Fenómeno humano é
froito de anos de esforzo científico, relixioso e da preocupación por
integrar ambos os dous saberes de cara unha comprensión global do
home. Lóxica e sistema dominan este escrito e os que seguirán até
a fin do seus días.
Cristo
Por concretar un pouco este proceso vexamos brevemente a
concepción que el vai elaborando de Cristo e como o conecta coa
realidade creada.
Cristo é todo para Teilhard. A intuición forma parte da súa
estrutura mental e Cristo é o constituínte esencial dela e así o
mantén até ao cabo da súa vida, este parágrafo dá testemuño:
“Ningunha obra do gran Crente pode ser comprendida senón é dentro
desta ‘visión fundamental’ de O Medio divino, visión (sempre subxacente
cando non expresada) de Cristo todo en todos; do Universo movido e
compenetrado por Deus na totalidade da súa evolución.13 ”

A realidade para el está sustentada no Deus cristián e no seu Fillo
e toda a súa obra busca facer razoable a fe neste Deus que convive
e se goza dos avances do mundo nos que El está presente e actuante.
Ten unha fe netamente cristocéntrica.
A cuestión de qué lugar ocupa Cristo e cál é a súa función na
historia cósmica inquietou grandemente a Teilhard. A isto é preciso
engadir que el considera que a teoloxía non ten en conta suficiente-

13
MD, p, 141. Estas palabras pechan unha nota dos editores da obra recollendo
unha reflexión textual do diario de Teilhard pouco antes de finar. Esta referencia
respalda a afirmación dos autores citados en canto afirman a primeira etapa do autor
como de intuición e de inspiración cristiá secundada por un grande traballo científico
e sistematizador. Pero é refrendo ademais, e neste sentido se achega este texto, da
mirada cristiá, mellor crística, da realidade en canto é transparencia de quen a
creou, a sustenta e a chama a plenitude. El non vería publicada ningunha das súas
obras.
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mente os avances científicos e, polo tanto, a imaxe do mundo que
deles se derivan permanecendo nunha imaxe estática que vai provocando, cada vez máis, un divorcio entre o humano e o cristián.
Apunta a necesidade dunha acomodación da linguaxe teolóxica ao
home moderno para que sexa capaz de afondar na propia fe e, unido,
cre urxente unha reflexión teolóxica sobre as realidades terreas,
posto que non cabe unha vida en cristián, espiritualmente activa, se
está desvinculada do mundo concreto en que se vive e que ten que
ser para cada un, persoal e colectivamente, tarefa. Tarefa por
esixencia humana, dado o lugar que o home ocupa no mundo e na
evolución do mesmo cara a súa plenitude, e encomenda divina
porque non pode non coincidir co máis profundo do home.
En síntese, a preocupación do noso autor é de índole práctica, que
pasa por reformular as relacións entre o mundo e Deus. Para isto
ten que servir a teoloxía e este será o seu intento14 . Situar a Cristo
no cosmos é a clave para a edificación dunha espiritualidade
axeitada ao home actual.
Seguindo a Fierro15 pódese afirmar que o binomio Cosmos-Cristo
universal é clave no pensamento do noso autor. Todo canto existe é
cósmico e crístico ao mesmo tempo, e non pode non ser así, é o
rostro divino do cósmico. Cristo revestido de mundo. “Cristo
identifícase coa esencia substantiva das cousas, mentres o cósmico
representa o seu carácter visible e adxectivo”16 , só desta maneira é
accesible a nós.
A ontoloxía e a mística teilhardianas poderíanse condensar nesta
tese: “A realidade –non xa o fenómeno– é bifaz por estrutura:
coextensiva á exterioridade fenoménica, cósmica, das cousas, existe
unha intimidade divina, crística, súa” 17 . Os fenómenos constitúen
un tecido que impide ver o transfenoménico cando só se procura
14
N. M. Wildiers, Testigos del siglo XX, pp. 107-129. Dedica estas páxinas a afondar
no diagnóstico da sociedade do momento e as implicacións delas na obra de
Teilhard e no seu intento de resposta.
15

El proyecto teológico de Teilhard de Chardin, pp. 115ss.

16

Ib., p. 116. MD, p, 36. “Amictus mundi, Cristo universal”.

17

A. Fierro, El proyecto teológico de Teilhard de Chardin, p. 117.
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como experiencia sensible, pero aquí non se esgota a realidade,
queda perceptible para outro tipo de mirada, para quen asume o
risco de crer maniféstase o rostro profundo de Cristo nas cousas.
Isto pódese comprobar nunha lectura rápida de O Medio Divino,
dous breves textos son suficientes para velo:
“Deus encóntrase tan estendido e é tan tanxible como unha
atmosfera que nos bañase. Por todas as partes El nos envolve, como
o propio mundo. ¿Que nos falta, pois, para que o podades abrazar?
Só unha cousa: velo”18 .
“En O Medio Divino (…) as cosas transfigúranse, pero por dentro.
Báñanse interiormente de luz, pero nesta incandescencia conservan
–e aínda mellor exaltan– o máis definitivo dos seus riscos. Non nos
podemos perder en Deus máis que prolongando, alén de si mesmos,
as determinacións máis individuais dos seres: esta é a regra fundamental mediante a que se distingue o auténtico místico das súas
falsificacións”19 .
Esta visión leva a intuír o Cristo universal ou medio divino, que
é descuberto por nós seguindo un proceso que arranca da omnipotencia de Deus –que nos crea, nos conserva e nos envolve, con vistas
a unha transformación unitiva a través dunha aspiración esencial
cara El– que vai construíndo o Pléroma e ten como centro activo a
Cristo morto e Resucitado. Entón temos que a omnipresencia divina
se manifesta en todo o que facemos e experimentamos, a través “da
rede de forzas cósmicas do Cristo total”. Cristo, por medio da súa
Encarnación, da súa humanidade, fai que o ser humano, coas
inmensas conexións que ten co universo, faga do mundo un ámbito
no que todo poda ser vivido como posibilidade de coñecemento e
amor, porque en todo descubra a presenza de Cristo como centro
dinámico e, unido a El, constrúa máis intimamente o Corpo místico.
18
MD, pp. 18-19. O “ver” ten en Teilhard un significado grande, implica todo un modo
de situarse ante a realidade. Xa no comenzo de O Fenómeno Humano “Ver” é o título
da introducción (p. 43) e chega a identificar “conciencia” con “visión”: “Ser máis
é unirse máis e máis (…) a unidade non se engrandece máis que sustentada por
un acrecentamento de conciencia; é dicir, de visión (…). Ver ou parecer. Tal é a
situación imposta polo don misterioso da existencia a todo canto constitúe un
elemento do Universo”.
19

Ib., p. 97.
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“¿Cal é a máis preciosa destas dúas beatitudes: que todas as cosas
sexan para min un contacto contigo, ou que sexas tan ‘universal’ que
te poida sentir e aprehender en toda criatura?”20 .
Expresado doutro xeito podemos dicir que o descubrimento do
crístico, do Cristo universal, ten un movemento de ascenso desde o
experimental ao teologal, por iniciativa e aspiración de Deus, para
descubrir que todo é cristiforme e, dende este punto, un descenso
que leva a descubrir o divino en todo canto nos rodea.
Chegar a descubrir este realidade substancial para o crente só é
posible desde o Xesús histórico, só nel ten consistencia o medio
divino, é crístico todo o que procede de Cristo:
“O seu encanto –do Resucitado– e a súa trama de realidade quedarán
sempre pendentes da verdade palpable e controlable do suceso evanxélico.
O Cristo místico, o Cristo Universal, de S. Paulo, non pode ter sentido
nin valor ante os nosos ollos senón como unha expansión do Cristo
nacido de María e morto na Cruz. Deste saca aquel a súa calidade
fundamental de ser incontestable e concreto (…) a mística cristiá, nunca
bota fora do Xesús do evanxeo (…) envolverse máis solidamente na súa
realidade humana”.21

Visto desde nós, desde hoxe, aínda que non coincidamos nos
termos usados resúltanos unha visión próxima. Para el supuxo un
alarde de valentía sustentada polo caer na conta de que a fe non é
afirmar uns puros contidos senón adhesión a unha persoa, Xesús de
Nazaré, para que con El e nel academos a propia plenitude e sexamos
causa de plenificación de canto nos rodea porque forma parte de nós
coma nós de Cristo.
Tal vez a mellor lección que podemos aprender del é o empeño en
buscar permanentemente a linguaxe que faga a Cristo presente e
actuante en cada xeración, pois de nada servirá crear unha linguaxe
nova se logo nos estancamos nela.
Xosé Manuel Pensado Figueiras

20

Ib., p. 108.

21

MD, p. 79.
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Pastoral Familiar

Sr. Presidente da Conferencia
Episcopal e Bispos de Galicia

Mulleres Cristiás Galegas

O día 3 amencemos cunha nova que non nos deixou indiferentes:
facíase público o documento Directorio de pastoral familiar de la
Conferencia episcopal, no que, querendo denunciar excesos, abusos,
ou deshumanización –que sen dúbida hai na sociedade– escribe 250
follas que reciben a máis total descualificación desde distintos
colectivos. Descualificación que non deixa lugar a ver os aspectos
positivos que poida ter, porque quedan realmente ocultos. Están
descompensados os valores da reflexión por unha serie de
incongruencis e tópicos que non responden ao espírito nin evanxélico
nin conciliar.
A maioría dos medios botáronse en contra. Descualificaron, afearon, alegaron ignorancia ou malicia; acusaron de complicidade co
goberno, de electoralismo; denunciaron obsesión sexual, ansias de
control desmedidas, confusión de ideas, visión ancestral e mil
cousas máis que vimos, escoitamos e lemos.
É verdade que en medio de moitas destas ondas de crítica, ás veces
se percibe xenreira, resentimento, negación de calquera parcela de
verdade ou de razón. Ganas de aproveitar a circunstancia para
fomentar o desprestixio e a descualificación. Non lle doen prendas
a quen así as fai.
Pero, desde dentro, non é o mesmo. Hai moitos grupos que aínda
que nos sintamos na marxe, sentímonos cristiás e cristiáns, crentes
en Xesús de Nazaré, e parcipantes na Igrexa con todo o que ten de
imperfecta e de incompleta, pero tamén con todo o que ten de
profética e de comunidade herdeira da mensaxe de Xesús.
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Sabemos que Xesús é a nosa razón de ser e que, seguramente, non
está ao completo na inspiración desas páxinas. Ou polo menos, a nós
non nolo parece. Por iso, precisamente, nos doe. Dóenos que os
autores non saiban transmitir ben o espírito cristián, e dóenos que
teñan tanta razón quen as critican.
En primeiro lugar no seu ton. A Conferencia sitúase desde fóra e
desde arriba. Desde unha posición un tanto extraterrestre. Denuncian como se viviramos nun dualismo no que eles son os bos e os
demais os malos.
A estrutura resulta complicada, repetitiva, cunha linguaxe que
non corresponde á cultura actual. É un querer compatibilizar
categorías tradicionais con expresións actuais que superaron as
anteriores.
En certas valoracións como as excelencias da virxindade sobre o
matrimonio, esquecen a Lumen Gentium e outros documentos
conciliares onde xa non se mantén esta valoración discriminatoria,
senón que inclúe a todos e todas na chamada á santidade e plenitude
cristiá.
Insistir na procreación como finalidade prioritaria á que se orienta
o matrimonio, parécenos que é un paso atrás no novo camiño que
nos parece moito máis completo: a unión, o amor, o apoio mutuo, a
complementariedade como persoas, que ten valor en si mesma veña
ou non acompañada da procreación (A mesma Igrexa o recoñece
cando non prohibe as unións nos casos nos que non se pode dar
fecundidade). Para a simple procreación non se necesitou nin se
necesita o amor ¿queren dicir que foi ou é mellor?
Seguen a considerar a abstinencia como único camiño para a
fecundidade responsable. Se se impón, afectaría á primeira fin que
sería o amor, a entrega, a axuda mutua. En canto aos métodos
farmacolóxicos ¿non hai persoas de máis autoridade científica para
que nos orienten neste aspecto? ¿aceptaríamos que as autoridades
políticas ou académicas civís, lexislasen sobre as condicións para
recibir a orde sacerdotal, por exemplo?
Detectamos a falta de sensibilidade na linguaxe, seguen a falar de
“el hombre” en sentido xenérico, cando temos a expresión ser
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humano que resulta moito menos discriminatoria e inclusiva. ¿Non
se decatan que estamos intentando que a linguaxe nos leve á
verdadeira igualdade?
Tampouco nos gusta que o sexo sexa tan pouco comprendido, tan
desenfocado cando o tratan as institucións eclesiais. No Evanxeo
hai pouca predicación sobre o sexo, e moita sobre a verdade, a paz,
o amor, a xustiza, a saúde, a igualdade... ¿Escribíronse 250 páxinas
cando nos meteron na guerra de Iraq? ¿Denúncianse as faltas de
verdade, as inxustizas, as desigualdades, esta mesma violencia de
xénero, que ten as súas raiceiras, non precisamente na revolución
sexual? ¿Os accidentes de tráfico ou laborais? ¿A falta de respecto á
democracia?...
Botamos de menos unha autocrítica na responsabilidade que sen
dúbida ten a Igrexa na educación desigual da muller e do home. Na
muller alentou a súa submisión ao home e o seu sentido de
dependencia. No home fomentaron o dominio e a posesión da muller.
Aínda que fora con tinguiduras de protección e de galantería.
Abonda con ler os manuais, os directorios e rituais para comprobalo.
Están aí, non os inventamos. Aquí vemos nós unha das causas desta
violencia actual. Fállalles aos homes o esquema tradicional e
desenvólvese a violencia ata a mesma morte. Non asumen a autonomía persoal de cada quen.
Non sabemos se esa mestura de revolución sexual como causa da
violencia, ou ese meter no mesmo saco a gays e lesbianas con aborto,
divorcio, parellas de feito, etc. etc. é realmente unha ignorancia
culpable, ou unha falta de querer ou saber enfrontar a realidade
humana tal como é, buscando para cada unha das súas parcelas a
salvación total que Deus nos ofrece a todas e todos en Xesús.
Se puidésemos descubrir este espírito nas súas palabras, saberiamos
admitir o que nos dixeran, en ton humilde e fraterno, sobre as
desviacións que pode haber, e de feito hai, en cada unha destas
realidades e que, certamente, non contribúen a plenificar e dignificar os seres humanos. Non. Todo non está ben na sociedade que
vivimos, nin no sexual nin en outros moitos aspectos, pero non se
pode a estas alturas da historia, falar así con ese descoñecemento,
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con esa suficiencia, con esa postura de pastores inmaculados que
regañan ás ovellas porque non poden ou non saben discernir o que
no camiño obstaculiza a súa realización.
Nin vostedes son pastores inmaculados, nin nós ovellas cegas.
Vostedes e nosoutras somos seres humanos que temos que facer o
camiño
Non pretendemos un estudo completo, só as primeiras reflexións
a bote pronto. Faltan aspectos importantes como a cuestión do
ensino... as amoestacións aos avogados (supoñemos que tamén ás
avogadas...) sobre a non intervención nas causas de divorcio. ¡Se
teñen que defender ata aos criminais!
Cada vez detectamos máis a falta da muller na reflexión da Igrexa
xerárquica. É inxusta. Cando os autores denuncian a violencia,
pensan na revolución sexual antes de recoñecer os anos que levan
as mulleres sometidas e que agora imos espertando á conciencia de
igualdade e de respecto que merecemos.
Aquí teñen o noso gran de area. Por favor, tenten facelo seu, e se
necesitan axuda, pídana. Para iso estamos tamén, non só para
recibir consellos e ordes, senón para compartir e dar. Somos tamén
Igrexa.
Cun cordial saúdo das
Mulleres Cristás Galegas
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Comunidade familiar:
unha experiencia de camiño
e de comuñón
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Mentres non chegue unha renovación das cousas da
Igrexa, a tarefa do cristián será agachada e calada,
pero haberá homes e mulleres que oren e que fagan
o que é xusto e que agarden o tempo de Deus
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Discretamente, queremos camiñar xuntos. Con este breve lema
propuxémonos crecer como persoas e como cristiáns hai xa agora
sete anos formando unha comunidade familiar. Uns anos antes,
eramos dous rapaces e dúas rapazas interesados no pacifismo, na
educación pola paz e pola non-violencia. O azar fixo que o Joan e o
Xavi fundásemos o Colectivo Cristián para a Insubmisión –dentro da
plataforma da ONG eclesial Xustiza e Paz, de Barcelona– xunto con
outros mozos que, pola idade, tiñamos que incorporarnos ao servizo
militar obrigatorio, pero que queriamos declararnos insubmisos.
Nas xuntanzas deste grupo acabamos coincidindo os catro: era un
espazo de loita, reflexión e relación. Alí coñecémonos e alí naceron
as nosas relacións de parella.
Nós os catro somos a Mónica, coordinadora dunha editorial,
casada co Joan, sociólogo que asesora á administración pública en
temas relixiosos; e a Sussi, profesora de idiomas nun instituto,
casada co Xavi, psicopedagogo e profesor dun centro de secundaria.
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1. A idea
Posiblemente non se tería forxado a iniciativa de vivir en
comunidade sen o punto de encontro común que supuxo o Colectivo
Cristián para a Insubmisión, lugar de ideas compartidas, de
coñecemento e confianza, de sostén e amizade. Xusto cando as dúas
parellas decidiramos casar máis ou menos pola mesma época,
decidimos compartir xuntos uns días, un fin de semana, a comezos
de maio do 1997. Naquel encontro, unha das parellas propúxolle á
outra ir a vivir xuntos e, polo tanto, atopar en piso antes de casar
onde coubésemos todos.
Se naquel momento unha parella estaba moi convencida e a outra
non achaba máis que inconvenientes, para o outro día era exactamente ao revés. Iso fixo que seguísemos falando: o que nun principio foi unha cadea de peros converteuse, aos pouquiños, nunha
esperanza inmensa. A experiencia cristiá de cada un de nós era ben
diversa: o Joan e a Sussi participaran en parroquias e movementos
xuvenís católicos; o Xavi fora relixioso escolapio e a Mónica vivira
a fe desde a fonda experiencia de seus pais, en familia. Aínda que os
puntos de partida da experiencia de fe eran ben diferentes, intuíamos
ao noso xeito que ser cristián era só un modo de falar, xa que no
fondo tiñamos o convencemento que se vai sendo cristián a través
do cotián. Mais ¿cómo? preguntabámonos dunha maneira ou doutra
cada parella. A inercia da vida diaria, o remuíño do ritmos de
traballo, os poucos referentes comunitarios fortes no noso contorno
próximo, sabiamos que quizá poderían levarnos a aparcar o
seguimento de Xesús para outros momentos máis favorables e deixar
sempre para mañá compromisos máis decididos como parella cristiá.
Cando menos esta era a nosa experiencia.
Por iso mesmo, a proposta de vivirmos en común –ou, polo menos
de probarmos– foi como abrir unha pequena fiestra que conducise a
un cuarto inmenso cheo de posibilidades e de valores que tiñamos
ganas de vivir e que non sabiamos como traducir na nosa vida:
orarmos xuntos, compartir os bens, afondar na fe, comprometernos
en proxectos solidarios, enraizarmos nun contexto concreto, acoller
a outras persoas, transmitir a fe aos fillos que habían vir, manter
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o sentido crítico sobre a Igrexa e o mundo... Dalgunha maneira
valoramos que este proxecto, aínda pequeno, nos permitiría comezar
a ser o cambio que queriamos ver, con palabras de Gandhi, discretamente pero sen sentírmonos sos, que é a experiencia de moitos
cristiáns que buscan espazos vivos e non saben onde atopalos.
Iso si, decidimos marcar un tempo de proba: buscariamos un piso
de alugueiro para que un primeiro tempo de convivencia nos
permitise valorar, individualmente, como parellas e como
comunidade, toda a experiencia. Queriamos elaborar un proxecto de
vida en común durante este tempo inicial aínda indefinido. Sabiamos
que elaboralo obrigaríanos a reflexionar e falar, orar e meditar,
sobre os valores esenciais que queriamos vivir e que tiñamos que
acordar e expresar en palabras para formalizar o noso proxecto
incipiente de vida en común. Axudounos o feito de coñecermos
directamente outras experiencias de comunidades familiares
esparexidas por cataluña: algunhas arrelixiosas, outras con base
cristiá; algunhas abertas a novas incorporacións e a contar con
baixas, outras pechadas aos membros fundadores; algunhas de
creación recente, outras con máis de trinta anos de vida ou, tamén,
algunha que só durou un tempo. Todas ricas, todas exemplares.
2. Os piares da vida en común
E atopamos un piso de alugueiro en San Cugat do Vallés a vinte
minutos en tren desde o centro de Barcelona. Durante o primeiro
ano de convivencia, que prinicipiou en maio do 1998 logo dos nosos
respectivos casamentos, elaboramos efectivamente o que chamamos
os piares da nosa comunidade, é dicir, aqueles elementos que
queremos ter presentes, que dan sentido á nosa experiencia de vida,
que necesitamos como cristiáns, como parella e como compañeiros
de camiño.
Como vedes non se trataba dun documento que tivese nada
especial: non tiña que ser longo nin cumpría que fose fermoso, nin
acabado nin exhaustivo, e aínda menos non tiña que ser excesivamente espiritual nin inaccesible. Cumpría que fose sincero e concreto, simple e vital, dalgún modo liberador para cada un de nós:
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a. Vida en común
• aprender a compartir bens e responsabilidades
• afondar na relación persoal –confianza- e no diálogo -propoñendo
temas concretos-: saídas mensuais e reunións semanais
• vida de oración en común: laborais e domingo
• acoller os fillos en comunidade: velar polo seu crecemento e a
súa educación
• aceptar un acompañamento crítico externo: consiliarios que
valoren a vida e as opcións da comunidade e que interpelen
b. Apertura e acollida
• compartir a oración
• casa aberta a amigos, familiares...
• apertura ao lugar e á realidade na que vivimos
c. Solidariedade interna
• revisión periódica da economía
• consumo responsable
• dispoñibilidade
d. Solidariedade externa
• economía solidaria - obxección fiscal - donativos mensuais
• militancia: dar parte do noso tempo
e. Liberdade
• coidar o crecemento dos matrimonios e das familias
• coidar o crecemento das persoas
Esta versión dos piares é a actual. Ao comezo, por exemplo, non
tiñamos fillos e non falabamos aínda de acollelos e de educalos ou
de coidar o crecemento das familias.
En todo caso, isto é o que decidimos que queremos vivir. Démoslle
moitas voltas e é todo iso e só iso. Desde que os explicitamos durante
o primeiro ano de vida en común, sempre foron un referente vital
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persoal e o sentido da nosa vida en común, o motor que dinamiza
activamente a nosa comunidade.
Despois do primeiro ano e da primeira revisión da experiencia,
decidimos comprar unha vivenda coas dimensións necesarias para
dúas familias. Encontrámola no barrio de Vallparadís de Terrassa,
a nosa residencia actual, a corenta minutos en tren desde Barcelona.
3. O día a día
Cumpriu concretar os piares da vida en comunidade para facelos
realidade no día a día. Repartimos servizos e responsabilidades,
unimos os recursos económicos nunha soa conta, marcámonos
horarios de oración e reunión, datas de saídas e revisión da nosa
vida en común, e un longo etcétera de cousas, imposible de escribir
aquí, coa finalidade de ser coherentes entre o que queremos e o que
podemos facer.
Todas as decisións tomadas foron revisadas cando cumpriu. Así,
por exemplo, co nacemento da Julia no 2000, filla da Sussi e do Xavi,
cambiamos algunhas cousas no que respecta ao horario; e aínda
máis co nacemento do Eloi, o primeiro da Mónica e o Joan, e do
Guim, o irmán da Julia no 2002. Agora hai outro en camiño. E todo
fíxonos revisar moitos aspectos de funcionamento: uso dos espazos,
como reservar espazos e horas para o crecemento de cada familia,
para o crecemento de cada parella e para o crecemento da comunidade
mesma. Non sempre nos foi doado encontrar o equilibrio para
atopar eses tempos de calidade segundo as necesidades de todos,
mais as reunións semanais, e as revisións anuais axudáronnos a
detectar os problemas e as necesidades persoais, e sempre puidemos
encontrar o modo de reconducir o que conviñese. Por iso non
facemos todo en comunidade: temos tempos de familia, vésperas de
parella, e durante as vacacións e as fins de semana temos ritmos moi
propios e diferentes.
Aínda así, a casa onde vivimos só ten espazos comúns, agás os
cuartos matrimoniais e os respectivos baños. As súas dimensións
permítennos vivir xuntos pero non amontoados: podemos vernos e
compartir aínda que haxa abondos espazos como para podernos
sentir coa liberdade de ter espazos de familia, ou de encontro de
amigos, ou de descanso ou de traballo.
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Mentres non tivemos tres fillos na casa sempre nos ocupamos de
todos os traballos da casa. Agora axúdanos unha persoa na limpeza.
Temos un ritmo mensual de donativos. Seguimos facendo
voluntariado. Rezamos cada tarde dos laborais e o domingo coa filla
maior, polo de agora. Facemos xuntos saídas culturais ou lúdicas.
Temos visitas de amigos case cada semana. Traballamos cuestións
de fondo. Reunímonos os domingos á tardiña. Fixemos algún retiro.
Bautizamos a un tempo os nosos fillos pequenos. Revisamos mensualmente o consumo e a economía. Etcétera. En definitiva procuramos non deternos e seguir crecendo, aprendendo, camiñando.
Desde o principio valoramos a necesidade dun acompañamento
externo coa intención de valorar as nosas opcións e interpelalas
cando cumprise, tal e como di o piar. En tanto non tivemos fillos esta
tarefa fíxoa un monxe de Montserrat. Xa cos pequenos pedímosllo a
unha parella cristiá amiga con quen nos xuntamos cada trimestre
para revisar algunha cuestión da nosa vida en común. Son os nosos
consiliarios.
Coa chegada dos fillos veunos outro reto: como lles transmitimos
a fe, unha fe viva e vivida, fonda e comprometida. Agora que os fillos
son pequenos –con case catro anos e case dous anos respectivamente– estamos ensaiando algúns momentos de oración: ademais de que,
Julia, a maior, participa xa na oración dos domingos, decidimos
organizar na nosa casa uns encontros de oración para nenos dúas
veces ao ano, polo Nadal e a comezos do verán. No último estivemos
máis de cincuenta persoas na casa, entre nós e amigos nosos cos
seus fillos, cantando, orando, compartindo, comunicando... Unha
experiencia rica e agradecida.
4. A revisión anual
Todos tivemos claro desde o primeiro momento que cumpría coidar
o noso crecemento e que cumpría que reservásemos, desde o comezo,
tempos de revisión onde puidese aflorar o que no día a día nos
resulta dificultoso, e que gardamos e non temos tempo de comunicarnos. Por iso, durante a Coresma reunímonos unha fin de semana
enteira para sentar a revisar a nosa vida de comunidade. Convertendo
os piares da vida en comunidade en índice dun escrito persoal, cada
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un escribe un texto sobre cada piar subliñando aquilo que lle axuda
a crecer, e aquilo que lle dificulta o crecemento e facendo propostas
de cambio. Dámonos os escrito unha semana antes da posta en
común, e así, lémolos coidadosamente sabendo que o outro pon nas
nosas mans a súa vivencia máis profunda, por veces leda e por veces
sufrinte, pero sempre sincera.
As experiencias de avaliación da nosa vida en común son unha
verdadeira experiencia de comuñón, de reconciliación, de
agradecemento, de perdón, e de gozo. Sempre vivimos este momento
coresmal coma un momento refundador e renovador do proxecto. E
así imos camiñando, discretamente, optando e renunciando, por
veces cargando cos outros e por veces deixándonos levar.
Moitos amigos e familiares pregúntanos se nos vai ben iso de
vivirmos con outros. Adoitamos responder que temos a sensación de
que non paramos de crecer con este proxecto e que, en calquera caso,
se o éxito é acadar aquilo que queres, a felicidade é quereres aquilo
que acadaches... ¡Iso é o que pretendemos!
5. Cuestións legais
Se algunha vez tedes a ocorrencia de vivir en comunidade,
comprobaredes que a sociedade occidental non está nada preparada.
A cara que puxo o delegado da entidade bancaria onde temos os
aforros resultaba totalmente reveladora cando lle pedimos a disposición indistinta para calquera dos catro do fondo único onde se
ingresan todos os soldos. Non hai nada previsto para que sexa
compartido, e polo mesmo, para que se supoña a confianza recíproca
suficiente como base da convivencia, para non aproveitarse dos
outros e, por exemplo, largar cos cartos de todos. En calquera caso,
ata o 2024 únenos unha hipoteca e, alguén nos ten dito de broma que
¡iso asegura a pervivencia da comunidade!
Desde o comezo, cando as relacións persoais entre nós eran xa
excelentes, coidamos oportuno establecer os criterios de reparto de
bens en caso de disolución da comunidade. Por iso, cun avogado,
redactamos un contrato privado onde están especificados os pasos
que seguiremos se decidimos desfacer o proxecto. Tamén acordamos
facermos testamento para prever como repartirmos os bens entre
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todos os fillos da comunidade cando comecen a faltar os pais, ao
tempo que expresabamos a vontade de fixar titorías cruzadas no
caso do falecemento duns pais con fillos menores de idade.
Estas cuestións, aínda que innecesarias para o día a día cando
todo vai ben, seguro que nos poden axudar a superar as situacións
comprometidas no caso de que non todo funcione ben. Malia todo,
ao facelo, aínda que entón parecese ciencia-ficción, eramos conscientes que iso sostiña a convicción no proxecto, e que era un exemplo
máis de consolidar as bases da vida en común.
6. Como remate
Máis importante que a meta é o camiño. E o camiño que cremos ter
escollido pretende evitar o conformismo e o abandono. Axúdanos a
estarmos vixiantes, a seguirmos facendo conscientes as opcións do
seguimento de Xesús, a non acomodármonos ás facilidades que nos
pinta este primeiro mundo noso.
Unha reflexión dos nosos consiliarios alentounos a redactarmos o
texto co que rematamos este escrito. Converteuse na nosa oración
comunitaria, e reflicte o máis importante que queremos vivir e que
poñemos en mans de Deus.
ORACIÓN DA COMUNIDADE
Deus noso, Pai-Nai,
ensínanos a vivirmos en comunidade
Que vivamos o tempo e os días que nos dás
sen angustias e con agradecemento.
Que nos axudemos a camiñar, cadaquén ó seu xeito:
uns cheos de inquedanzas e con vontade de risco,
e outros, con contemplación e gratuidade.
Que atopemos o equilibrio entre o noso crecemento e o dos outros,
aceptando de corazón os tempos de renuncias
e amando os tempos de plenitude.
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Que nos apoiemos en momentos de canseira,
de fastío ou de desalento,
e que non esquezamos o bo humor e a imaxinación.
Que non sexamos escravos da comunidade nin dos seus ideais,
porque a nosa vida é moito máis importante:
que poidamos vivir xuntos con liberdade.
Que non convirtamos en problemas as dificultades
e saibamos estar preto de quen padece,
discretamente, con tenrura.
Que respectemos o crecemento persoal,
permanecendo abertos á complexidade humana de cada un
con unha confianza incondicional.
Que acollamos os momentos de silencio e de reserva,
os momentos de dúbida e de dificultade,
porque só así recolleremos os seus froitos imprevisibles e sabedores.
Que en medio da tensión e do esforzo por ir adiante,
saibamos respirar todo o aire fresco que poidamos
para sermos cada vez máis humanos.
Mònica Estruch, Joan Gòmez, Sussi Freixa i Xavi Padrissa
Comunidade familiar de Vallparadís
fpadrissa@uoc.edu
Traduciu: Xosé Antón Miguélez
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Dez anos da Escola de
espiritualidade en Galicia:
Relación e experiencia

Asún Louzán Tomé

A Escola de Espiritualidade nace en Sobrado dos Monxes no ano
1994, e reúne homes e mulleres de distintos lugares da xeografía
galega, cunha arela común: a busca de novas formas de vivir a nosa
espiritualidade, un novo modo de comprender, celebrar e vivir a fe,
unha preocupación por acadar unha fe actualizada e adulta que
alimente a propia vida e fomente o compromiso.
Traballamos nun curso permanente en ciclo de catro anos, co
reparto: 1. Deus Creador, 2. Revelación e Biblia, 3. Cristoloxía e 4.
Igrexa-Sacramentos. Para a xente que se incorpora por vez primeira
ofrece un curso introdutorio que se desenvolve pola tarde en
paralelo cos obradoiros para o ciclo permanente. Os obradoiros
deste ano: Espiritualidade desde os Evanxeos, Moral e vida, Muller
e Biblia, Oración na vida. Son un privilexiado espazo de encontro e
comunicación de experiencias, de formación e renovación dunha
espiritualidade que quere ser vital, liberadora e implicativa.
Lemos e traballamos na casa uns libros base, cuns capítulos para
cada día de encontro, que reflexionamos e interiorizamos á calor do
fogar. Todos teñen en común o respecto exquisito polo proceso de
personalización da fe e o obxectivo de animar a procura da liberdade
interior, da experiencia do amor incondicional e sen cálculo, de vivir
a realidade como ámbito propio da realización do ideal cristián.
Comezamos a reunión facéndonos conscientes da presenza do
Señor entre nós cun momento de oración, moi coidada, compartida
e celebrada, e pasamos logo á disertación do tema do día, por Andrés
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Torres Queiruga, e ao diálogo, sempre enriquecedor e novidoso, pois
baséase en experiencias vitais contrastadas e que, curiosamente,
adoitan presentar algunhas cuestións comúns todos os cursos. Un
exemplo: a imaxe que temos de Deus. Éfermoso ver e vivir como a
imaxe do Deus xuíz-severo-eternamente anoxado-nada liberador se
vai desmontando para dar paso a un Deus apaixonado polo ser
humano, namorado das súas criaturas, alento e sostén no noso
camiñar cara á plenitude, amor sen medida, desmesurado, amor
vulnerable e indefenso porque ten corazón paterno-maternal,
debruzado todo o seu ser sobre nós.
Tralo xantar e posterior paseo e descanso, comezamos a tarde cos
obradoiros formativos e sumamente participativos, onde compartimos a riqueza da vida multiforme, a marabilla do ti, onde nos
escoitamos desde o eu profundo que se abre, máis alá de si mesmo,
ao que o supera. “A vida depende do escoitar” dicimos máis dunha
vez ao acabar a xuntanza.
Como conclusión da xornada, a celebración eucarística, a festa da
fracción do pan e do amor solidario que nos congrega, consagrada
a mesa no sacramento da nosa paz e unidade. Eucaristía sinxela,
sentida, cantada, comentada coa linguaxe de hoxe, signo e cumio do
día, que nos convida á entrega da vida a Deus a través dos irmáns,
das irmás, avivado o desexo de reforzar a nosa colaboración nas
parroquias, asociacións, movementos, coa inquedanza renovada de
encarnar a experiencia evanxélica no noso quefacer cotián.
E xa polo mes de xuño quedamos convocadas/os á convivencia de
verán dunha fin de semana, en Sobrado dos Monxes. Tres días para
gozar dos lazos de fraternidade creados e gozar dunha experiencia
de serenidade e paz en comunidade, de encontro e oración como
colofón dun curso que ten como fío condutor o desenvolvemento e
vivencia da fe, da esperanza e do amor, especialmente do amor.
Pero logo deste relato obxectivo, non resisto a chamada a engadir
algo subxectivo e persoal do que está resultando para min esta
experiencia: firme na convicción de filla benquerida de Deus, tiven
que realizar rupturas aprazadas por fondos temores... pero co medo
ninguén se educa, ninguén se libera, e unha vez vivida a longa
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agonía da crise, tomei a miña vida na man para vivir de acordo coa
verdade do ser, en sintonía coas máis fondas inquedanzas vivenciais.
Polo menos inténtoo.
Este cambio ten moito que ver coa miña condición de muller
educada para ser “persoa-en-relación”, “ser-para-o amor”. Nunha
sociedade, nunha igrexa de cuño patriarcal que predica (só para as
mulleres?) o amor desinteresado como fonte e cume da felicidade, e
a mansedume e sacrificio como os valores que nos fan semellantes
a Deus.
Estas virtudes –desinterese, mansedume, sacrificio– poderían contrarrestar o pecado do sistema androcéntrico: a autoafirmación do
home que racha coa alianza que o vencella a Deus como criatura.
Pero dificilmente unha muller pode concibir a autosuficiencia, ou a
autoafirmación, ou o uso da súa forza, como o seu pecado nuclear.
Pola contra, a muller peca con máis frecuencia pola carencia da
necesaria autoafirmación, por falta de responsabilidade con respecto
á súa propia identidade. Falta máis por autonegación que por
autoafirmación. Desde min, as consignas de humildade, espírito de
sacrificio, submisión, silencio, foron nefastas para a muller. Polo
menos para min. O que estaba necesitando era, precisamente o
contrario, como correctivo a unha forma de amor que xeraba
destrución. Por iso penso que o labor das mulleres, o proceso de
graza no que Deus nos quere facer entrar é a autovaloración, a
autorrealización como paso previo ao amor desinteresado e incondicional.
Este cambio de enfoque existencial precipitou a fin de relacións
abusivas e empobrecedoras, ao tempo que se me abriu un abano de
novas e ricas posibilidades de maduración persoal, parecendo que
todo se alía para facerme chegar a gozar dun libro, dunha conferencia, dun foro que abre horizontes... de comunicación íntima que
ensancha o corazón, da palabra evanxélica que despexa dúbidas, e
sobre todo vivindo a circularidade do amor ao que todo fillo e filla
de Deus ten dereito.
Son consciente de que a Escola produce en cada persoa un efecto
diferente porque alí imos cada quen coa súa circunstancia. Pero
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sempre festexamos a vida, a reconciliación, a maternidade e
paternidade responsable, a fraternidade entre nós e o compromiso de
transformar o mundo mediante o amor que é esixente –nunca un
sentimento edulcorante e mol– e que tenta pór o acento en valores
como a liberdade, a verdade, a autonomía. Un amor que non é outro
que o mesmo amor de Deus que nos habita.
Expresámonos na lingua que preferimos, pero no uso do galego
facémolo co lexítimo orgullo de quen esperta tamén a este compromiso coa nosa terra e a nosa cultura que tamén forman parte do
amor de Deus no que nos sentimos inmersas.
¡Parabéns ao equipo responsable! No nome dos centos de participantes (só este ano cento corenta) da Escola de Espiritualidade nos
seus primeiros dez anos de historia de vida.
Asun Louzán Tomé
Mestra no CPI Curros Enríquez de Pazos de Borbén
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Achegas

Conclusións da XXI Semana
Galega de Filosofía

Manuel Ayán

A participación, tan numerosa, nestes encontros intelectuais, que
a Aula Castelao de Filosofía vén organizando en Pontevedra, pon en
evidencia a necesidade dos mesmos, así como a demanda social de
lugares de diálogo (de andar cos outros polo camiña da razón e da
fala na procura da verdade), de lugares de debate (de contraposición
de razóns na procura do acerto). Esa demanda é síntoma de que algo
buliga no corazón da sociedade galega, que busca un carreiro de luz
para botarse a camiñar. Aquí está a Filosofía, esa serva que camiña
por diante con lanternas de vagalumes traídas desde os altiplanos de
Bolivia (indíxena aimara Evo Morales, que te encontras alá lonxe,
como a un irmán che falo ... temos semellantes as feridas ... os nosos
sonos son iguais ... común temos a patria, común a loita ambos ...),
desde a Francia ilustrada, desde Madrid, Barcelona, Vigo .... Con
todas esas chispas habemos construír a estrela que guíe a nosa
praxe.
Foron cinco xornadas, en xeiras de mañá tarde e noite, nas que se
levantou cada acto por causa do esgotamento de tempo e non por
esgotamento do debate nin das ideas. E isto foi así porque iso que
buliga busca a luz para soltarse a voar.
Na aldea global, na que habitamos, urxe mudar as relacións de
veciñanza. A camisa de forzas dos Reis Católicos está esfarrapada:
a lingua é compañeira do imperio; pero quen anda en malas
compañías remata mal. Tampouco se vai ben polo imperio a Deus.
A España uniformada e católica do sucedáneo Aznar non vale. Con
Amelia Valcarcel soubemos que ou es diferente ou non es ninguén;
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que España é unha realidade diferencial; que a multiculturalidade é
un feito; que compre asumir o multiculturalismo; que Europa
pronto vai ser un mosaico de culturas; que non vale a expulsión, nin
vale a asimilación, nin vale o xenocidio. Só vale inventar un
horizonte de convivencia.
Urxe aclarar o común e o diferente. Urxe uniformar o común para
convivir nas diferencias. Que cousa sexa o común e que cousa sexa
o diferente é algo que o debate filosófico pode axudar a entrever: non
son as relixións o común. As relixións non poden ser os soficos sobre
os que se cimente a convivencia pacífica; non é o xénero o común.
O xénero non pode ser un sofico da convivencia. A experiencia do
patriarcalismo foi monstruosa. Nin a riqueza, nin os costumes, nin
as etnias son o común... A experiencia do capitalismo e dos racismos
tamén foi monstruosa.
Se seguimos o peón da Filosofía e nos orientamos polo seu
resplandor quizá podamos albiscar algunha lucenza boreal.
Uns sabios gregos, aos que a cultura do poder nomea con desprezo
como os sofistas (os profesionais da sabedoría), ensinaron que para
convivir, en boa veciñanza, na política democrática, había que ter en
conta que todas as creacións culturais son relativas (son formas de
inventar a vida en lugares e espazos concretos e para eses lugares
e espazos). Que o público o hai que construír sobre o que é común
a todos (e o privado sobre as diferencias). O común é a razón. O
exercicio común da razón é o diálogo. A verdade é o acordo, o
consenso. No diálogo e no acordo todos poñemos algo de razón.
Tamén Descartes, ao principiar a idade moderna, nos deixou dito
que todas as persoas teñen en común a razón, e que só hai un
pequeno problema: sabela usar, empregala correctamente.
Con Labica concluímos que o poder emprega mal a razón –faina
escrava dos intereses duns poucos: cando o concepto de democracia
se axusta aos intereses do capital, cando se incumpre o principio da
igualdade a da liberdade, cando se separan aos electores dos seus
representantes, o Estado de Dereito perde o contido e vira nun
ideoloxema e os Dereitos humanos quedan reducidos a unha casca
fofa. A xestión lexislativa do capitalismo escápase dos parlamentos.
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A Democracia é unha esixencia, non unha realidade. Hai unha
demanda social de democracia. Hai que liberar a sociedade civil do
estado carcerario.
Coa globalización o mercado mudou a man invisíbel nun puño de
ferro. Sentimos, co profesor Cápella, noxo e vergoña de pertencer á
especie humana, a causa da cultura da violencia na que vive.
Declarámonos mutantes humanos con el. Non aceptamos esa forma
de vida. “Declárome terrorista no Iraq –con Iván Prado–” . “Eu
exíliome, tamén, do eixe do ben. Dáme noxo o eixe do ben. Ou seus
líderes son laxantes e vomitivos para min”. “Todos somos madrileños, albaneses, marroquís, salvadoreños... en Atocha”. “Todos
somos iraquís, afgáns, palestinos, todos somos fuximos da fame nas
pateras. Temos semellantes as feridas... os nosos soños son iguais...
común temos a patria, común a loita ambos. En pé os escravos da
terra. En pé os que non teñen pan”.
“Se aos gobernos lles quitamos a xustiza, ¿en que se diferencian
dunha manda de salteadores?” –preguntábase Santo Agostiño–. Iso
mesmo, digo eu, ¿en que?, a ver, ¿en que? “O Congreso Internacional
XXI Semana Galega de Filosofía ... ACORDA:
... Punto 2. Repudiar expresamente os masacres contemporáneos
do pobo iraquí e da nación palestina baixo as botas dos gobernos dos
EE.UU. de América e dos seus aliados”. ... Isaías avisounos, a paz
e froito da xustiza.
Os movementos pola igualdade e pola paz son iso que buliga no
bandullo da democracia secuestrada, na procura outra orde democrática diferente. Outro mundo é posíbel.
¿Qué teño dereito a esperar? –preguntábase Kant, nunha situación de transformación social–. Esa é a nosa pregunta de agora.
¿Que futuro nos agrada? Depende –di Kant–. Depende do que
fagamos. As expectativas de futuro hanse fundamentar no obrar
actual. Se nos comportamos como debemos a nivel ético, temos
dereito a esperar unha vida feliz. Se nos comportamos como debemos
a nivel político, é dicir, se facemos que se cumpra a xustiza, temos
dereito a esperar unha sociedade cosmopolita xusta, libre e
igualitaria, é dicir, feliz. Mais para saber que é o que debemos facer
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cómpre acudir ás luces da razón e diferenciar o reino dos medios do
reino dos fins.
O reino dos medios é a esfera dos instrumentos e das ferramentas
(da ciencia e da tecnoloxía). O reino dos fins é a esfera da vida
humana, da ética e da política. Kant agasállanos unha palabra
máxica para poñer de alicerce na construcción da cidade cosmopolita: a dignidade. Cada persoa é un fin en si mesma e iso eu teño que
recoñecerllo a cada persoa porque o esixe a miña dignidade.
A idea de construír a sociedade cosmopolita nunha república
democrática, laica e pacífica torceuse á hora de organizar os Estados
contemporáneos.
O Estado contemporáneo, no que vivimos, abducido polo capital,
víralle as costas á cidadanía e muda todo en mercado. Vira o cidadán
en consumidor. Vira os dereitos en hipotecas. Vira as liberdades en
submisións. Vira as reivindicacións en réditos. O Estado inmobiliza
á sociedade. Fecha o horizonte da esperanza. Fomenta a fatiga de
vivir e o pesimismo da apocalipse. O fetichismo do mercado pon as
cousas no lugar dos homes e aos homes no lugar das cousas –diso
avisounos Marx– e somos mercadorías no mercado de traballo e
temos o valor que o mercado lle dá ás cousas que vendemos. ¿Canto
vale un viaxeiro de patera? Ten un valor negativo, é un número
vermello na economía. “O mellor é poñer os parados en ría pola
orela do estreito, cun estadullo na man, para mallar na testa dos que
arriben aos areais da península ibérica” –comentou Amelia Valcarcel,
que lle oíra dicir, cos seus propios oídos a un político galego de moita
relevancia–.
E Paco Sampedro dixo palabras prohibidas. Dixo: proletario,
burguesía, loita de clases, capitalismo, Carlos Marx. E dixo aínda
máis e aínda foron máis as que calou, por falta de tempo –dixo–, pero
haber hainas.
Isto é o que hai, o real. Pero o que hai non é o que queremos.
Temos a necesidade de inventar o que queremos e de rexeitar o que
temos. Estamos paralizados por un accidente histórico. Pero xa
principiamos a facer os exercicios recuperación, xa nos movemos e
eses movementos devolveranlle o corpo político á cidadanía. Un
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corpo reconstruído sobre os valores do laicismo, alimentado coas
proteínas do diálogo e situado nun lugar chamado consenso.
Os galegos temos necesidade de construír o noso hábitat humano
dentro desa República Cosmopolita de cara á que camiñamos.
Galicia necesita fixar a súa veciñanza na federación ibérica, no
barrio Europa. Pero ou somos diferentes ou somos nada –di Amelia
Valcarcel–.
Evo Morales afirma que Bolivia ten que ser refundada, que os
bolivianos deben ser os protagonistas do seu propio destino, que os
recursos naturais de Bolivia deben estar ao dispor do pobo boliviano.
Quizá os galegos debamos facer algo semellante ao que di Evo
Morales: refundar o país, tomar o protagonismo na construcción de
Galicia, apropiarnos dos nosos recursos naturais e devolverlle a
fecundidade á terra e a vida á natureza. Atila en Galicia –dixo
Castelao–. A resposta foi “¡Nunca máis!”
Para iso temos que fincar ben os pés no chan, como Anteo no mito.
Mentres Anteo tiña os pés na Terra, recibía dela a enerxía que o
facía invencíbel. Só cando lle fixeron a mangancha de separalo da
Terra se mudou en vulnerábel. Tamén Narciso perdeu a vida por
poñer a súa alma fóra de si, no reflexo da auga.
Temos que queimar as maletas da emigración. Nunca máis á
emigración, nunca máis extraviarse polo mundo adiante na procura
dos medios de vida. Necesitamos reconstruír o país para que
podamos vivir nel.
Temos que recuperar a nosa identidade, normalizar a nosa cultura, a nosa lingua, a nosa identidade, porque ou somos nós ou non
somos nada. Se poñemos a nosa identidade fóra de nós, se nos
recoñecemos reflectidos noutras culturas e noutras linguas,
sucederanos o de Narciso, perderemos alma, como dicía Joaquín
Albaicín dos Xitanos.
Quizá que, para realizar o proceso da reconstrución do noso
hábitat humano, teñamos que pasarnos ao eixe do mal, se é que non
estamos xa nel, e dicir palabras prohibidas como liberación, autode-
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terminación, república, independencia, o monte é noso e non de
Celulosas, o bosque é noso e non de Celulosas, o aire é noso e non
de Celulosas, o mar é noso e non de Celulosas, os ríos son nosos e
non de Fenosa, as serras son nosas e non de Fenosa.
Quizá teñamos que ocuparnos nós do medio no que habitamos e
abrirlles as portas a todos os que queiran convivir connosco. Aquí,
como dicía Gandhi, hai sitio para todos. E compartir a riqueza do
noso traballo solidariamente. E devolverlle a natureza o lugar que
lle corresponde: o de Nai e Señora.
E xa estamos a movernos. Os galegos temos recuperado a masa,
a multitude e temos ocupado os lugares públicos e temos decidido
que, se hai que ir ao inferno vaise, pero co corpo dereito, coa vista
alta: con dignidade. É por ese camiño azul e branco polo que nos
estamos a mover.
A Semana Galega de Filosofía puxo o pensamento ao servizo da
construción da nosa morada. A filosofía volverá cada primavera a
cumprir a súa función de camiñar diante co facho da luz acesa.
A filosofía serve para axudarlle ao home a poñer as cousas onde
deben estar e para que se faga a xustiza, dixo Kant.
Non haberá xustiza no mundo mentres os gobernantes non se
dediquen á verdadeira Filosofía –dixo Platón.
A teoría vén de rematar, é o tempo da praxe.
Manuel Ayán
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Crónica do Encontro
europeo da Marcha
Mundial das Mulleres

Maite P
z
P.. Vázque
Vázquez

O sábado 22 e o domingo 23 (maio 2004), os ollos de milleiros e
milleiros de persoas volvéronse cara a Galicia, concretamente a
Vigo, porque nesta cidade, abeirada ao Atlántico, celebrouse a
mobilización europea da Marcha Mundial das Mulleres.
Para organizar este encontro uniron as súas forzas e creatividade
diferentes organizacións e colectivos feministas, colectivos de
mulleres de organizacións sociais e departamentos e secretarías de
organizacións políticas e sindicais de Galicia.
Vigo foi cita para a festa do pensamento, da creación, da música,
da loita, da reivindicación, do encontro, do baile, do diálogo...
O foguete de saída estoupou ás dez da mañá, coa chegada á cidade
de miles de mulleres de Galicia, España e diferentes países de
Europa, para propiciar o inicio dos foros da mañá e da Feira
Feminista.
Un foro de ecoloxía e feminismo porque, como di a pensadora
galega Mª Xosé Agra: “Os ecofeminismos teñen a tarefa e o reto,
non de salvar ao mundo senón de axudarnos a pensar e a actuar
doutro xeito con relación á natureza e ás mulleres, o cal non
significa rexeitar a filosofía, a ciencia, a racionalidade.”
Titulábase A sustentabilidade ecolóxica: alternativas feministas.
Participaron Lidia Senra (secretaria do Sindicato Labrego Galego),
Mª José Guerra (prof. de filosofía moral da Universidade de La
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Laguna), Rosa Isela Serrano (asociación mexicana de mulleres
organizadas en rede), Brigitte Verdière (secretariado internacional
da MMM) e moderou Carme Adán (coordinadora da Aula Castelao
de Filosofía).
Con mulleres de distinta procedencia xeográfica, distinto traballo
e formación, desde distintas ópticas: a do discurso teórico da
filosofía, a da práctica cotiá das mulleres vinculadas ao campo e a
do activismo dos movementos de mulleres “quixéronse tecer discursos
e prácticas feministas que nos axuden na difícil tarefa de pensar e
actuar a prol da sustentabilidade ecolóxica.”
O outro foro da mañá foi Mulleres e espiritualidade: corporeidade
e resistencia. Feminismo e espiritualidade porque coas palabras da
escritora, editora e feminista brasileira (castigada polo Vaticano
cando Leonardo Boff polos seus traballos de sexualidade e feminismo)
Rose M. Muraro “entendemos por espiritualidade aquel momento
da conciencia en que esta se sente ligada e religada a un todo maior,
en que percibe un sentido último do universo e vive a existencia no
mundo cos demais como valor, como construcción colectiva do
xusto e do honesto, como corresponsabilidade polo futuro persoal
e de toda a comunidade de vida, como amor que se lanza máis alá
dos límites deste mundo.”
Na mesa do foro estiveron: Victoria Hernández (astrofísica,
practicante de danza contemplativa), Chini Rueda (teóloga feminista,
da asociación Católicas polo dereito a decidir), Pepa Torres (filóloga,
educadora social desde unha perspectiva de xénero), Geraldine
Céspedes (teóloga, traballadora en Guatemala con grupos de xente
desprazada, maiormente viúvas, e realizadora de vídeos educativos
alternativos), sendo a presentadora Maite Pérez (mestra, do colectivo
Mulleres Cristiás Galegas).
Entendeuse o foro como un tempo-espazo para expresar, reflexionar,
dialogar..., “porque no desexo de que todas as mulleres da terra
poidamos exercer o noso dereito a unha vida plena e en abundancia,
habemos de escoitar o poder que nos habita, un poder relacional que
está na cerna da vida e na nosa propia entraña, que nos permite
alumar tamén un novo corpo social das mulleres en todos os
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recantos da terra, berrando xustiza e equidade de xénero nun
mundo abouxado polo poder, o militarismo, a riqueza amoreada, a
violencia e o desprezo polo diferente”.
Á vez abría as portas a Feira Feminista, que funcionaría
ininterrompidamente, ata as oito da tarde, como un lugar para a
aprendizaxe, o diálogo e o intercambio de experiencias. Nove carpas
referidas a outras tantas temáticas: mulleres e medio ambiente;
mulleres e antimilitarismo; educación para a igualdade; saúde,
dereitos reproductivos e aborto; mocidade; mulleres inmigrantes;
violencia de xénero; feminización da pobreza, dereitos laborais e
sociais; liberdades sexuais.
En cada carpa unha chea de actividades: exposicións, carteis
informativos, obradoiros, contacontos, teatro, vídeos, música,
artesanía, debates... Espazos abertos, para achegarse ao propio
ritmo, participar, coñecer materiais, persoas, asociacións... Feira
de festa e pensamento, de diálogo e escoita, de paseo e crítica.
A partir das cinco da tarde desenvolveuse o terceiro foro de debate
e reflexión, o seu título era Contribucións feministas na orixe e
desenvolvemento dunha Constitución Europea. Este tema resulta
de importancia vital nestes momentos previos a unhas eleccións
europeas. A Marcha Mundial das Mulleres está a traballar na
redacción da Carta Mundial das Mulleres para a Humanidade, esta
declaración fúndase nos valores de igualdade, de liberdade, de
solidariedade, de xustiza e de paz. Desde esta perspectiva, se
dialogou neste foro, sobre os problemas e posibilidades de plasmación
deses valores no marco da Constitución Europea.
Contouse coas achegas de: Mª Xosé Agra (profesora de filosofía na
USC, investigadora nas Teorías da Xustiza e Teoría Crítica
Feminista); Doris Benegas (avogada , membro do colectivo Mujeres
Castellanas); Angeles Maestro Martín (da plataforma Mujeres
2000); Nadia de Monde (da coordinadora europea da MMM); e
Dianne Mate (da coordinadora internacional da MMM); presentou
e coordinou a mesa Belén M. (avogada e empresaria).
Confirmamos neste foro que a Constitución Europea ameaza, moi
seriamente, as conquistas sociais que o movemento feminista
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realizou en toda Europa. Por iso, desde unha postura feminista
queremos cuestionar e dar respostas a este proxecto que se nos
quere impor, denunciando a súa hipocrisía, a súa prepotencia
machista e desvelando o seu verdadeiro obxectivo: seguir
alimentando esta sociedade capitalista e patriarcal que, día a día, se
amosa máis depredadora coa vida e as persoas.
O sábado rematou cun intenso e fermoso concerto no auditorio ao
aire libre do parque de Castrelos. Alí danzamos, cantamos, ao son
de magníficas artesás da voz e da música como son: Uxía Senlle,
Amaparanoia, Mercedes Peón, Cantareiras de Trasancos e Tucanas.
Faltou, no último momento, a cantante alxeriana Souad Massi
porque non se lle permitiu a entrada ao estado español por ¡razóns
de seguridade!
O ambiente en Castrelos estaba caldeado, a temperatura da noite
axudou, as mulleres do escenario estiveron insuperables, e o
público –homes e mulleres, mozas e mozos con corazón feminista–
entregouse á música e á festa tras unha fecunda xornada.
O domingo amenceu espléndido para recibir a longa e nutrida
manifestación, cume deste encontro europeo da Marcha Mundial
das Mulleres. Dende a praza dos Cabalos ata a praza de América,
máis de 25.000 mulleres, homes, nenas e nenos portaron pancartas
e faixas co lema: Diferentes si, desiguais non. A reivindicación
centrouse nunha Europa máis xusta, solidaria e en igualdade. Ao
longo de todo o percorrido non deixaron de soar consignas contra
o machismo, contra a Igrexa como poder patriarcal e asoballador e
a favor da convivencia en liberdade para todos e todas. As
pandeiretas, as cunchas, a percusión, os panos, as cores...
posibilitaron un camiñar alegre, provocador, motivador.
No remate, tomaron a palabra varias mulleres da organización,
entre elas Victoria Iglesias (da organización da marcha en Galicia)
e Lupe Ces (representante galega na marcha europea). Esta última
realizou tres peticións: non esquecer a memoria das vítimas da
violencia de xénero en Galicia; loitar para conseguir, no noso país,
unha lei integral contra a violencia de xénero, con medidas paliativas
e preventivas; seguir traballando xuntas todas as asociacións de

92 316

Crónica do Encontro europeo da Marcha Mundial das Mulleres

mulleres galegas para conseguir un mundo e unha Europa de todas,
de xustiza e liberdade.
O punto final puxérono as nosas voces cantando o kapire, o
himno da marcha. O vindeiro encontro será no 2005 en Ruanda.
Maite P. Vázquez
de Mulleres Cristiás Galegas

XXVII ROMAXE DE CRENTES GALEGOS
“ABRENTE DE LOITA E FESTA”
A romaxe deste ano será o 11 de setembro, en plena
Serra da Capelada, no mirador dos Cadrís, chamado tamén do
Padre Sarmiento por ser moi celebrado polo frade benedictino, a un
tiro de pedra de San Andrés de Teixido, a onde se chega
andando nuns 15 minutos. Para chegar ao sitio hai que partir de
Cariño se se procede da Mariña luguesa ou zona inmediata a esta da
provincia da Coruña. Para o resto, o punto de partida será Cedeira.
Da liturxia vanse encargar Xabier Blanco e Tareixa Ledo. Do
traballo de campo xente do propio concello de Cedeira co apoio da de
Ferrolterra.
A oración da tardiña será na igrexa de Santo André de Teixido.

XVIII FORO RELIXION E CULTURA EN
GALICIA
ENCRUCILLADA E SOMOS IGREXA
A igrexa humanizada, a humanización da igrexa
8 a 10 de outubro, no Colexio La Salle de Santiago
Relatores: Juan Antonio Estrada, Chini Rueda Sabater,
Bernardo García Cendán
Obradoiros, mesas redondas, asemblea de Somos Igrexa
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1. Se eu fose un atrevido
Se eu fose máis atrevido do que son
–¡Deus nos protexa!–, titularía esta
crónica de maio co descenso do Real
Clube Celta de Vigo á Segunda División da Liga Española. Porque estou
seguro de que esta será a noticia que
vai dominar a prensa galega deste
trimestre, e porque non deixa de ser
un símbolo moi suxestivo o feito de
que aquel binomio galáctico –¡galáctico e galego non son sinónimos!– que
ía comer o mundo, composto por Xosé
Cuiña e Horacio Gómez, fique desterrado da División de Honor, política
e futbolística, á disposición das
linguas viperinas que se dedican a
esfolalos cunha rabia longo tempo
contida. O descenso tivo lugar na
tarde do domingo 23 de maio,
mentres eu escribía este artigo, nun
día no que necesitabamos unha noticia compensatoria, e non dramática,
para aliviar a presión que producían
os interminables comentarios sobre
as pamelas da Voda Real, e sobre as
miradas namoradas, case arreboladas, que se dirixían os príncipes de
Asturias durante a cerimonia celebrada na catedral da Almudena (22-
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05-2004). E de aí se deduce que non
hai mal que por ben non veña, na
medida en que o descenso do Celta
nos veu librar da abafante e
edulcorada laudatio do ascenso de
dona Letizia.
En Forcarei, cando eu era pequeno,
a substantivación do adxectivo “atrevido” servía para denominar, con
moita propiedade, os vehículos
todoterreo. Claro que os todoterreos
que ían daquela pola Terra de Montes non tiñan nada que ver cos luxosos
automóbiles de hoxe, e soamente
admitían unha clasificación con dobre
tipoloxía: os coches verdes da Garda
Civil, marca Land Rover, que nós
chamabamos “coches de guerra”; e os
tractores de cuádrupla tracción e
dobre xiro, con rodas de caucho macizo, que foran vendidos de saldo
polos exércitos contendentes na Segunda Guerra Mundial, e que eran
moi prácticos para abaixar a madeira
cortada nos montes, ou para ir buscar
as patacas ás leiras de Dúas Igrexas.
A estes chamábanlle os maiores un
“atrevido”, aínda que os rapaces preferíamos o nome máis local de “a
carraca vella do Sr. Gulías”.
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2. Dándolle voltas á nora.
Anxo Quintana e Emilio Pérez
Touriño están empeñados en copiar
as iniciativas de Maragall e Ibarretxe,
para converter a reforma do Estatuto
de Galicia no tema político dos próximos meses. Ámbolos dous están convencidos de que a fixación dun
obxectivo incómodo para o PP de
Manuel Fraga lles axudará a facer
visible á coalición alternativa –máis
ou menos expresa– coa que queren
gañar as eleccións autonómicas de
2005. E cren os dous, tamén, que,
dado o novo clima que rexe na política española, ningún galego lles
perdoaría que ficasen quietos e parados na cuestión estatutaria e na previsible reforma constitucional,
mentres Ibarretxe turra polo seu
Plano de libre asociación, Maragall
polo sistema financeiro chamado “de
cota” que tan ben lle vai a Euskadi,
e Chaves pola súa capacidade para
facer políticas sociais e industriais
de corte territorial, aproveitando a
necesidade que sente Zapatero de
equilibrar polo Sur o que se lle rompe polo Norte.
Copiando ao pé da letra o que está
sucedendo nas outras comunidades
históricas, e tratando de engancharse
outravolta á locomotora catalá, tanto
o BNG coma o PSdeG-PSOE aspiran
a construír un amplo consenso político que, incluíndo ocasionalmente a
un PP desorientado pola derrota de
marzo, que empeza a titubear e
contradicirse entre a súa realidade
de goberno e a súa expectativa de
oposición, sirva para lexitimar a súa
de manda de reforma estatutaria. “O
que importa agora –din a cotío– é

estar unidos, presentar unha proposta
común, e aproveitar a oportunidade
histórica que temos para profundar
na autonomía”. Pero eu non podo
evitar que tal proposta me pareza
unha andrómena, e que mesmo me
sirva para afirmarme na vella
hipótese de que, lonxe de avanzar en
liña recta cara o futuro, a política
galega non fai máis que dar voltas
arredor dunha nora.
Tanto as propostas catalás como as
vascas parten dun proceso político
lóxico e ben fundamentado, avalado
por unha rigorosa análise das necesidades e intereses da propia autonomía e por un pronunciamento
crecentemente nacionalista dos respectivos electorados. A proposta de
Ibarretxe ten detrás os cálculos do
cota e da balanza fiscal de Euskadi,
que lle permite avanzar sen problemas polo camiño dun federalismo
cooperativo de corte nidiamente
asimétrico. E os anceios de Maragall
teñen a lóxica propia dunha
comunidade industrializada e rica
que, tendo gañado un forte e esencial
protagonismo na política do Estado,
tamén está convencida de poder
introducirse no marco privilexiado
do financiamento vasco. Pero Galicia
non ten percorrido ningún deses
camiños, e, lonxe de fiar a reforma do
seu Estatuto a unha análise que fale
con autoridade das nosas conveniencias, está tratando de engancharse
outravolta, como dixo Castelao, na
“locomotora catalana”.
Ninguén lle explicou aos galegos
para qué necesitamos en Galicia as
reformas financeiras que lle
conveñen aos ricos. Ninguén nos ten
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falado dun modelo de administración e goberno –dunha cultura política, en suma– que puidese darlle sentido a esas reformas estatutarias.
Ninguén ten calibrado con qué capital político imos afrontar unha reforma que tanto o PP coma o PSOE van
administrar a capricho para facer –
fronte ás pretensións de Maragall e
Ibarretxe– “políticas responsables”
ou “políticas de Estado”. A ninguén
parece preocuparlle que vivamos nun
país pragado de localismos e
aldeanismos –estilo Paco Vázquez,
Cacharro, Baltar ou Fraga, que todos
son parecidos e gañan os votos da
mesma maneira– que non só fan innecesaria a reforma do Estatuto,
porque non pensan aplicalo, senón
que incluso nos fan temer por unha
forza descentralizada que quedase
nas súas mans e seguise reduplicando
por onde queira os aeroportos, as
universidades, as estacións do AVE e
os palacios da ópera.
¿Cómo se pode pasar da filosofía
mendicante do Plan Galicia –que
Touriño e Quintana parecen compartir–, á aposta federalista de Ibarretxe
e Maragall? ¿Cómo se pode comparar
unha reforma estatutaria comparable ás de Euskadi e Cataluña, que
implican unha iniciativa de reforma
constitucional feita desde a periferia
nacionalista, cunha reforma necesitada do consenso político da ampla
maioría política do PP e o PSOE? ¿É
que ninguén se decata de que o discurso do PSOE sobre o nacionalismo
segue sendo o mesmo que o de Maior
Oreja, sen máis diferencias que as
que impoñen os votos nacionalistas
de Euskadi e Cataluña? ¿Tan inocen-
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tes son Touriño e Quintana para non
decatarse de que estamos destinados
a ser, coma sempre, o límite xusto da
política “responsable”? Se Galicia
non ten votos para ser un problema,
tampouco os ten para esixir a solución dese problema que non é. E se os
líderes da oposición non foron capaces a demostrar que Fraga levaba a
Galicia polo camiño da marcha atrás,
tampouco nos poden convencer agora
de que, en vez de necesitar tutelas e
favores, chegou o tempo de botarse
aos camiños e converter a Galicia nun
país que nunca quixo ser. Porque, por
máis elucubracións que sigamos
facendo coa lingua e a cultura, a política real, a de Maragall e Ibarretxe,
soamente se pode facer con votos. E,
por moito que a algúns lles pese
escoitar estas verdades, o terceiro
posto da política autonómica xa hai
moitos anos que non reside en Santiago, senón na cálida Sevilla onde
manda Manuel Chaves. Non o
dubiden.
3. Fraga xa recoñece que non
o deixan seguir
Manuel Fraga xa lles di aos amigos
que “os de Madrid” non queren que
se siga sacrificando por Galicia, e que
mesmo lle esixen que se deixe de
imitar ao herdeiro de Mónaco e que
empece a preparar unha sucesión
como mandan os cánones. Hai
soamente tres meses aínda lle dixo á
elitiña empresarial de Galicia –esa
que cala coma os mortos cada vez que
fala un presidente da Xunta ou un
sarxento da Garda Civil– que aínda
non tocaba falar da sucesión, e que
non soamente había moita xente que
lle pedía un derradeiro sacrificio,
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senón moitas posibilidades de que
acabara atendendo tan patriótica
proposta. Pero agora xa di que non,
que non lle queren deixar, e que
aínda que se sente forte e lúcido para
seguir a darlle días de gloria á política do Noroeste peninsular, todo
apunta a que o PP non sexa sensible
a tan atractiva hipótese.
Xa que logo, os líderes do PP de
Galicia empezan a contemplar a
hipótese de que Emilio Pérez
Touriño sexa o vindeiro inquilino do
pazo presidencial de Monte Pío, e
que as calidades que teña que reunir
o sucesor de Fraga teñan máis que
ver coa súa capacidade de liderar a
oposición e aguantar o duro alongamento do poder, que coa necesidade
de gañar as eleccións de 2005 con
outra maioría absoluta. Por eso hai
moitos que pensan que Xosé Cuíña
volta a ter posibilidades, sen
decatarse de que todos os que mandan algo no PP, en Galicia e en Madrid, teñen contas pendentes co empresario de Lalín.
Pero ninguén esquece que, ao menos polo de agora, as decisións de
Fraga foron imprevisibles. E por iso
somos unha morea os que xogamos a
provocalo, dicíndolle que o botan, e
deixando que arremeta coma un
touro bravo contra o capote do tempo.
Porque nun país que leva trece anos
sen facer política seria, ninguén nos
pode quitar o dereito a enredar coas
profecías.
4. Izar, outra vez
Carlos Mella, que pasaba por ser
un gran economista, estivo a punto
de enterrar varios miles de millóns

de pesetas no refrotamento de
ASTANO. Eran os tempos da
reconversión industrial, cando o INI
condenara á desaparición ás súas
empresas, e aquel extemporáneo intento de salvar o insalvable, estivo a
punto de custarnos a existencia da
TVG e do edificio administrativo de
San Caetano. Menos mal que estaba
eu alí para impedirllo, consciente de
cales eran as nosas competencias e os
nosos deberes, e sabedor de que
ningunha empresa pode sobrevivir a
base de perder cartos e baixo a dirección dun empresario que quere
pechala. Galicia perdeu daquela miles de postos de traballo e a cidade de
Ferrol entrou nunha crise social e
económica que tardou varios anos en
tocar fondo.
Pero un certo medo escénico de
última hora fixo que as decisións se
tomaran a medias, e un sector que
puido quedar disolto na súa propia
ineficiencia, acabou abrazando unha
solución irracional e inxusta desde
todos os puntos de vista, que fixo
inviables todos os proxectos posteriores, que impediu a reconversión
dos terreos e da infraestrutura das
factorías, que xerou uns intereses
obreiros e sindicais que viven da crise,
e que volta a ameazar, vinte anos
despois, cunha nova reconversión.
É coma se non tiveramos aprendido nada. Coma se estas empresas
quebradas viviran da brisa mariña
en vez de vivir de impostos. Coma se
os que pagamos as perdas de Izar cos
nosos propios impostos non tiveramos
coñecemento de que os salarios de
Izar –sempre en perdas– están entre
os máis altos do sector industrial, e
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coma se estiveramos de acordo na
existencia dun sector laboral e sindical que, en vez de vivir do seu
traballo, vivisen das súas crises e da
paciente espera nun plano de
viabilidade que nunca chega.
A esixencia da Unión Europea de
recuperar as subvencións irregulares
enterradas en Izar pode traer algo de
realismo a este problema, e darnos
unha inmellorable oportunidade
para actuar con siso e racionalidade.
Aínda que moito me temo que,
acostumados a vivir e razoar na
demagoxia, tampouco esta vez imos
resolver o problema, e que dentro de
vinte anos sigamos falando dos plans
de viabilidade de Izar. Porque, máis
alá do que significa pagar os
impostos, todo o mundo sabe que
non hai peor cego que o que non
quere ver, nin peor xordo que o que
non quere oír.
5. Casou o príncipe de Asturias
e viñeron as tropas de Iraq
O mesmo día que se iniciaban os
actos festivos do casamento do príncipe de Asturias coa xornalista divorciada Letizia Ortiz (21 e 22 de maio
de 2004), anunciábase tamén a saída
do Iraq das tropas españolas. E o
mesmo día que Felipe de Borbón
anunciaba o comezo do seu proxecto
persoal de servizo a España, quedaba
claro tamén que as aventuras
belicistas de Aznar acabaran nun fiasco, e que, lonxe de presentar un botín
de guerra acugulado de prestixio e
petróleo, tiña que recoñecer un desastre militar e político no que se
está comprometendo a credibilidade
militar e política dos Estados Uni-
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dos e a falta de ética e de principios
coa que se están portando os mercenarios contratados por Rumsfeld ao
servizo dos seus negocios inconfesables.
Agora compre que, polo menos
como pobo, aprendamos a lección,
para que nunca máis sexa posible
cometer erros tan grandes e agresións
tan inxustas e criminais. Porque detrás da aventura do Iraq queda moito
máis que un fracaso. Queda tamén
unha aposta polo belicismo como
fundamento da política internacional, un intento de traer petróleo
barato a cambio de sangue vermello,
unha agresión gravísima contra a
difícil institucionalización da ONU,
un cambio dramático das liñas históricas da nosa política exterior, unha
forma de gobernar autoritaria e
escura, e un intento de boicotear o
desenvolvemento da UE posto ao
servizo da economía militarista do
Goberno americano. E por iso compre saber que, máis alá de termos
reaccionado de forma contundente
nas eleccións do 14-M, forzados sen
dúbida polo dramatismo inmediato
do terrorismo islamista, tamén debemos ser conscientes de que o
goberno popular gozou dun falta de
control político impropio dunha democracia, e que nin a oposición nin os
cidadáns estamos libres de toda
responsabilidade nesa aposta irracional a favor da violencia política
institucionalizada.
6. Eleccións Europeas
No intre de pecharse esta crónica
estamos tamén nas vésperas das
Eleccións Europeas do 13 de xuño de
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2004, as primeiras que van a celebrarse na Europa ampliada a 25, e as
que van dar orixe ao primeiro Parlamento que vai traballar baixo o esperado impulso da Constitución para
Europa. Os partidos políticos seguen
sen estar á altura das circunstancias,
e, lonxe de traballar este fito político
coa responsabilidade propia de quen
coñece a súa transcendencia, volveron
a encher as listas de elefantes moribundos, e por insistir nun discurso
de corte estatalista que, en vez de
pensar Europa desde Europa,
soamente pensa na posibilidade de
vetar e de manter os fondos
estruturais por enriba de toda
solidariedade.
A desculpa dos partidos consiste
en dicir que á cidadanía tampouco lle
interesa a política europea, e que o
noso compromiso político se expresa
de xeito sobranceiro nas Eleccións
Xerais. Pero eu estou convencido de
que iso non é verdade, e que moitos
millóns de españois xa empezan a ter
a experiencia práctica do moito que

lle inflúen nas súas vidas as políticas
públicas feitas en Bruxelas. E por iso
estou convencido de que, dun ou
doutro xeito, xa estamos tomando
notas, e que non imos tardar moito
en sorprender aos partidos facendo
políticas transversais que, lonxe da
demagóxica defensa dos intereses
territoriais, empecemos a falar cada
vez máis de valores, de políticas e de
posibilidades.
Persoalmente estou convencido de
que tanto a Constitución como a
ampliación presentan un reto europeo inaprazable, e que moitas
decisións que aínda nos parecen moi
difíciles e distantes –política exterior e de defensa común, policía europea, políticas migratorias e políticas sociais– están xa na axenda inexorable dun proceso que xa non ten
marcha atrás. Salvo que outro Aznar
fose posible, cousa que, sinceramente, non contemplo.
Pedro desto falaremos, polo miúdo,
na crónica vindeira. Feliz verán.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Cen anos do Ulysses

Xoán Ber nár
de
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Aínda que non se trate máis que
dun convencionalismo máis, o certo é
que se ven admitindo a data do 16 de
xuño de 1904 como a do aniversario,
e como consecuencia, nestes momentos, do primeiro centenario, desta
famosa novela do autor irlandés
James Joyce (1882-1941). Ulysses é
unha longuísima obra, enormemente loada, e tamén criticada e
deostada, ata extremos dificilmente
concibibles, que recolle un día da
vida dun xudeu irlandés, Leopold
Bloom –facilmente identificable co
mítico Ulises–, e a súa relación ao
longo da mesma xornada cun rapaz
chamado Stephen Dedalus –Telémaco, o fillo de Ulises–. No relato
repítense, e hai un claro paralelismo,
os contidos da Odisea de Homero. De
aí o título. Entre os convencionalismos e os simbolismos que figuran
neste texto que convén que comentemos non podemos esquecer que o 16
de xuño de 1904 parece que, ademais
de ser a data da vida de Bloom e
Dedalus que rememora a novela, foi
tamén o día no que Joyce coñeceu a
Nora Barnacle, a que ía ser a súa
compañeira de toda a vida, e nai dos
seus fillos. 1904 foi tamén o ano no
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que o autor se exiliou voluntariamente de Irlanda. A realidade, sen
embargo, é a de que o Ulysses comezou a publicarse por entregas nunha
revista americana varios anos despois, se ben que antes do comenzo da
Primeira Guerra Mundial. Mais a
publicación acabou por ser suspendida a causa das protestas dos lectores,
nada acordes cos seus contidos. James
Joyce remataría a novela en Trieste
entre 1919 e 1920, e esta foi editada
en París dous anos despois. É dicir,
que aínda que se estea a celebrar
agora o seu centenario, con actos,
festivais, e visitas programadas aos
lugares que de Dublín e os seus
arredores tan profusamente aparecen nela descritos, todos eles reais, o
seu auténtico centenario non se producirá senón ata 2022.
Evidentemente o Dublín actual é
xa un tanto diferente do que tanto
amou Joyce. Mudouno o paso do
tempo. E se ben que nel segue a
haber fermosos carros de cabalos, e
os mesmos ou parecidos establecementos públicos que daquela, agora
frecuentados tamén por mulleres, e
non só por homes, tamén é certo que
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hoxe, a diferencia daquel entón, son
xa moi poucos os ingleses que alí
residen. Tampouco, e afortunadamente, existen xa toques de queda,
nin fusilamentos, ou tanquetas a patrullar polas súas calzadas. A vila,
que segue a contar co seu inmenso e
fascinante Phoenix Park, aberto ao
público dende 1745, e todos cantos
monumentos nos describiu Joyce, é
agora moito máis extensa e poboada
que no tempo no que este a amou. No
seu centro neurálxico, fronte ao Edificio de Correos, sen embargo, xa non
se ergue a estatua de Nelson, que
tanto fería daquela os sentimentos
irlandeses, mentres que no interior
deste emblemático establecemento
se pode admirar hoxe unha representación do ancestral heroe Cuchulaim.
Hai tamén moitas menos gaivotas
sobre o maxestoso curso urbano do
río Liffey, que discorre baixo numerosas pontes, que serven para comunicar as súas dúas beiras.
Comento isto agora porque no ano
1985, e levando na man un exemplar
do Ulysses fixen a miña particular
peregrinaxe polo percorrido de Leopold Bloom e Stephan Dedalus tal
como o recolle a novela. Inducírame
a isto un sorprendente comentario
feito polo noso Vicente Risco, quen
afirmaba terse atopado co máis novo
destes dous irlandeses en 1926, en
Compostela, cidade na que este desexaba ser soterrado no seu momento.
E atopei, como dixen, cousas cambiadas, aínda que non tanto como
para non as recoñecer. Pois se ben
que xa non se podía dicir con auténtica exactitude “querido e sucio Dublin”, e de que Irlanda comezaba en-

tón o desenvolvemento económico que
hoxe é posible advertir e admirar, a
maioría dos sitios descritos por Joyce
seguían nos mesmos lugares nos que
el os situara, aínda que algúns aparecesen xa deslexitimados da toponimia que lle fora imposta polos ocupantes ingleses, e recuperara a irlandesa. Particularmente interesante resultou a miña visita á Martello Tower,
unha pequena fortaleza circular, duns
dez metros de altura, unha das moitas
construídas en 1804 para protexer a
illa das arroutadas de Napoleón. Situada en Sandycove, a certa distancia
de Dublín, neste curioso lugar vivira,
inmediatamente antes de se exiliar,
o propio Joyce. Como resulta natural,
foi nesta construción onde o autor fai
residir aos protagonistas da novela, e
onde se desenvolven as primeiras
páxinas do Ulysses. Así mesmo, nas
inmediatas caletas de Sandycove facían as súas ablucións marítimas Leopold Bloom e Stephan Dedalus, tal
como vin eu en 1985 que seguían a
facer os habitantes da pequena vila.
A única variación autenticamente importante a este respecto que apreciei
entón foi o gratificante feito de que,
en 1962, a Martello Tower fora convertida nun importante Museo en
honor do escritor. Uns quilómetros
máis ao norte, nas aforas de Dublín,
atópase o longo areal de Sandymount,
no que sitúa a inqueda amargura que
aparece no capítulo terceiro da novela. No momento da miña visita o mar
atopábase no seu devalo. Había persoas a facer deporte polo medio dos
bancos de area e das augas empozadas, mentres que un can peludo remexía por elas. Entón as palabras de
Joyce parecéronme completamente
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vivas aínda: “húmido magma que
renxe”, “cunchas de navallas, pelouros, madeira cribada”, “unha botella de cervexa encaixada ata a cintura”, “rotos aros dun bocoi”, “unha
corda de secar a roupa”, “buscadores
de berberechos”, “baixo a marea inzada, algas retortas”, “auga borboriñante abanando, e volvendo no alto
esquivas frondas de prata”, “area,
linguaxe que a marea e o vento sedimentaron alí”.
Non sei que outras diferencias se
poderán atopar hoxe entre a novela e
a realidade actual. Mais podo asegurar, que en 1985, non eran tantas
como algúns pretenderon.
Artes plásticas
O pintor, muralista e escultor pontevedrés Leopoldo Nóvoa recibiu o
pasado día 17 de maio o Premio das
Letras e das Artes da Xunta de
Galicia. Nado na parroquia de Salceda en 1919, viviu despois en Montevideo, Buenos Aires, Porto e París.
Nóvoa, que ten obras en moi distintos lugares, sobre as que se afirma
que gravitan sobre “unha metafísica
da materia” coñeceu e compartiu
traballos e coñecementos con Luís
Seoane.
Audiovisual
Comentado xa no pasado número
de Encrucillada o cumprimento do
centenario das primeiras gravacións
de música galega que se coñecen,
daquela recollida en pequenos discos
de lousa pola Compañía Francesa de
Gramófonos. O Conservatorio de Música de Pontevedra, e o Concello da
mesma cidade, organizaron para os
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actuais meses de maio e xuño diversas actividades, representación, danzas, concertos e coloquios destinados
a rememorar e a dar a coñecer todo
canto se relaciona con esta actividade
cultural.
Banda Deseñada
O Cómic Freda, publicado pola
editorial alacantina Edicións Ponent,
ven de ser seleccionado na Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Bolonia entre as mellores
publicacións deste ano. Os seus autores son os coruñeses Kike Benlloch e
Alberto Vázquez, e a súa temática é
unha historia de amor tecida arredor
da emigración galega a Centroeuropa.
Cine e Teatro
O pasado 14 de maio tivo lugar a
estrea simultánea, en diferentes
cidades e vilas do filme Un bosque de
Música. Luar na Lubre. Dirixida por
Ignacio Vilar e patrocinada pola Deputación de Pontevedra, a fita foi
filmada en escenarios naturais de
Valdeorras, Xagoaza, as covas de
Vilamartín, o teixido de Pena Trevinca, os canóns do Sil e as cidades de
Lisboa, Vigo e a Coruña. O DVD sairá
de inmediato con extras e subtítulos
en seis idiomas.
Congresos. Comunicacións
Antía Cal, a pedagoga fundadora
na década dos sesenta do Colexio
Rosalía Castro de Vigo, no que, ademais de promover a nosa cultura,
ofreceu unha educación igualitaria
para nenos e nenas, foi elixida para o
Premio Pedrón de Ouro 2004. A fundación recoñeceu así os méritos de
Antía Cal, a primeira muller que
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consegue este prestixioso galardón, e
a súa relación coa grande renovación
pedagóxica que dende entón se produciu no país.
Decesos
Á idade de 87 anos, o pasado día 9
de maio morreu en Vilagarcía, onde
residía, Xaquina Trilla. Filla dun
boticario desta cidade, Xaquina foi
unha excelente poetisa, ensinante
nas escolas rurais e grande activista
política a favor do seu país. Tratou
moi de preto a figuras como Castelao,
Luís Seoane, Carlos Maside, ou Ramón Martínez López, e foi membro
da fundación Alexandre Bóveda, na
que se encargou da parte literaria. A
súa obra foi publicada tan só en parte, e moi serodiamente.
Etnografía
Recentemente foi detectada a destrución, nos lindes entre Vilagarcía e
Caldas, de varias mámoas das alí
existentes. Ao mesmo tempo no propio Parlamento debateuse o abandono e a falta de protección no que se
atopan os famosos petroglifos de Mogor, no concello de Marín. Ás mámoas
e os petroglifos son dúas das máis
sobranceiras mostras da nosa arte
primitiva e, polo tanto, merecedoras
das mellores atencións.
As Letras
O mes de maio foi toda unha festa
arredor da obra do historiador, etnógrafo, arqueólogo, académico, escritor e debuxante Xaquín Lourenzo
Fernández, Xocas (1907-1989), ao
que se lle dedicou este ano o Día das
Letras Galegas. Grazas a este esforzo
tivemos ocasión de comprobar a apa-

rición de cinco novas e detalladas
biografías súas e a reedición da maior
parte da súa obra, parte dela practicamente inédita aínda. Co mesmo
motivo a Real Academia Galega celebrou nesa data unha sesión extraordinaria en Ourense, a cidade natal do
autor, e o Padroado do Museo de Pobo
Galego, do que este fora presidente,
efectuou unha ofrenda floral no cemiterio de San Francisco. No mesmo
día e en Vilanova dos Infantes, tivo
lugar a Romaría etnográfica Raigame, na que nos postos de artesanía
puideron ser contempladas algunhas
das pezas que Xocas inmortalizara
nos seus estudos.
Uns días antes, o 12 de maio, o Museo do Pobo Galego inaugurou a exposición Enredos e Ixolas no seu
honor, un percorrido polos xogos populares dos pasados séculos.
Se a idea de que a Cultura é un cultivo ou resultado do exercicio de determinadas capacidades é auténtica,
como sosteñen algúns filósofos, Xocas,
que afondou na investigación e no
coñecemento de todo canto atinxía a
Galicia, ó seu contorno, e aos seres
que nela vivían, efectuou indubidablemente unha impresionante e
aínda non igualada obra cultural, a
través da que conseguiu elevar os
saberes populares á categoría de ciencia. Xocas catalogou cantigas populares, castros e monumentos megalíticos, ergueu planos de igrexas,
aprendeu persoalmente oficios, e
coñeceu toda clase de instrumentos,
mesmo os xoguetes do rural. Despois
del, e doutros coma el, xa non é posible seguir a pensar, como se chegou a
facer, que unha cultura se basea nada
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máis que na escrita de obras de teatro, relatos, contos ou poesía. O
traballo de campo, o ensaio, a investigación, son outras polas do saber
humano de excepcional importancia.
O pasado día 15 de maio foron entregados en Vigo os xa habituais Premios da Crítica. Esta é a súa XXVII
edición. No apartado de Creación o
galardón recaeu en Anxos Sumai, pola
súa obra Anxos da Garda. En Ensaio
e Pensamento foi elixido O río do
Esquecemento. Identidade antropolóxica de Galicia, de Manuel Mandianes Castro. Manuel Caamaño Suárez recibiu o de Investigación por As
construccións da arquitectura popular. O director da Banda Municipal
de Música de Compostela, Amador
Santos Bartolomé recibiu o premio
na súa modalidade Musical, mentres
que na de Ciencias e Artes Representativas, o premio foi para o Museo
Provincial de Lugo, e o de Iniciativas
Culturais, para a Fundación Pedrón
de Ouro. A distinción de Galego
Egrexio 2004 recaeu no arquitecto
Manuel Gallego Jorreto, respectuoso
mantedor da nosa arquitectura tradicional. Gallego Jorreto, nado no
Carballiño o 2 de decembro do 1936,
é membro fundador do Museo do
Pobo Galego e recente gañador do
concurso para a Casa da Historia que
se vai construír no Castro de Elviña,
na Coruña.
En canto aos Premios da Crítica de
ámbito estatal, foron fallados o 3 de
abril anterior en Madrid, merecendo
os galardóns relativos á literatura
galega o poeta e procurador lucense
Xulio L. Valcárcel, por Casa última,
que o consigue por segunda vez, e o
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autor de Bergondo Xavier López
López, pola novela A vida que nos
mata.
Novas en Xeral
O xornalista Eduardo Rolland
Etchevers, colaborador do Faro de
Vigo e da National Geographic ven
de recibir o Premio de Xornalismo
Científico de Galicia convocado pola
Xunta, pola súa reportaxe: Galicia
na carreira do espacio. Empresas
galegas na carreira do cosmos.
Angel Rodríguez Gallardo, mestre
de segundo ensino da escola de San
Xosé de Ribarteme, As Neves, foi o
gañador da recente edición do Premio Fermín Bouza Brei, co seu ensaio
A represión franquista en Ponteareas
(1936-1939).
A presente edición do premio Blanco Amor de Novela foi nesta ocasión
para Xosé Luís González Sende,
Sechu Sende, pola súa obra Orixe. A
entrega deste premio itinerante, tivo
lugar nesta ocasión no Concello de o
Grove.
O Código Da Vinci, o fenómeno de
vendas máis espectacular dos
derradeiros anos, conta xa cunha
edicción na nosa ligua. A editorial
catalana El Aleph Editores fíxoa
chegar aos andeis das nosas librerías
o Día das Letras Galegas. A tradución
foi feita en Pontevedra por Carlos
Acevedo, Fernando Moreiras e Eva
Almazán. Esta última declarou que
traducir ao galego tanto os clásicos
coma os best sellers, vai incidir positivamente na potencialidade da nosa
cultura. En canto a O Código Da
Vinci é unha obra que se devora con
auténtica paixón, aínda que, ao final,
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e para desilusión dos lectores,
quédase en nada.
Universidade
As universidades de Santiago e
Cork (Irlanda) organizaron no pasado mes de abril un Congreso no que,
coa presenza de numerosos relatores,
foron estudadas e debatidas as características históricas, culturais e xeográficas que comparten ambos países. Unha tarefa na que hai anos que
se lles adiantaron autores como Morgan Llywelyn, Ramón Sainero ou Elisabeth Frances Keating, pero que
agora pode resultar intensificada e
clarificada.
En pleno século XXI, e co subterfuxio dunha lei do ano 1972, a
Universidade Nacional de Educación
a Distancia, UNED, da que hai unha
importante delegación en Pontevedra, segue a prohibir a utilización do
galego, o catalán e o vasco, linguas
cooficiais do Estado, nos traballos de
doutoramento. Diante dun feito coma
este cabe preguntarse, ¿que debemos
de entender, entón, por cooficialidade?

Varia
Aínda que con posterioridade o propio Castelao lle engadiría novas páxinas e capítulos, convén que lembremos tamén que o pasado dez de
marzo se cumpriron sesenta anos da
publicación da edición príncipe de
Sempre en Galiza (1944), considerada como a súa ópera prima e a auténtica biblia do galeguismo.
O pasado 29 de abril diversas organizacións convocaron a todo o
alumnado secundario público e privado a unha folga en protesta polo
grave e incumprimento do Decreto
247/95 que regula a utilización do
galego no ensino. Os datos cos que se
contan indican que o grao de incumprimento do mesmo é moito elevado,
chegando a considerarse mesmo que
pode acadar o 70% dos centros. A
participación nas mobilizacións nas
distintas localidades do país foi dispar, e avaliada tamén de distinto xeito segundo as fontes, indo desde o
15.41% que admite a Xunta, ata o
85% que defenden os convocantes.
Xoán Bernárdez Vilar
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Rolda de Igrexa
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Comezo esta Rolda na noitiña do
Día das Letras Galegas. Vai moita calor neste maio tolo. Pola tarde fun a
un cabodano. Oficiaba un crego novo,
coñecido, nado no rural. A misa foi en
castelán, a conversa posterior en galego. O de sempre. Non sei como andarán agora as cousas, pero recordo no
Seminario de Santiago, tiñamos unha
misa á semana en galego, e non sempre. No centro de estudos só tres
profesores ensinaban en galego. Tiña
envexa da Casa de Mondoñedo en
Santiago, alí a liturxia era todiña en
galego, e as conversas e supoño que
tamén as “rifas”. Din que é a Diocese
máis galeguizada. Vese que o empeño de anos do bispo Arauxo, e dos
seus colaboradores deu froito abondoso. Por estes lares seguimos na
diglosia, o cura que che fala en galego
sobre o bautismo do fillo, entrega os
impresos do arcebispado en castelán,
e asenta no libro parroquial en castelán. É certo que hai esforzos e talantes, así temos en Santiago un provigairo, Víctor Maroño, que escribe
case todo en galego, ata as normativas que saen no Boletín do Arcebispado. Pero a maior parte dos pa-
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peis, propagandas, cartas... chega en
castelán. E hai outros vigairos que
celebran normalmente en galego as
confirmacións e fálano nos retiros e
reunións. É loable o labor dos Secretariados de Catequese de Galicia, publicando sempre en galego. A Igrexa
tivo a gran oportunidade de ser a rescatadora da lingua no noso país, mágoa que non lle importase. Deberíamos facer todos os anos un informe
urxente sobre o galego na Igrexa, e
oxalá os bispos todos, os formadores
de cregos, os profesores e profesoras
caeran na conta de que teñen nas
súas mans a responsabilidade de salvar a lingua dun pobo. Acabo de mirar ao Xocas falando na tele, emocionaba oílo: “Gracias ao Creador por
darme a misión de traballar por
Galicia, e ser parte dos bos e xenerosos...”
Faltan poucos días para a “voda
real”, e hai saturación nos medios de
comunicación de reportaxes, biografías e tertulias de elegancia e protocolo. Eu non son monárquico, pero
creo que a coroa perde a oportunidade
de dar un exemplo de austeridade e
sinxeleza. Claro que o poder ten a súa
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estética que pasa sempre por asombrar aos pequenos. Falaremos logo do
tema, porque a Igrexa sae reflectida,
ben ou mal, nesta voda.
Igrexa no mundo.
O Papa Xoán Paulo II cumpriu 84
anos, parece que algo mellorado de
saúde, co anuncio de tres próximas
viaxes e a publicación dun libro de
memorias sobre os seus anos en Cracovia. Como cada Ano Santo volven os
rumores dunha posible visita a Santiago. Pois feliz aniversario, como lle
cantaron os portugueses nunha audiencia desas serias.
A finais de abril o Papa designou
por vez primeira unha muller para
un alto cargo na curia. Trátase de Enrica Rosanna, salesiana, e agora subsecretaria da Congregación para a
Vida Consagrada. ¿Estarase espallando o “efecto Zapatero”, oxalá.
Houbo tamén beatificacións en abril,
entre eles Eusebia Palomino Yenes,
relixiosa que profetizou a Guerra
Civil española. A mediados de maio
foi canonizado o sacerdote catalán
(Lleida 1833) José Manyanet y Vives, renovador da familia e promotor
da construción do templo da Sagrada
Familia de Gaudí, en Barcelona. Xoán
Paulo II suplicou por tres italianos
secuestrados no Iraq, e uniuse aos
seus familiares a través dun comunicado, durante unha insólita manifestación pacifista que rematou na praza
de San Pedro no Vaticano.
O Consello Pontificio da Pastoral
para os inmigrantes publicou a instrución A caridade de Cristo cara os
emigrantes na que se opón a que
igrexas e outros lugares de culto non

admitan celebracións doutras relixións e desaconsella os matrimonios
entre católicos e musulmáns. Recentemente o Vaticano rexeitou unha
petición da comunidade islámica de
compartir cos católicos a Mesquita
de Córdoba. A instrución fai unha recomendación aos musulmáns para
que se poñan ao día en cuestión de
dereitos humanos e da “correcta
laicidade dos estados”. E tamén saíu
á luz o polémico documento sobre os
abusos na eucaristía O Sacramento
da Redención, despois de doce borradores, e non achega nada novo ás
normas xa coñecidas, agás que as nenas poderán facer de monagas. Para
min o máis lamentable é que se anime á xente a denunciar os abusos
litúrxicos, como celebrar sen casulla...ao prezo que están... pero máis
triste e que se silencien as denuncias
contra os abusos a menores e se fale
entón de caridade.
Falando disto, en Boston, foron denunciadas 14 monxas e un crego por
uns supostos abusos a seis nenos
nunha escola de xordos. E segundo
unha recente enquisa realizada polos
bispos brasileiros o 41% dos cregos
non respecta o celibato. Un voceiro
dos bispos considerou a situación
coma un “desvío normal” que amosa
o “lado humano dos sacerdotes”, que
despois “arrepíntense, volven, e
...continúan “.
Deixando as bromas, o bonito da
historia foi que na Asemblea Xeral
dos Bispos brasileiros, estes pediron
perdón aos curas, por non atendelos
ben e por non ser eles mesmos
exemplo de vida e de traballo en
equipo. Tamén criticaron duramen-
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te o goberno Lula, sobre todo pola tímida reforma agraria e pola lentitude das políticas sociais.
Houbo leria outra vez co da Saba
Santa, pois uns investigadores din
que descubriron outra figura no revés do sudario. Os dirixentes da igrexa de Turín negaron tal posibilidade,
pois só aparece unha imaxe, a que ten
que ser... hai que lavar sempre as
sabas, dicía a miña avoa, que logo
aparecen cousas.
A Paixón de Cristo, a película de
Gibson segue dando que falar. Bispos
e dirixentes católicos confírenlle poderes de conversión e a xente vai
máis a misa. Darío Castrillón, prefecto da Congregación do Clero declarou que a película “ é un triunfo
da arte e da fe”. Contan que o cardeal
Rouco organizou un pase privado da
película, acompañado polo nuncio
Monteiro, Kiko Arguello e Carmen
Hernández, os fundadores do Camiño
Neocatecumenal, ou Kikos. Paixón é
a que viven os cristiáns en Nixeria
onde uns 600 foron asasinados e outros 30.000 tiveron que fuxir dos
seus pobos. Foi a mediados de maio
nun ataque musulmán en vinganza á
morte de centos dos seus por parte
das chamadas “milicias cristiás”.
Desde 1999, morreron en Nixeria
máis de 10.000 persoas en enfrontamentos étnicos e relixiosos... falábamos de vodas?
Tamén a Igrexa de Colombia se esforza por conseguir a fin dos secuestros e asasinatos, e doulle un tirón de
orellas ao goberno de Uribe e as FARC
por xogar coas persoas e as súas familias.
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Igrexa en España
O triunfo do PSOE nas eleccións
de marzo cambiou as expectativas da
Igrexa española. O talante laicista do
novo goberno e promesas electorais
como a derrogación da LOCE, a petición dalgúns socialistas de denunciar
os Acordos Igrexa-Estado que consideran inconstitucionais e o posible
recorte da achega económica, puxeron
nerviosos a algúns sectores eclesiásticos. Os bispos reuníronse en Asemblea Plenaria a primeiros de maio e
o seu presidente, o Cardeal Rouco
inaugurou a xuntanza cun discurso
no que ofrecía diálogo e colaboración
real ao novo goberno. Rouco expresou
que a Igrexa española non quere privilexios, senón “o modo de cumprir a
súa misión ao servizo da sociedade do
modo xuridicamente máis seguro e
pastoralmente máis eficaz”.
Rouco repasou outros temas polémicos como o matrimonio entre homosexuais, “aos que non se lles pode
recoñecer unha dimensión social
semellante á da familia”. Mostrouse
moi preocupado polo incremento de
abortos, uns 80.000 ó ano. Rematou
o discurso cunha dura condena aos
atentados do 11-M en Madrid. A Plenaria abordou outros asuntos como a
Peregrinación Europea de Mozos a
Santiago, no mes de agosto, e o Congreso Nacional do Apostolado Segrar
a celebrar en Madrid no mes de novembro. Pero sen dúbida que o máis
importante desta Plenaria foi o acordo de modificar os estatutos da CEE
para dar cabida ás chamadas “rexións
eclesiásticas”, o que sentou moi ben
en Cataluña e Andalucía, pois levaban anos demandándoo. Agora só
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resta a aprobación do Vaticano. Nesta
“rolda de bispos” engadir o nomeamento de Mons. Omella, bispo de
Barbastro-Monzón como novo pastor
de La Rioja, substituíndo ao galego
Ramón Búa.
Os diarios estatais dedicaron amplos espazos nas necrolóxicas á morte
aos 81 anos de mons. Ramón Torrella,
arcebispo emérito de Tarragona. Era
fermoso un titular que dicía: “Un
bispo que amaba a Catalunya”. Foi
un home aberto e comprometido, ás
veces polémico, como cando tras o
atentado de ETA contra Aznar en
1995 lle preguntaron polo diálogo
contestou que “hai que dialogar ata
co diaño.” Impulsou e defendeu o
Concilio Provincial Tarraconense, e
din que demitiu canso e decepcionado polas trabas do Vaticano para aprobar as resolucións do seu concilio. É
a de Torrella unha biografía intensa,
desde a prohibición de celebrar misa
que lle impuxo Eijo Garay en Madrid, polo seu compromiso co mundo
obreiro ata o seu traballo na curia
romana como vicepresidente do Consello de Leigos, Comisión Xustiza e
Paz , o Consello Cor Unum, e vicepresidente do Secretariado para a Unidade dos Cristiáns. En 1973, Xoán
Paulo II nomeouno arcebispo de
Tarragona e dimitiu en 1997. O
Cardeal de Sevilla, mons. Carlos
Amigo tivo que saír ao paso por unhas
declaracións difundidas na prensa
nas que recoñecía que o goberno tiña
que velar polos novos tipos de familia que van aparecendo, mesmo das
parellas homosexuais. Nun comunicado oficial, aclarou despois que en

ningún momento equiparou o matrimonio a outras opcións.
Tamén apareceron nos medios os
bispos Pere Casaldáliga e Nicolás
Castellanos presentando e defendendo con radicalidade a opción dos
curas obreiros con motivo da publicación do libro de Julio Pérez Pinillos:
“Los curas obreros en España”, dos
que segundo o autor quedan uns 400
en todo o Estado.
O Arcebispado de Pamplona creou
un rexistro de “apóstatas” dando facilidades aos que queren abandonar
a Igrexa Católica. Serán os arciprestes
de cada zona os que actuarán como
notarios para acreditar as actas de
abandono, que se enviarán ao Arcebispado, á Parroquia de bautismo e
ao propio interesado. Parece que van
aumentando estas peticións de abandono aínda que non se ofrecen os datos como pasa cos bautismos e casamentos. Aínda que pareza raro, aquí
nesta parroquiña rural, xa temos algunha petición. Ao mellor algunhas
declaracións animan a estas desercións coma as que fixo un dirixente
episcopal vinculando o divorcio coa
violencia doméstica e lamentando
que “a familia sexa a gran perdedora
polos camiños que propón o PSOE”.
Inocente García, que é o director da
subcomisión episcopal de Familia e
Vida, tamén lle pediu ao PP que sexa
claro en temas como o aborto, a homosexualidade... o de sempre.
Os bispos enviaron máis de 8 millóns de cartas aos pais, animándoos
a pedir a clase de relixión para os
fillos. Hai unha gran preocupación,
xa que se as peticións se manteñen

333 109

Rubén Aramburu Molet

na Primaria e na ESO, descenden
bruscamente no Bacharelato.
O goberno socialista ven de nomear
como nova Directora Xeral de Asuntos Relixiosos á diplomática Mercedes Rico Carabias. Leo nalgún medio
que é unha “anticlerical furibunda”,
pois de furibundos non precisamos
moito.
Voda real. Toca crónica rosa.
Casou o príncipe Felipe con Letizia.
A voda veu precedida dunha forte
polémica polas pinturas murais que
realizou Kiko Arguello na ábsida da
catedral da Almudena. Paréceme que
por moito que se esforcen, non é doado darlle vida a unha construcción
tan fría e símbolo da unión do trono
e a Igrexa. A min as pinturas non me
gustan, e menos as vidreiras. Din os
defensores que o Kiko é un artista recoñecido mundialmente. Houbo certo
asañamento desde algúns medios, e
puxeron a Kiko e a Rouco a parir. Non
creo que sexa para tanto. Os Kikos
entenden esta obra coma un acto de
oración, pois mentres pintaban, rezaban e xaxuaban, escoitando música
bizantina. É unha mágoa que xa que
hai facer unha cousa destas non se
siga o costume de séculos de buscar
autores que deixen obras de arte para
o futuro. Os chismes din que a elección de Kiko veu facilitada polo barato da obra, coméntase que ao arcebispado non lle custou un can. O que
parece que se confirma é unha fonda
comuñón entre o Cardeal e Kiko
Arguello.
A voda quedou no esperado, un
casamento de Estado. Agora lévanse
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moito estas cousas, para min algo
anacrónicas. ¿Lembrades aquel barullo que se armou coa Letizia, que
era divorciada e pouco practicante e
non sei que máis? pois nada, que non
hai coma uns bos cursiños prematrimoniais e velaí toda unha transformación e unha devoción abraiantes. A imaxe da Igrexa dirixente, con
todos aqueles bispos e cardeais amoreados tralo altar, co cardeal Rouco
falándolle a toda a realeza e mandatarios crentes ou non, recorda a outras
épocas e a eses cadros que vemos nos
museos. É difícil despois contestarlle
aos que nos acusan de estar sempre
arrimados ao poder. Eu pensaba na
cantidade de mozos que coñezo que
hai tempo queren casar e non poden,
pola precariedade do emprego, polo
prezo das vivendas e alugamentos,
pola falta de seguridade... non creo
que lles sente moi ben esta voda e
menos o boato eclesiástico. Algún xa
me espetou aquilo de: ¿e vós sodes a
Igrexa dos pobres? A homilía de
Mons. Rouco foi breve e centrouse na
amor como valor fundamental do
cristián e aproveitou para recordarlle
aos mozos que tiñan que ir a misa os
domingos. Alguén cualificou a homilía como “manual para príncipes católicos” e botouse de menos, xa que
había millóns de espectadores unha
denuncia das situacións inxustas do
mundo. Que sexan felices, pero que
non coman moitas perdices, que os
animaliños custan o seu...
Agora que pecho esta sección
coñezo o nomeamento do novo bispo
de Osma-Soria: Vicente Jímenez
Zamora, sacerdote diocesano que
exercía como Administrador da
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Diocese, tralo nomeamento de Pérez
González como Arcebispo Castrense.
Igrexa en Galicia
Aquí pola terra seguimos peregrinando. Non quero saturarvos así que
darei conta do máis importante. Santiago converteuse na “capital espiritual de Europa” por uns días. Unhas
200 persoas entre bispos, relixiosos e
leigos dos 25 países da Comunidade
Europea peregrinaron a Compostela.
Os bispos europeos fixeron asemblea,
na que reivindicaron a importancia
do cristianismo na construción de
Europa e reflexionaron sobre o texto
do que será a Constitución europea.
O seu voceiro, Josef Homeyer expresou que “a política ten que recoñecer
a súa responsabilidade ante Deus”.
Unha das reclamacións máis contundentes foi a de apoiar a construción
de Europa no marco da solidariedade,
atendendo especialmente a situación
dos novos países que se incorporan
cunha situación económica e social
moi por debaixo da media do resto.
Ao mesmo tempo que a Plenaria,
organizouse un importante congreso
teolóxico, tamén centrado en Europa. O cardeal de Madrid foi un dos
relatores e asegurou que a Igrexa ten
que propiciar unha conciencia en torno á perdida da herdanza cristiá da
sociedade, e avogou pola unidade de
acción e pensamento dos católicos
europeos, para defender especialmente “o dereito á vida, ao matrimonio e a familia”.
Unhas 20.000 persoas participaron na Marcha Mundial das Mulleres,
celebrada en Vigo o 22 e 23 de maio,
baixo o lema: “Diferentes si, desi-

guais non”. Este movemento naceu
en Quebec (Canadá) hai anos reclamando accións concretas contra a
pobreza e a violencia de xénero. 40
organizacións feministas galegas colaboraron neste encontro, entre elas
Mulleres Cristiás Galegas, que coordinaron dentro do Foro da Marcha, o
obradoiro “Mulleres e espiritualidade: corporeidade e resistencia”.Unha danza contemplativa foi
unindo a todas as participantes, que
escoitaron despois o relatorio de Chini Rueda e a memoria de mulleres de
todo o mundo a quen lle puxeron voz
e vida María Xosé Torres e Geraldine
Céspedes. É a primeira vez que na
Marcha Mundial aparece con forza
(pola gran participación) o tema da
espiritualidade, xa que ata agora
desde moitas organizacións feministas non miraban nada ben aquilo que
soaba a relixión ou a Igrexa. As
Mulleres Cristiás deixaron aberta
unha fiestra moi importante neste
encontro mundial. Parabéns.
E unhas 400 persoas celebraron a
festa do San Cidre convocados polo
Movemento Rural Cristián de
Galicia, en Pardiñas, Guitiriz. Acolleron as comunidades locais animadas por Juancho N. Gabeiras e Alfonso B. Torrado, agasallándoos coa popular torta de millo de Guitiriz. “O
que se agradece medra e solece; e o
que non se agradece axiña podrece”
como lema que convidaba a reflexionar sobre a actitude ante o pasado e
o presente do mundo rural. A celebración do mediodía, argallada por
Manolo Regal, contou coa intervención de moitas das comunidades que
aportaron o seu traballo. Veu logo o
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xantar compartido e unha animada
festa con xogos e baile.
Por Galicia andou o nobel da paz,
Pérez Esquivel, que se fixo presente
en encontros e conferencias por varias cidades. Tiven a oportunidade
de escoitalo en Santiago. Cun auditorio cheo, onde botei en falta á xente
da Igrexa, salvo algunha excepción,
Esquivel desde a súa fonda convicción cristiá foi denunciando e desvelando as engrenaxes do mercado internacional que esgana aos pobos
desenvolvidos, ás políticas do FMI e
do Banco Mundial, e cargou especialmente sobre os Estados Unidos,
a quen sinalou como o principal responsable do empobrecemento da
América Latina: “Converten os pobos
en mercados e valen máis as mercancías que as persoas”; fixo unha forte
defensa da identidade dos pobos e
nacións fronte ó proceso de globalización dirixido polas grandes
empresas do mundo.
A Escola de Espiritualidade pon
fin a este curso onde unhas 150 persoas compartiron estudo e oración no
Colexio S. Narciso dos Paúis de Marín,
onde o P. Francisco Carballo deu todo
un exemplo de acollida, acompañamento e atención. Este ano os Sacramentos foron o tema de traballo, e
houbo debates e intervencións moi
interesantes en cada xornada. A
escola remata coa convivencia de
“Días de Encontro e de Oración” no
Mosteiro de Sobrado dos Monxes, a
finais de xuño.
O día 8 de maio, educadores na fe
de toda Galicia peregrinaron a Santiago e fixeron xuntanza no Colexio
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“La Salle”, onde participaron nunha
sesión de traballo axudados pola dinámica “Discípulos de hoxe no
camiño de Emaús”. Tralo Xantar
achegáronse á Catedral e participaron na Eucaristía.
A mediados de abril tivo lugar un
Simposio Internacional de Teoloxía
no Instituto Teolóxico de Santiago.
Tres días de relatorios coa participación de bispos e teólogos. O congreso
foi organizado pola Asociación Social
Cultural Porta do Camiño, vinculada
ao Opus Dei. Tamén no Instituto
Teolóxico a Cátedra Cardenal Quiroga Palacios organizou unhas xornadas centradas en “Familia, Sociedad
e Iglesia. ¡Anunciar el evangelio de la
vida!” coa participación de Dionisio
Borobio de Salamanca, Perich Cancio
de Valencia, Da Silva Lima de Portugal e Abrisqueta Zarrabe de México.
A Pascua Xove de Arousa reuniu a
uns trescentos mozos no Colexio das
Filipenses de Vilagarcía no XXXI
encontro. A figura de Xesús “Un tal
Xesús” centrou o traballo dos grupos
durante o ano e durante a convivencia. E pechamos cunha peregrinación
máis, a dos 70 seminaristas de toda
Galicia que acudiron onda o Apóstolo
os días 17 e 18 de abril, que ademais
reflexionaron en pequenos grupos
sobre a realidade da vocación sacerdotal.
Tui-Vigo
Cóntanos o amigo Manolo Sordo
que o Sínodo Diocesano segue a súa
andaina e rematou a reflexión dos
grupos sinodais sobre o primeiro
documento: “A Igrexa, fogar de fe” e
se achegaron propostas de grupo e
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individuais que formarán parte do
material a estudar na terceira fase
do Sínodo a celebrar na segunda metade do 2005. Agora traballase co segundo documento: “A Igrexa celebra
a súa fe”. En setembro están previstas asembleas de zona onde se presenten as achegas sobre estes temas.
Entre outubro e o Nadal traballarán
o terceiro tema: “A Igrexa, Comunidade Viva”.
O XXVI Cursiño de Pastoral da
Saúde (que non sei por que lle seguen
chamando “regional”) foi organizado
pola Delegación desta Diocese, os días
8 e 9 de maio en Tui. Houbo relatorios
e mesas redondas que intentaron
concienciar aos participantes da importancia do acompañamento ós enfermos do hospital, cárcere, dos barrios e parroquias. Como relator contaron con Arnaldo Pangrazzi, relixioso
camilo e profesor do Instituto de
Pastoral Sanitaria de Roma. Xunto
co bispo, D. José Diéguez celebraron
a eucaristía na catedral de Tui.
Tres leigos da diocese foron admitidos para o diaconado permanente,
na Parroquia do Sagrado Corazón o
pasado 6 de marzo: Desiderio, Antonio e Xosé Manuel, pais de familia
deron este importante paso ante o
bispo da diocese nunha importante
aposta pola renovación pastoral.
Celebrouse a XXII Asemblea Xeral
de Cáritas o 13 de marzo na Parroquia Viguesa de Santa Baia, coa participación de Nuria Gispert, presidenta de Cáritas Española que falou
sobre a situación actual de Cáritas.
Insistiu na necesidade de comprometerse moito máis cos excluídos,

especialmente os inmigrantes e asumir novas realidades como a denuncia dos poderes públicos cando non
garanten os servizos básicos ás persoas. Mons. Diéguez insistiu neste
reto: “...a nosa meta é unha sociedade
xusta onde o amor sexa cinguideiro
de todo home, de toda muller e de toda relación humana... Non podemos
nin queremos quedarnos nunhas actividades que soamente dan resposta
a unhas necesidades materiais...” e
na mesma liña falou Xaime Berrecheguren animando a que as parroquias sexan verdadeiros lugares de
comunicación de bens e de compromiso cos necesitados.
Celebrouse tamén a Semana do
Apostolado Segrar do 29 de maio ó 3
de Xuño con charlas sobre “A liturxia
e a Igrexia” a cargo de Manuel
González López, da facultade de S.
Dámaso en Madrid e mesa redonda
sobre os grupos sinodais.
Lugo
O 25 de maio foron trasladados os
restos mortais do fundador da parroquia da Milagrosa, Xosé Fernández
Núñez(1896-1963) desde o panteón
familiar á igrexa lucense. Era o desexo
de moitas das persoas que o coñeceron. Foi un crego “xeneroso e acolledor que morreu na pobreza, pois socorría sen acougo ós máis pobres na
posguerra, despois de exercer tamén
no ensino medio como profesor de
filosofía, onde mostrou os seus amplos coñecementos, que lle valeron o
aprecio dos intelectuais daquel
tempo” así descríbeo Blanco Torrado
na revista Irimia. E os de IrimiaLugo organizaron o Foro Aberto co
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tema: “O Xacobeo a debate” coa participación de Bernardo García
Cendán, Manolo Regal e Félix Arias.
O Movemento Bíblico volve a publicar a revista “Génesis” para celebrar os seus 25 anos. Celebrouse a
festa de S. Xoán de Avila no Seminario Diocesano con conferencias, eucaristía presidida polo bispo, e homenaxe aos cregos que fixeron as vodas
de ouro. O Colexio Seminario Diocesano recibiu un premio por un traballo orientado a impulsar a recuperación e coidado do entorno en Pesqueiras, na Ribeira Sacra.
A nosa voz, a revista de información diocesana, que xunto a Dumio
de Mondoñedo-Ferrol, se publican
integramente en galego, dá conta da
axenda diocesana para o mes de maio,
unha chea de actividades que reflicten dinamismo e ilusión no traballo:
Día da Igrexa diocesana, Equipos de
Nosa Señora, Equipo de Pastoral,
Colexio de Arciprestes, Encontro do
Apostolado Segrar...
Santiago
Algunhas das novas xa comentadas, foron en Santiago. Citar só que
entre as moitas peregrinacións, tivemos á diocese de Madrid, co Cardeal
Rouco á fronte, os Cabaleiros do Santo Sepulcro de Xerusalem e milleiros
máis. Quen ía pensar que o Santiago
Matamouros espertaría tanto interese e polémica. Primeiro o cabido decide retiralo ao Museo, cousa acertada. Despois tras unha campaña de
protestas, parece que ben organizada
incluso con numerosas ofrendas florais e insospeitados debates na prensa e na radio, dan marcha atrás e
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parece que o Matamouros queda no
sitio. Quixera sinalar dúas cousas que
me parecen importantes e novidosas:
mozos pertencentes ás relixións católica, musulmana e evanxélica
reuníronse na Facultade de Historia
nun encontro convocado por Pastoral
Universitaria:”Nós entendémonos,
¿e ti?” Interviñeron representantes
das distintas comunidades relixiosas.
Cáritas diocesana ven desenvolvendo interesantes actividades de
cara á inmigración e o mundo rural.
Unhas xornadas de Animación Rural
realizadas nas comarcas de Arzúa,
Carballo, Cee e a Estrada buscan
analizar problemas e pobrezas e dar
saída a proxectos que faciliten o
traballo e a vida nestes lugares. A
Costa da Morte é unha das zonas
máis empobrecidas, xa antes do
Prestige, cun índice de emigración
moi alto na xente moza. Problemas
de alcohol, droga, ancianidade e soidade van definindo as “novas pobrezas”
E Cáritas Interparroquial de Santiago presentou a XI Xornada de
Solidariedade cos Parados: nos últimos dez anos o paro non decreceu na
comarca e cóntanse unhas 15.000
persoas sen traballo, onde as mulleres
son as máis afectadas. Hai que unir a
isto a demanda de traballo duns 500
inmigrantes e colectivos como os
xitanos. Cáritas denuncia estas realidades como focos de pobreza. O Monte do Gozo acolleu a Asemblea Diocesana de Axentes de Pastoral Familiar, cuxa Delegación está dirixida
por leigos. Un relatorio de Andrés
García Vilariño, o informe da Delegación e a Peregrinación á Catedral
centraron a xornada.
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Ourense
Cáritas Diocesana ven de abrir un
piso de acollida para emigrantes retornados e inmigrantes. Grazas a un
convenio coa Xunta de Galicia, o bispo
Luís Quinteiro inaugurou o pasado
mes de marzo as novas instalacións
que xa contan con cinco familias. O
acordo contempla a apertura de catro
casas máis, dúas na cidade e dúas no
rural, en rectorais ata agora desocupadas. Recordamos que CáritasOurense conta cun obradoiro de formación e emprego: O Brocal, que
ocupa nestes momentos a unhas 40
persoas.
E nas terras de Lobeira celebraron
con bombas de 5 estalos o Día das
Letras. A Igrexa sumouse á homenaxe
a Xaquín Lourenzo, e o bispo e mailos
cregos da Limia celebraron xuntos
unha eucaristía, e participaron nos
actos oficiais, colocando unha coroa
de loureiro ante un dos monumentos
ao Xocas. Algúns destes cregos foron
alumnos e colaboradores de D.
Xaquín.

Se ata agora todo son boas novas en
Ourense, hai que destacar un feito
que saltou á prensa e emborralla de
novo a imaxe da Cidade dos Muchachos de Benposta: un grupo de “benposteños” pediu a dimisión do P. Silva, e demandan ser admitidos como
socios, ameazando con acudir á
xustiza. Fixeron duras acusacións
contra Silva, chamándolle “ditador”,
e que pretende pechar a Cidade.
Algúns comentarios apuntan a unha
sublevación argallada desde fora,
para tomar o poder en Benposta, en
“horas baixas” do P. Silva. A sospeita
apunta ao conflito coa Xunta polos
terreos que os tribunais obrigaron a
devolver á Cidade dos Muchachos.
A diocese celebrou con alegría as
vodas de ouro e prata de 22 cregos, o
día de S. Xoán de Avila, acompañados
de 200 compañeiros e de Mons.
Quinteiro que animou aos presentes
dicindo: “Que o Señor nos toque o
corazón para que non nos desanimemos, para que non digamos: isto non
ten remedio...” Pois oxalá.
Rubén Aramburu Molet
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Libros chegados
Vorfrimler, Herbert: Karl Rahner,
Sal Terrae, Maliaño, 2004, 360 páxs.
No centenario do seu nacemento e
nos vinte da súa morte, o autor
agasállanos con esta obra na que
ofrece unha boa síntese da biografía
e da teoloxía do gran autor. O
subtítulo reza: Experiencia de Dios
en su vida y en su nacimiento. Na
primeira parte desenvolve catro
capítulos dedicados á vida e na
segunda outros cinco dedicados aos
cinco temas fundamentais da súa
teoloxía. Paga a pena.
Prada Blanco, Albino: Economía
de Galicia: situación actual y
perspectivas, tresCtres, Santa Comba
2004, 230 páxs.
O autor é doutor en Economía e
profesor na universidade de Vigo.
Premio da Crítica e autor de
numerosas obras na súa materia. O
texto é unha actualización ampliada
do manual en galego co mesmo título
publicado en Xerais. Tenta dar unha
visión da realidade económica do
país.
Vilar
Álvarez,
Manuel:
“Diccionario” Xaquín Lorenzo
“Xocas”, TresCtres, Santa Comba
2004, 160 páxs.
En nove capítulos ofrécenos unha boa
síntese da vida e obra do persoeiro
das letras Galegas 2004: Vida, obra,
imaxes, textos relevantes, sinopse da
época. O prólogo é de Xesús Ferro
Ruibal.
Villar Murillo, Andrés e Suárez
Carballo, Rubén: 40 aventuras al
final del camino TresCtres, Santa
Comba 2004, 270 páxs.
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Ambos autores son profesionais da
aventura nas diferentes facianas de
monte, mar, ou río... Aquí limítanse
a expor, a modo de guía turística, as
distintas posibilidades que ofrece a
zona do Camiño de Santiago:
ascensión, barranquismo, descenso de
ríos, ponting, parapante, sendarismo
etc.
VV.AA. XXII Ruta cicloturística del
Románico, Fundación Rutas del
Románico, Poio 2004, 294 páxs.
Unha vez máis a Fundación ofrece as
súas actividades anuais, e a descrición
de monumentos da zona visitada
polos ciclistas: Vilagarcía, Moraña,
Barro, Ribadumia, Cambados, Meis,
Silleda, Baiona, Cuntis, Tenorio,
Lourizán. Unha vez máis tamén
contribúen a dar a coñecer os tesouros
da nosa arquitectura.
Boff, Leonardo: Etica y Moral, Sal
Terrae, Maliaño, 2004, 134 páxs.
Pasan de sesenta os libros deste teólogo, actualmente profesor de Ética e
Ecoloxía nunha universidade de Río
de Janeiro. Nestas páxinas reflexiona sobre os fundamentos da ética
partindo, unha vez máis, da situación persoal. Busca as súas orixes e
define os fundamentos dunha ética
planetaria.
Marcouiller, Douglas: El sentir con
la Iglesia de Monseñor Romero, Sal
Terrae, Maliaño, 2004, 126 páxs.
O autor é xesuíta, doutor en
Económicas e profesor en Boston que
viviu en El Salvador. Analiza como
practicou Monseñor Romero este
principio ignaciano de sentir coa

LIbros chegados á redacción

Igrexa, nada doado na súa situación
nin na nosa... Jon Sobrino,
compañeiro do autor, faille o prólogo.
Schüster Fiorenza, Elisabeth:
Los caminos de la sabiduría: Una
introducción a la interpretación
feminista de la Biblia, Sal Terrae,
Maliaño, 2004, 286 páxs.
A autora de En memoria de ella,

(catedrática de Sagrada Escritura en
Harvard Divinity School) avanza na
súa traxectoria de teóloga feminista
e desta volta achéganos á
interpretación bíblica a través da
Divina Sabiduría. Informativa,
liberadora, creativa, ofrece novas
pistas de busca na dobre dimensión
bíblica e feminista.
Engracia Vidal Estévez
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Cartas a
Encrucillada
Estiven pensando en mandarlle unha carta ao Arcebispo de
Santiago para protestar pola postura que ten a COPE con respecto
ao asunto das eleccións. Iso de insultar aos xornalistas por dicir a
verdade paréceme que non ten nome. Pero que ademais o faga unha
emisora da Igrexa é o colmo. ¿En nome de que Deus falan, a que deus
serven? Se non están de acordo polo menos que calen. Pero penso
que se teñen unha emisora para ser cómplices da mentira, do
descaro, dos capitalistas, da morte, etc. eu sinto vergoña de pertencer
a ese cacho de Igrexa. Penso que ademais deberían ser eles os
primeiros en denunciar todo este obscurantismo, pero non, é todo o
contrario. ¿Qué pensades? Eu estou abondo indignada.
EQU (Galicia)

Escribo desde a República Domicana. Son un misioneiro do IEME,
que traballo en Santo Domingo e recibo a vosa revista, que paga
Eulogio Sangil Beltrán (coido que foi el quen me suscribiu), cura de
Lugo e amigo e veciño meu. Quero solicitar que me cambien a
dirección.... xa que cambiei de parroquia, sempre nun barrio
marxinado.... agora estou na parroquia de San Paulo Apóstolo, no
barrio de Cristo Rei. Encántame a revista e axúdame a non illarme
da miña cultura de orixe. Gracias.
Manuel Bodenlle Yáñez
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Normas de publicación para os autores
Encrucillada defínese como revista galega de pensamento cristián e
publica traballos que cadren con esta definición.
Publica fundamentalmente dous tipos de traballos: Estudios (de ata
32.000 carácteres, espacios incluídos) que estudiarán un tema en
profundidade, e Achegas (de ata 15.000 carácteres, espacios incluídos)
que tratarán temas máis concretos ou aspectos puntuais dun tema. Os
estudios deberanse acompañar dun resumo.
A revista publica tamén recensións de libros que traten os temas xa
explicitados. Estas notas non deberán exceder os 5.000 carácteres
(espacios incluídos) e terán a seguinte estructura: Autor do libro
analizado, Título, Editorial, cidade de publicación, ano de publicación, nº de páxinas. Comentario.
Dos traballos rogamos entregar unha copia en papel e unha versión en
disquete (agradécese a utilización do formato RTF (Rich Text Format)
ou os formatos dos procesadores WordPerfect (ata a versión 9) ou Word
(ata a 97).
Rógase na versión informatizada non utilizar máis códigos de formato
que os estrictamente necesarios. A revista utiliza as seguintes
conveccións tipográficas: subtítulos en negra, títulos de libros,
publicacións, casas comerciais, institucións, etc en itálica, reservando
as comiñas unicamente para as citas textuais. Non se utilizan nunca o
subliñado nin as maiúsculas coa finalidade de destacar textos.
O autor/a consignará o seu enderezo completo para poder contactar con
el/a e o seu título académico e/ou actividade profesional. Tamén pode
consignar o enderezo de correo electrónico se desexa que apareza na
revista.
Os artigos poderán conter notas, que figurarán a pé de páxina, onde se
citará tamén a bibliografía. Os libros citaranse da seguinte maneira:
Inicial do nome, Apelidos, Título en itálica, Editorial, Cidade de edición,
ano de edición, páxs.
No caso dos artigos farase do seguinte xeito:
Inicial do nome, Apelidos, Título do artigo en itálica, Nome da revista,
número da revista, (ano de publicación), páxs.
A redacción da revista determinará nun prazo aproximado de tres
meses a conveniencia da publicación. Neste prazo o autor será informado sobre a posible data de publicación ou seranlle suxeridos posibles
cambios para que o artigo se axuste á orientación da revista.
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Unha nova linguaxe oracional
Xosé Antón Miguélez Díaz
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Victorino Pérez Prieto

Como ler hoxe a Biblia
Carme Soto Varela

Pierre Teilhard de Chardin
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Xosé Luís Barreiro Rivas
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