Nº 139 • setembro - outubro 2004

Encrucillada

PENSAMENTO CRISTIÁN

Encrucillada

REVISTA GALEGA DE PENSAMENTO CRISTIÁN

DE

139

REVISTA GALEGA

Encrucillada

Nº 139 • set - out 2004

Green, un crente no gume da fe
Xavier Carro

Mulleres e espiritualidade
Chini Rueda Savater

Espírito, corpo e resistencia
María José Torres Pérez e
Geraldina Céspedes Ulloa

Entrevista a Juan José Tamayo
Antón Vidal Andión e
Waldo García Romero

Actualidade política,
cultural e relixiosa
Xosé Luís Barreiro Rivas
Xoán Bernárdez Vilar
Rubén Aramburu Molet

MESA DE REDACCIÓN
Andrés Torres Queiruga (Director)
Xaime M. González Ortega (Redactor-xefe)
Engracia Vidal Estévez (Secretaria)
Agustín Díaz Blanco
Xavier R. Madriñán
Pilar Wirtz Molezún
ADMINISTRACIÓN
Amalia Tomé Rocha
CONSELLO DE REDACCIÓN
Xesús Acuña Garrido (Pontevedra)
Rubén Aramburu Molet (Marín)
Xoán Bernárdez Vilar (Vigo)
Alfonso Blanco Torrado (Guitiriz)
Xoaquín Campo Freire (Ferrol)
Hermelinda Dapena Tarela (Pontevedra)

Mariano Guizán Sánchez (Ames)
Xosé Antón Miguélez Díaz (Ferrol)
Xoán M. Neira Pérez (A Pobra do Caramiñal)
Pilar Pena Búa (Cuntis)
Victorino Pérez Prieto (Ferrol)
Xesús Portas Ferro (Pontevedra)

Manuel Dourado Deira (Rianxo)

Manuel Regal Ledo (Abadín)

Pedro Castelao (Univ. Comillas)

Anxos Renieblas (Santiago)

Miguel Fernández Grande (Ourense)

María do Carme Solloso Blanco (Narón)

Bernardo García Cendán (Lugo)

Antón Vidal Andión (Vigo)
Marisa Vidal Collazo (Santiago)

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN
Tel. e Fax 986 84 61 82 - e-mail: encrucill@netcom.es
Rúa Nova de Arriba, 1 - 6º Dta.
36002 PONTEVEDRA
Prezos da subscrición anual (5 números):
• Ordinaria ..................................................

16

• De apoio ..................................................

Desde 18

• Estudiantes ou parados ..........................

Desde 09

• Número solto ...........................................

4

Publicación bimestral
CONTAS CORRENTES
Caixa de Aforros de Galicia: 2091-0342-28-3040000681 - Santiago
BBVA: 0182-5150-81-0201578208 - Pontevedra
Graficolor MINERVA, S.L. - Polígono do Tambre - Rúa Gutenberg, 5 - Santiago - D.L. C-80-1977 - I.S.S.N. 1131-6519

Sumario
Nº 139
Volume XXVIII
Setembro-outubro de 2004

Guieiro

por Agustín Díaz Blanco

3 347

Estudos

Graham Green, un crente no gume da fe
por Xavier Carro
Mulleres e espiritualidade
por Chini Rueda Savater

5 349
23 367

Experiencias

Espiritualidade: corporeidade e resistencia
por María José Torres Pérez e Geraldina Céspedes Ulloa

39 383

Entrevista

Juan José Tamayo. Censura en relación coa
Xerarquía Eclesiástica
por Antón Vidal Andión e Waldo García Romero

59 403

Achegas

Mar adentro, unha película luminosa sobre un
home que quere morrer
por Victorino Pérez Prieto
Unha versión descoñecida do poema “Rogo
a Yavé” de Celso Emilio Ferreiro
por José Angel García López

69 413
75 419

Sumario
In memoriam

Manuel María, a brétema luminosa
por Marica Campo
¡Manuel María!
por Lois Vázquez Fernández
Antón Tovar, poeta
por Xesús Portas Ferro

79 423
81 425
83 427

Crónicas

Crónica da Romaxe
por Ana Prejigueiro Santás
Crónicas do Finis Terrae: imos por un mal camiño
por Xosé Luís Barreiro Rivas
Rolda da Cultura: O capitán Nemo en Galicia
por Xoán Bernárdez Vilar
Rolda de Igrexa: De peregrinaxes e cursiños
por Rubén Aramburu Molet

86 430
88 432
95 439
104 448

Recensións

La comunicación, revelación de una asistencia
Miguel Jarquín

por Ramón Cao
El uno en lo múltiple. Aproximación a la diversidad y
unidad de las religiones

114 458

por Andrés Torres Queiruga
Historia de Galicia

117 461

por Manuelo Regal Ledo
Ledicia fuxidía

118 462

por Xesús Portas Ferro

120 464

Javier Melloni Ribas
Ramón Villares

Luis Vázquez Fernández

Ilustracións

por Soledad Pite

13 357
53 397

Guieiro
A xuntanza en Vigo da Marcha
Mundial das mulleres
xa merecera no número anterior de Encrucillada unha crónica de
ambiente. Agora recollemos os seus documentos máis interesantes
desde o noso punto de vista, como son os relativos ao foro sobre
mulleres e espiritualidade. Como se dixo na súa presentación, en
Galicia foi “no ano 1977 cando aparece o primeiro libro teórico
feminista: A muller en Galicia, escrito por Mª Xosé Queizán.
Xorden tamén os primeiros grupos galegos de feministas; logo virán
a revista feminista Andaina, a Biblioteca e Centro de Estudos da
muller de Alecrín, a Cátedra de Estudos Feministas na universidade
de Vigo”...
“Este foro de Mulleres e espiritualidade, corporeidade e resistencia, nace, polo tanto, no berro seco de tantas e tantas desas
mulleres que foron quen de escoitar o latexar desta forza creadora,
o retumbar desta enerxía de Vida en cada recanto da terra.
Deste berro profético do que falaba algunha das participantes
nacen os relatorios de Chini Rueda e do de María José Torres e
Geraldina Pérez, dous amplos traballos que analízan o camiño
percorrido pola humanidade, nunha dialéctica na que as mulleres
lle poñen cara ás múltiples forzas que promoven unha sociedade
patriarcal, xerarquizada e insolidaria.
Pero se o núcleo do número está ocupado por esta temática, o
centenario do escritor Graham Green ocupa tamén un lugar
preferente. O noso colaborador Xavier Carro percorre a obra deste
escritor, que rexeita para si o alcume de novelista católico pero que
desenvolve a súa ampla traxectoria no gume da fe. “Graham Greene
alerta dos problemas que asaltan as xentes relixiosas, descobre os
desacougos interiores, eses combates dolorosos na soidade da
conciencia. Os seus libros levantan moitas cuestións teolóxicas nun
mundo cada vez máis arredado de Deus”, segundo Xavier Carro,
que conclúe: “Despois dunha sosegada relectura, asáltame a
pregunta de que tal vez Deus escollese a literatura para deixarse
sentir entre as criaturas de ficción como unha verdade transreal
que ten cabida no corazón nestes tempos de ocultación.”
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Os problemas da liberdade de pensamento e conciencia dentro da
Igrexa son abordados nunha entrevista feita por Antón Vidal e
Waldo García ao coñecido teólogo Juan José Tamayo, no centro da
polémica nos últimos meses. No texto pásase revista a varios
conflitos coa xerarquía española e a diversos temas de actualidade
que seguen a crear polémica.
Victorino Pérez achéganos unha interesante crítica, do punto de
vista artístico e sobre todo das cuestións filosóficas e teolóxicas que
suscita, da película Mar adentro, da experiencia vital que lle dá pé
e das reaccións que agora suscita.
Noutra achega, un estudoso de Celso Emilio Ferreiro, José Ángel
García López, fainos coñecer unha nova versión do seu poema
“Rogo a Yavé”.
Nestes meses quedámonos sen dous coñecidos poetas. A Manuel
María, o poeta da Terra Cha, dedícalle Marica Campo un sentido in
memoriam, que completamos con un poema feito por outro amigo
do defunto, Lois Vázquez Fernández. Mentres Xesús Portas
conságralle outras páxinas in memoriam a Antón Tovar.
Contamos, unha vez máis, coas ilustracións de Soledade Pite e
coas seccións de crónicas e recensións. Unha crónica específica
sobre a romaxe vense engadir ás habituais. Dentro destas queremos
sinalar un feito que pode resultar extrano para os lectores menos
atentos: todo o que na revista se publica (agás este guieiro e mailos
índices) foi escrito fai máis dun mes. Por iso non se pode atopar na
crónica política unha análise de a recentes acontecementos moi
rechamantes. Pero cabe destacar que o fino olfato do cronista xa
apunta algún indicio do que logo ía pasar.
Aínda que un xa non sexa un mozo, éo nisto de poñer en marcha
un número da revista. E por iso comete erros tan elementais, como
de lle cambiar o nome a un colaborador: o autor do artigo Rostros:
Pierre Teilhard de Chardin é Xosé Manuel Pensado Figueiras e non
Pensado Iglesias, como figura na portada e no sumario da revista.
Vostedes desimulen.
Agustín Díaz Blanco
tinxu@teleline.es
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Graham Greene, un crente
no gume da fe
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1. Ante o centenario do seu nacemento
Neste outubro do 2004 conmemórase o centenario do nacemento
de Graham Greene, un dos escritores ingleses máis lidos do pasado
século. As súas novelas foron traducidas a máis de trinta linguas e
reflicten a problemática do home contemporáneo. Baixo a súa
trama latexan sempre a preocupación moral, existencial e relixiosa.
Greene, desde a súa perspectiva católica, esculca cunha fondura e
precisión estremecedoras os abismos da alma humana. Moitos dos
seus personaxes son seres agónicos que se debaten entre a fe e a
incredulidade, entre a graza e o pecado. Homes e mulleres asediados
polo mal e a desesperanza, pero nese mundo corrompido e abafante
tamén se deixa sentir a presenza misteriosa dese Deus que todo o
transcende. É un escritor comprometido co seu tempo, denuncia a
inxustiza, a opresión e a miseria que baten nos máis humildes. As
súas novelas son, polo tanto, limpa disección da alma humana,
como acabados frescos das sociedade moderna. Ás veces, resplandece
un escintileo arrepiante que enche de misterio e grandeza deste
mundo desapiadado e cruel. Ficcións cheas de aventuras e de
trepidantes accións polas que emerxe a conciencia atormentada do
seu autor.
G. Greene alerta dos problemas que asaltan as xentes relixiosas,
descobre os desacougos interiores, eses combates dolorosos na
soidade da conciencia. Os seus libros levantan moitas cuestións
teolóxicas nun mundo cada vez máis arredado de Deus.
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Empregando a terminoloxía de Lilí Álvarez (En Tierra Extraña),
a función do novelista sería a dun can perdigueiro. Moitos
deleitámonos coas súas novelas de espionaxe e intriga á vez que
chegabamos a percibir a fráxil fronteira da moral individual así
como a encarnizada pugna entre o ben e o mal, a santidade e o
pecado, a fe e maila a dúbida. As súas ficcións familiarizáronnos
con problemas de conciencia a través dos seus entes de ficción,
desvelando o lado escuro da fe, esa fe angustiada e dubitante.
Aproveitando o centenario asistiremos a un revival do escritor, e os
vellos lectores teremos a oportunidade duna nova e gozosa relectura,
descubrindo entre os pregues do relato outras mensaxes máis
profundas e inquietantes. Supoño que moitos novos lectores
quedarán na superficie da historia, na anécdota, de seguro que non
han de percibir ese outro universo que se abre por debaixo da
trama, pois as súas carencias culturais e relixiosas impediranlles
internarse nesa outra historia que se desenvolve no corazón dos
seus personaxes.
2. Datos para unha biografía
Graham Greene naceu o 2 de outubro de 1904 en Berkhamstead,
no condado de Hertfordshire. Da súa nenez garda unhas lembranzas
felices da súa extensa familia e outras non tan gratas, como cando
evoca os recordos do colexio onde o seu pai era director do internado.
O rapaz vive un conflicto entre o afecto á figura do pai e a imaxe
autoritaria impoñendo disciplina aos seus amigos. Este dobre rol
vaille orixinar momentos incómodos que repercuten na súa
personalidade. Isto desencadéalle un desacougo, un devezo de
fuxida e de traspasar a porta verde do muro, pois será a fráxil
fronteira que hai entre a liberdade e a opresión, entre a fantasía e
a férrea disciplina. Aos dezaseis anos someteuse a unha cura
psicoanalítica co doutor Richmond. Vive na casa do médico en
Londres e lembra aquela estancia como un tempo feliz, apartado do
colexio. Días de vida regalada, presididos pola fermosa presenza da
dona da casa; neste ambiente transcorrían as sesións no diván e as
horas no xardín dedicadas á lectura.
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Rematada a escola secundaria, ingresa no Ballioll College de
Oxford e estuda historia. O período universitario vén marcado polo
aburrimento, as bebedelas e algunhas aventuras amorosas. Comeza
a colaborar no periódico Oxford Outook. É unha etapa de baleiro
espiritual e nugalla existencial, faille as beiras á morte, xogando a
ruleta rusa. A rutina do xogo rouboulle emoción a ese abismarse
perigoso. Afiliouse ao partido comunista para gozar dunha bolsa de
viaxe para visitar a Unión Soviética, pero non houbo viaxe e a súa
militancia non pasou dun mes escaso. Este episodio tivo despois
repercusións, xa que en 1952 o Departamento de Estado dos
EE.UU. negoulle a visa de entrada.
En 1926 convértese ao catolicismo, feito transcendental na súa
vida e que terá consecuencias na súa obra literaria. Ao fondo dese
camiño cara á fe hai unha muller Vivien Dayrell-Browning con
quen casaría en 1927 e da que logo se había de separar. Traballa no
Times desde 1926, dedicándose á crítica literaria e cinematográfica.
Neses anos xorde a súa afección as viaxes e marcha a África, marco
principal dalgunhas das súas novelas. Esta experiencia recóllese no
libro Viaxe sen mapas (1978).
En 1938, foi enviado a México como correspondente para cubrir
a información en torno á persecución relixiosa e anticlerical baixo
o goberno de Chaves. Isto permitiulle percorrer diferentes estados
e coñecer de primeira man a fonda relixiosidade das súas xentes
que a pesar da prohibición, celebraban na clandestinidade a
eucaristía e os outros sacramentos. Esta viaxe cóntase en The
lawless Roads (1939, [LR]) e inspirou a súa famosa novela The
Power and the Glory (1940). Durante a Segunda Guerra Mundial
traballou no Foreign Office, desempeñando misións en Serra Leona.
Enviado a Lisboa formou parte da célula do axente dobre Kim
Philby que pasaba información ao Kremlim.
Periodista trotamundos, aproveita as súas vivencias e aventuras
viaxeiras como materiais para as súas novelas. Greene non
permaneceu á marxe da vida política e todas as súas ficcións
recollen pezas dese o puzzle convulsionado que foi o mundo saído
da guerra mundial. Greene foi un escritor moi crítico, e polo tanto
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molesto para o poder. Mantivo unha actitude ética en defensa das
vítimas e dos humildes. A súa autoridade moral e o seu
temperamento insubornable permitiulle protestar contra moitas
inxustizas.
Morre en 1991 en Vevey (Suíza) onde se traslada para ser
atendido medicamente. Foi confortado espiritualmente por Leopoldo
Duran, amigo e confidente do novelista nos seus últimos anos.
3. Claves da novelística greeneana
Greene foi un autor disciplinado. Todas as mañás escribía
cincocentas palabras e así, ao longo da vida, fixo unha obra ampla,
sobria e de gran calado. Ademais a escrita, segundo o autor,
cumpría unha finalidade liberadora, terapéutica. "Pregúntome como
se poden arranxar aquelas persoas que non escriben, compoñen ou
pintan para escapar da melancolía, da loucura e do terror inherente
á existencia humana”. O acto de escribir era unha necesidade, ao
igual que as viaxes. Eran “vías de escape”. Foron unha necesidade
vital e sanadora.
Escribe para autocoñecerse e autoclarificarse. A través da
narración elabora un discurso no que ordena a realidade dando
forma ao caos da experiencia e desa maneira reflexiona sobre a
vida. As súas novelas son historias do home contemporáneo, relatos
dos baixos fondos da conciencia e da sociedade. Nese mundo de
sombras, desamparo e descrenza sempre brilla un fío de luz e xorde
o paradoxo que explica o inexplicable. Nas súas novelas atopamos
un segundo sentido, significan máis do que din. Este é o gran
secreto da arte que non só reproduce a realidade, senón que fai
visible o que normalmente non se percibe. “Suxerir con brillantez
como máis reais ca mesma realidade, outras presenzas absolutas”
(G. Steiner).
Nos anos cincuenta, a crítica encadrou a obra do escritor inglés
na chamada “novela católica”. Greene non aceptou tal adscrición.
Admitía que os seus libros reflectisen a fe ou a súa perda cos seus
diferentes matices, desde a crenza á incredulidade. Recoñecíase
católico pero refugaba que escribise novela católica. Greene
apoiábase nun texto de J. H. Newman que negaba a existencia da
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literatura católica, tan só recoñecía unha dimensión relixiosa
superior á literatura, argumentando que os libros debían tratar, en
principio, do “destino tráxico do home na súa caída”. A Greene non
lle interesaba a apoloxética senón o factor humano. Creo que toda
a súa obra trata da natureza humana, vista desde unha fonda
preocupación relixiosa.
E. Cassirer escribiu que a literatura é a mellor revelación da vida
interior da humanidade, xa que a través da creación dos personaxes
–o home imaxinario– achégase aos abismos do individuo.
Subliñamos que a novelística greeneana reflexiona sobre a condición
humana e a súa ancoraxe transcendente. As súas ficcións son
radiografías do home perdido na existencia, onde a incoherencia e
a angustia, o sufrimento e a soidade son, para moitos dos seus
personaxes, os únicos puntos cardinais. A trama das súas accións
desenvólvese nun mundo sen referentes relixiosos, e o baleiro é o
horizonte que arrodea aos seus personaxes, pero dun xeito
misterioso, xorde unha presenza oculta que ilumina zonas de
sombra, transcendendo os personaxes. Greene escribe sobre ese
mundo mergullándose nel, e case poderíamos dicir, que cunha certa
fascinación. Desde os seus presupostos estéticos, penetramos nas
máis sombrías facianas do mal pero tamén no misterios da fe e da
graza, por iso nas súas novelas se percibe a forza dos contrarios
como dinamizadores e marcadores da trama e dos personaxes. A
súa literatura inscríbese no réxime nocturno, seguindo a taxonomía
establecida por G. Durand. A escuridade é a metáfora do mal. A
caída abre as portas ao pecado, á corrupción e á degradación da
persoa. De aí que o crime, e o suicidio, o odio, a vinganza, como a
tiranía e todas as formas de violencia conformen o contexto no que
se moven os seus personaxes, personaxes da máis variada índole.
Podemos establecer un abano que vai desde crentes a agnósticos e
ateos, pasando por aqueles que perderon a fe pero aínda gardan un
remol dela no seu corazón. Todos son seres fráxiles, vítimas do
desamor e da desesperanza camiñando ás apalpadelas polo río da
vida, pero nesa noite da desolación e do abandono, o lector asiste
ao misterio da salvación, pois nese mundo contaminado polo mal
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revélase a inefable presenza de Deus, dun Deus que non abandona
ás súas criaturas, que as sostén aínda que estean na mesma sima
do pecado.
Dentro dos elementos da súa novela, contamos con illados sinais
relixiosos: igrexas, cregos, anacos de oracións ou vagas alusións
cristiás que se esvaecen na babel das preocupacións cotiáns. Pero
tamén hai outras inexpresables presenzas que rozan os personaxes
abrindo un oco cara a esperanza, cara a unha redención liberadora
na mesma entraña da realidade, dun xeito insólito insinuando
cambios ou transformacións que afectan ás conciencias dos
personaxes e achegando un novo significado á narración. Nos seus
textos latexa sempre unha didáctica do transcendente. Por debaixo
da intriga, hai case unha imperceptible apertura ao misterio. É a
mensaxe secreta da literatura de Greene.
O escritor clasificou o seu corpus novelístico1 en dous grandes
grupos: obras de entretemento e serias ou transcendentes. O
entretemento é un trazo principal da súa escrita e unha condición
importante en toda narración. Digo isto porque non é marca
privativa dun grupo senón máis ben trazo xenérico. A crítica
traballou sobre ciclos tendo en conta o predominio temático de
cada un deles. O primeiro baixo o epígrafe “a conciencia dividida”
abrangue as tres novelas iniciais, das que destacamos Historia
dunha covardía (The Man within) como a mellor do conxunto. O
segundo ciclo “o mundo corrompido” agrupa a Orient Express,
Campo de batalla e Así me fixo Inglaterra. Greene pasa da
introspección á descrición de ambientes, análise do mundo para
nos descubrir a súa corrupción. Destácase como tema imperante o
clima de frustración e de inseguridade que se abate sobre os
personaxes, personaxes illados na soidade e o medo.
Cara o gran camiño é o terceiro ciclo que comprende as novelas
nas que se comeza a translucir as súas crenzas católicas. Albíscase
ademais a graza nun mundo de falsidade e pecado. Neste apartado
temos Unha pistola en venda, Brighton Rock e O axente da
1

A única novela de Grahan Greene traducida ao galego é O terceiro home (N. do E.)

10 354

Graham Greene, un crente no gume da fe

confidencial (1938), inspirada na guerra civil española. Brighton
Rock é para moitos o mellor thriller escrito por Greene. J.L. Borges
dixo da novela “que ten a intensidade dun tigre e a variedade que
pode lograr un duelo de xadrez”, ademais de subliñar que é un libro
con varios niveis de lectura. O protagonista é un rapaz delincuente,
que ten conciencia de pecado e un pulo interior que o empurra cara
ao mal. É a contrafigura do Padre Wisky, o crego de O poder e a
gloria.
Para o noso traballo o cuarto ciclo é o que máis interesa, polo seu
contido relixioso. É o período de madureza e das grandes obras: O
poder e a gloria (1940, [PG]), O revés da trama (1948 [RT]), A fin
da aventura (1951, [FA]) e a peza teatral O cuarto de estar. A súa
cosmovisión católica ilumina un mundo tráxico e descrido; é unha
alternativa que xorde paralela cando a literatura existencialista
trunfa en Europa.
A través das súas novelas, Greene fai unha teoloxía do misterio,
unha teoloxía do amor enraizada nos seres humanos. A presenza de
Deus percorre a historia dándolle un sentido transcendente as
nosas accións, desde as máis grandes ás mais pequenas. Deus é
unha brisa que estremece as follas do noso corazón, un río de
esperanza fluíndo no silencio desa noite escura.
Coincido con Vargas Llosa en que O poder e a gloria segue a ser
unha magnífica e poderosa novela, extraordinariamente contada,
que dramatiza o vello antagonismo de razón e fe, de espiritualismo
e materialismo. É a historia dramática dunha fuxida. Nunha
primeira lectura estamos ante un texto con todos os elementos
policiais dunha persecución pero, a medida que nos imos metendo
nela, vaise transformando nun texto teolóxico que se converte no
apaixonante relato dunha busca. Remito aos lectores aos libros de
Leopoldo Duran.
O argumento é lineal. No Estado de Tabasco (México), en plena
persecución relixiosa, asistimos á desesperada fuxida do único
crego, que contravindo as ordes do goberno, queda desempeñando
na clandestinidade o seu sagrado ministerio. Leva así oito anos,
nun aqueloutrado ir e vir, burlando á policía para non ser detido e
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executado. Nese tempo, a degradación humana foi aniñando nel.
Non hai paz para a súa alma atormentada, nin descanso para o seu
corpo arruinado. O medo e o desespero, no seu persoal vía crucis,
son as duras e pesadas compañías nesa atroz fuxida. Acosado
dobremente pola policía e pola graza, encamiñase asustado cara o
calvario coa súa fe debilitada polo sufrimento e abandono. O
alcohol sérvelle de evasión da súa situación vital e para acalar os
seus remordementos. A escapada do crego é un dramático xogo das
escondidas para se burlar do tenente, e tamén de Deus, xa que se
sente indigno e miserable ante El, de quen non se pode escapulir.
Do crego non coñecemos nin o seu nome, tan só o seu alcume
denigrante –Pater Wisky–, pola súa afección ao alcol. Ten unha filla
e vive atormentado polos seus remorsos. A grandeza deste crego
radica no seu espírito de servizo, de entrega aos demais. Perde o
vapor que o ía sacar daquel inferno por atender a un moribundo.
Sendo unha persoa envilecida, xamais renunciou ao sacerdocio,
seguiu unido a Cristo e seguiu tendo confianza n’El, a pesar de se
sentir abandonado e ao bordo mesmo da desesperación. Pero os
designios divinos son outros. Hai un proceso de santificación. O
crego pecador e indigno transfórmase pola graza en santo e mártir.
A tese de Greene é a utilización do pecado pola graza, esa lufada
misteriosa que alenta nun mundo que aboliu a Deus.
Na mañanciña na que vai ser fusilado, borracho, cheo de medo e
encollidiño nun recuncho da cela pídelle perdón a Deus polos seus
pecados. Deus tamén necesita dos pecadores para estar no mundo,
todos, sen exclusión, son acollidos no seu amor infinito. Despois de
execución, non queda nada máis que un montonciño insignificante
xunto a parede, pero a graza non deixou de alentar e outro
sacerdote apareceu de xeito misterioso na vila. É a presenza oculta
de Deus que se deixa sentir, é a continuidade da fe.
A novela ten moitas concomitancias cos relatos evanxélicos da
paixón de Cristo, pero, pola outra, é unha obra incardinada na
literatura do seu tempo. O protagonista da novela é un antiheroe;
non é un sacerdote cheo de virtudes e santidade, senón de vicios e
pecados. Un modelo que rompe cos paradigmas da literatura
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devota e exemplar. Atopamos coincidencias coa corrente
existencialista, os sentimentos de estrañamento, de soidade e de
abandono son tamén eixes sémicos da súa propia obra. Fronte a
unha filosofía nihilista e unha literatura do pesimismo, Greene fai
unha literatura da esperanza. As súas novelas tratan dos camiños
tenebrosos da vida nos que se albisca a presenza misteriosa
iluminando o corazón dos derrotados, dos sufrintes, dos pecadores.
Deus está con eles, nunca os abandona. Cristo divinizounos coa súa
morte, humillándose para salvalos no amor. En O poder e a gloria,
como escribe Leopoldo Duran, “ese pobre crego representa a imaxe
de Cristo, humano na súa fraqueza e divino na súa forza”.
Escritor dunha grande habilidade técnica, non foi un innovador
nin un experimentalista. As claves da novela de acción e de intriga
–policiaca– vertebraron a estructura prioritaria do seu texto
narrativo. Recorre ao flash back, aos soños, anacos de diarios e
monólogos para darlle máis viveza e verosimilitude ao que se conta.
É un mestre do misterio, as situacións sorprendentes e os
acontecementos inverosímiles irrompen no medio das accións
creando novas espectativas á trama novelesca.
Fixo unha literatura do seu tempo e sempre se mergullou nos
estratos máis fondos da conciencia e nos aspectos máis duros vida
para desde eles, sen estridencias escribir que tamén no mundo do
sufrimento, do abandono e da inxustiza, cabe a esperanza no amor
e na misericordia.
4. O pensamento teolóxico
G. Greene tentou unha clara separación entre o eido privado, o
seu catolicismo, e o público ou profesional, a literatura. O certo é
que non pasou dun desexo, pois a súa obra está chea de constantes
preocupacións teolóxicas. O autor conta, na súa autobiografía, que
a súa conversión foi por Vivien, a súa noiva, e que pediu información
sobre a “natureza e límites das crenzas que ela tiña”. Na catedral
de Nottinghan coñeceu o Padre Trollope con quen mantivo longas
conversas e acendidas discusións sobre relixión nos lugares máis
inverosímiles.
O problema fundamental da súa conversión, como el mesmo di, é
que a súa grande dificultade estribaba simplemente en crer en
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Deus. Ese era o seu atranco maior. O complexo urdido de crenzas
podíaas asumir se vencía ese primeiro obstáculo que pechaba toda
apertura á transcendencia. Carecía de fe en Deus. A súa conversión
foi un proceso intelectual máis que sentimental. Os argumentos do
padre Trollope convencérono da “probabilidade” da existencia de
Deus. “Cheguei a aceptar a existencia de Deus, non como unha
verdade, senón como a mellor maneira a achegarme a ela” (O outro
e o seu dobre [OD]). Para superar o seu ateísmo loitou con todas as
súas forzas. Greene tomou unha decisión de índole persoal, foi un
acto de fe xa que era darlle sentido á vida, un sentido transcendente.
Desde a súa conversión non deixou endexamais de profundar nas
cuestións teolóxicas. Nalgún texto lemos: “a teoloxía é a única
forma de filosofía que leo con gozo” (Tallando una estatua), ou “no
meu tempo libre leo bastante teoloxía”. A súa obra confírmao.
Coñecía moi ben a Biblia e tiña un grande dominio do Novo
Testamento. Lector de San Tomé pero a súa preferencia decantábase
por Santo Agostiño “máis xenio, máis orixinal e máis poeta”.
Influíu dunha maneira decisiva na súa formación a obra do cardeal
Newman. Saliento as lecturas dos místicos españois de San Juan de
la Cruz e de Santa Teresa, que por certo teñen moito peso no
conxunto da súa obra. É moi longa a relación de lecturas dos
teólogos do século XX, figurando os máis importantes e saliento
que o novelista mantiña serias discrepancias con algúns deles polos
seus contidos.
G. Greene viviu no gume da fe, unha fe agónica e vacilante, ou iso
pensaba el. Pois queríaa robusta e sen fisuras. A intención continua
das súas oracións era pedirlle a Deus que lla aumentase, incluso
nos períodos de seca espiritual rezaba cada día suplicándolle que a
robustecese para que as dúbidas non a corroesen. A súa
preocupación era que non cría o suficiente. Fíxose célebre unha
frase do escritor: “o problema é que non me creo a miña
incredulidade”. Da negación á afirmación na fe. Greene afirmaba
a súa audacia de crer con todos os riscos que implica. Unha
continua loita interior mantiña viva esa fe que, ás veces, era
vacilante pero inexpugnable, xa que proviña dun universo
paradoxal. O catolicismo do escritor británico garda certa
semellanza co de Unamuno (“quen non dubida, non cre”), pero
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temos que dicir en favor de Greene que tivo claro desde un primeiro
momento, incluso nesas etapas de afastamento espiritual, que a fe
e a razón non entraban en colisión, xa que aquela se basea na
confianza. A fe é a continuación da razón, arraigada na fondura
insondable do ser humano.
Moitas son as referencias que atopamos acerca da fe ao longo da
súa obra. Bástenos unha escolma dos seus textos para nos decatar
de como o escritor reflexionaba entorno a ela. Aínda que tivese
dúbidas, facía unha distinción entre a crenza e a fe. “Esta é un don
de Deus, mentres que a crenza son as razóns que axudan á fe”. Vese
a influencia de San Juan de la Cruz, cando compara a fe “cunha
pobre e pequena noite entre as grandes árbores da corrupción, da
caducidade e do mal que ameazan a transparencia, a quietude e a
fraxilidade da noite”. Greene escribe ademais que “a fe sen a graza
é inconcibible e Deus endexamais quitará a graza a un home e que
só pode el facelo coas súas propias limitacións”.
A fe é un acto radicalmente persoal que nace do íntimo, un
compromiso desde a liberdade e o entendemento do individuo
porque a fe é crer o que non vimos. Algo que pode resultar
inaceptable nunha análise simplista. Para moitos a fe é unha
trampa da relixión , sen decatarse de que forma parte da vida, que
é consubstancial con ela, de que é un estímulo para o progreso, un
aguillón para toda empresa, pois a súa esencia se asenta na
confianza que fai posible toda comunicación, proxecto ou empresa
e no plano relixioso toda apertura ao outro. A fe significa admitir
que existe outro SER, crer que o ser non se esgota no ser das cousas
e da conciencia humana. A fe é unha aposta, un salto no baleiro,
unha indecisa certeza nos fondos secretos do corazón que non
entende a razón. Para Kierkegaard era un escándalo do absurdo,
un paradoxo e na miña opinión, un acto de fonda humildade ante
o misterio que desborda a razón. A fe é escura xa que non se apoia
nas probas, pois procede da inevidencia do signo.
A fe escurece, a fe fainos sentir a presenza do misterio, do paradoxo.
A fe como a luzada dos faros brilla con intermitencias e, nun campo
moi limitado, ilumina só anacos dunha paisaxe ilimitada (Visita a
Morin).
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Esa escuridade é propia da fe. Non hai claridade, é un pálpito,
unha premonición, un albiscar de desdebuxadas realidades
invisibles. Greene fala da “insensata fe” porque se basea nunha
serie de verdades de orde sobrenatural que se aceptan como
supremas e non están ao alcance da razón.
Creo que hai Deus e creo en todas as artimañas e supersticións dos
crentes. Non hai nada que non crea, poderían subdividir a Trindade
nunha ducia e crería o mesmo. Pillei a fe coma unha enfermidade.
Caín na fe como outros caen no amor. [...]Endexamais crin en nada
como agora creo. Estou segura e nunca estiven antes tan segura de
nada” [FA].

Na fe non hai un coñecemento perfecto. A sospeita e a dúbida son
inherentes a ela e non significa falta de fe (“Creo, Señor, axúdame
no que lle falta á miña fe” Mc 9.24). A fe é unha forma de
coñecemento distinto do intelectual, un coñecemento totalizador,
de “gran angular” que está fora da razón e da experiencia. Como di
A. Menguel “non debe someterse ás probas da razón. A fe non loita
coa razón: afírmase simplemente creándose un lugar baleiro. Nese
baleiro, din os místicos, pode entrar Deus” Trátase dun encontro
persoal con Deus que abrangue a intimidade, a realidade máis
fonda da persoa. A fe ábrenos ao misterio no mesmo gume do
baleiro. Pero Greene necesita a concreción desa crenza en Deus, no
lle serve un Deus abstracto ou alleo ao mundo, senón un Deus que
estea no mundo, e que estableceu un diálogo cos homes e coas
mulleres. Isto significa aceptar a revelación e que a historia é
movida por El. O escritor ten fe e cre nese Deus que se revela en
Xesucristo, ese Xesús que mostra o rostro dese pai misericordioso.
Atopamos de novo unha gran coincidencia con Unamuno: “A fe non
é adhesión da mente a un principio abstracto, senón entrega da
confianza e do corazón a unha persoa, para o cristián, á persoa
histórica de Cristo”.
Pensei que podería crer nunha especie de Deus sen relación con nós,
algo vago, amorfo, cósmico ao que prometese algo e que me dese algo
a cambio,[...] un Deus que se estendese na vida humana concreta,
como un vapor denso, flutuando entre as paredes e as cadeiras. Un día
eu entraría a formar parte dese vapor, escaparía para sempre de min
mesma. [FA].
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O escritor foxe dunha relixión persoal, de perfís vagos e é
contundente cando di que endexamais se reza a unha forza
inexplicable senón a un intermediario, a Cristo, afirmando ademais
que é bastante convincente o que se di de que o home foi creado a
imaxe e semellanza de Deus. É máis fácil rezar a Cristo que a unha
entidade abstracta.
Sobre o altar había un corpo tamén, un corpo tan familiar, máis
familiar que o de Maurice, e endexamais me fixera o efecto dun corpo
con todas as partes dun corpo, incluso as partes que o taparrabos
esconde. Acordeime dun que vira unha vez con Henry nunha igrexa
española, un corpo ensanguentado. Ao velo case me mareei. [FA].

No seu pensamento teolóxico Cristo é a pedra central da súa fe.
“Cristo dixo que era Deus e demostrouno.Todo o demais non ten
ningún valor no mundo das miñas crenzas”.
Subliñemos a influencia da mística española, a visión
cristocéntrica de ese Deus encarnado nos homes tan próxima a san
Juan de la Cruz. Cando fala de Deus ten reflexións profundas e usa
a via negationis, “canto máis ausente está Deus, máis presente
está”. Parte de que Deus é amor e o baixa á terra. Argumenta que
“debemos ver a imaxe de Deus en todos os homes, por pecadores e
abxectos que parezan aos nosos ollos. Este foi o segredo dos
santos...Cada home leva gravada no seu interior a imaxe divina, xa
radiante ou deformada, e destruíla esixiría a destrucción da
humanidade enteira”. Deus “anda no mundo”, está entre nós e
atopámolo incluso no medio do pecado. Ese encontro con el plásmase
amando os homes sen excepción, abríndonos ao outro. O amor
fraterno, a práctica da caridade é o camiño que leva a ese Deus do
amor e da misericordia.
“Con frecuencia, son os pecadores os que teñen unha confianza maior
na misericordia”. [Living Room].

Deus endexamais abandona ao home nesta vida, está presente e
actúa sobre el, aínda no medio do pecado. Cando parece que está
ausente, está poderosamente activo a través da graza e dos
sacramentos (“O meu Pai ata o presente está sempre a traballar,
Eu tamén traballo” X.5,17), xa que o cristianismo é unha relixión

18 362

Graham Greene, un crente no gume da fe

da acción de Deus e da acción do home, acción que pasa polo
corazón e pola historia da humanidade.
“Só Deus é xuíz e pescudador dos corazóns”. Non podemos xulgar
a ninguén, non coñecemos o corazón do home, nada máis é Deus o
que entra nel, a esa estancia recóndita á que non temos acceso, tan
só reservada para ese coñecemento total e íntimo de Deus coa súa
criatura.
Sra. Scobie non vaia imaxinar que nin vostede nin eu sabemos o máis
mínimo acerca da misericordia de Deus.[RT].

Greene confía plenamente na misericordia de Deus.
Non sei unha palabra de misericordia de Deus, non sei que horrible
lle parecería a el o corazón do home. Pero isto si que o sei, que se
algunha vez se condenou un só home neste estado, entón heime de
condenar eu tamén.[PG].

Deus sabe das complicadas e últimas razóns da alma humana
polo que a súa xustiza nace do seu infinito amor. O escritor vive na
esperanza, coa certeza de que hai un pai que nos ama e perdoa.
“A xustiza de Deus non se parece á dun xuíz. É matemática, na
equidistancia de dous puntos. É moi diferente da dos homes,
basicamente porque é perfecta en comparación coas inflexións dun
xuízo ordinario. [...] A xustiza de Deus provén dun coñecemento total.
Por iso non creo no inferno. Se Deus existe é omnisciente, e se é
omnisciente non podo imaxinar que unha criatura concibida por el
sexa tan mala que mereza un castigo eterno. A súa graza debe intervir
dalgunha maneira”.[OD].

Greene ten certas reticencias en aceptar o pecado mortal, tal vez
sexa pola herdanza da súa tradición protestante. Manifesta que
sempre se lle atrancou a distinción entre pecado mortal e venial.
Non cre que haxa pecados mortais, xa que son pecados directamente
cometidos contra Deus, e exemplifícao co caso dun home que se
deite cunha muller se ten intención de ofender a Deus ao realizar
ese acto. Engade ademais que o termo “mortal” presupón o inferno,
algo que para el non ten sentido, xa que non cre nel.
Non somos tan importantes para todo iso. Creo na misericordia.[...] O
inferno é para os grandes, para os moi grandes. Non sei de ninguén
que sexa bastante importante para o inferno salvo Satanás. [LR].
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Dentro do numeroso conxunto de temas teolóxicos
greeneanos, o sufrimento é unha das súas constantes preocupacións.
Sen dúbida ningunha, o sufrimento é difícil de aceptar para
calquera persoa, incluso para o crente. É unha realidade dolorosa
que se acepta a contragusto. É unha pregunta sen resposta. E o
silencio de Deus retumbando no corazón como única resposta a ese
reproche cargado de humana dor. Quizais non sexamos capaces de
descifralo impedíndonos entender o misterio do sufrimento divino,
“porque tras ese silencio non se esconde o baleiro, a nada, senón o
amor salvador que trata de chegar a nós, para os que cren en Xesús
non é a barreira do medo, senón a fronteira da esperanza” (Torres
Queiruga).
Un home de fe vese no dramático dilema de aceptar o que
humanamente a razón refuga xa que é difícil casar que Deus
permita o mal nun mundo creado por el. Non ten unha fácil
explicación. E non se pode aceptar sen máis xa que pode provocar
fisuras na fe. A única resposta ven desde a propia fe, partindo de
que o sufrimento foi tamén asumido por Deus como remate da súa
grande obra de amor aos homes. O escándalo da cruz é a redención
do sufrimento humano (“Meu Deus, meu Deus por que me
abandonaches” Mc 15, 34). Deus –o Enmanuel, o que está con
nós—acompáñanos no sufrimento máis radical, el está sufrindo
con cada home, comparte a súa sorte e o seu destino. Cristo
crucificado é unha proba da solidariedade co home que sofre.
O sufrimento é o camiño real que leva ao ceo [PG]
Scobie mirou para a padiola e viu unha neniña duns seis anos [...] e
vez.
–É terrible –dixo Scobie–
Scobie mirou os padioleiros que subían polo monte.[...] Habería que
ter o enxeño do padre Brûle para explicar isto, pensou. Non que a
criatura debese morrer, iso non precisa explicación. Aínda os pagáns
comprenderían que o amor de Deus podía significar unha morte
prematura, pero mantela viva corenta días coas súas noites nun bote
á intemperie, ese era o misterio, concilialo co amor de Deus.
El non podía crer nun Deus que non fose o suficientemente humano
para non amar o que creou.[RT]
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Esta pasaxe da novela é moi semellante a un d’A Peste de A.
Camus, cando o médico fala co xesuíta sobre un Deus que tolera o
sufrimento dos nenos, que son seres inocentes. O personaxe d’O
revés da trama concilia ese misterio, humanizando a Deus, asumindo
o gran paradoxo de que no centro mesmo do amor hai tamén
sufrimento. Ábrese á esperanza, aposta polo misterio dese amor
divino que reborda a humana intelixencia. Greene diferenciábase
así dos escritores nihilistas e dos seus contemporáneos, os
existencialistas.
O ser humano na súa fraxilidade, necesita do apoio de alguén que
o abrangue, que o comprenda, que o arraigue máis alá da súa
incompletitude e insatisfacción existencial. Buscar un asideiro, un
amarre, unha saída a tanta incerteza é algo natural a todos os seres
e a oración é unha delas.
–¿Que fixo vostede?
–Rezar...cando souben que morrera.
–¿Sabe algunha oración ?
–Non. [FA]

Pero a oración brota, ante todo, dunha actitude de humildade.
Poderíamos dicir que a humildade é un paso previo pois implica o
recoñecemento de Deus e logo, unha confianza e unha relación
para esa “experiencia profunda na que o home entra en diálogo coa
realidade inefable que nos rodea” (Rahner).
–¿Que facías encollida no chan?
–Rezar.
–¿A quen?
–A algo que quizais exista.[FA]
Os homes rezaron nos cárceres, nas rúas de mala vida, nos campos de
concentración. Soamente as clases burguesas esixen rezar en lugares
decorosos. Ás veces, a palabra rezo dáme noxo”. [Caso Acabado]

Gabriel Marcel coincide en subliñar o humilde e di que a oración
é unha maneira humilde e entregada de unirse ao absoluto. Na
oración a persoa reprégase en si mesma e, acolléndose ao silencio
de Deus, falarlle como se fose un home. Cristo fixo posible este
trato ao chamarlle a Deus Abba.
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Dixo o padre Thomas– hai oracións interiores, oracións do silencio.
Hai incluso, oracións inconscientes, cando os homes teñen boa vontade.
Un pensamento pode ser unha oración aos ollos de Deus.

O home ten que repregarse a si mesmo e deixar que o silencio de
Deus campe no seu corazón, sen máis, nunha entrega de confianza
e amor (“Entra no teu apousento e pechada a porta, reza ao teu Pai
en secreto, e o teu Pai que ve no secreto hache dar recompensa”, Mt
6,6). A oración é unha conversa con Deus, como gustaba dicir o
Cura de Ars, unha conversa que inicia o eu e logo o ti é o que toma
a iniciativa, xa que é Deus quen axuda nesa entrada oceánica no
Espírito. Moitos dos personaxes de Greene rezan, e rezan en toda
ocasión e por unha necesidade que lles vén das raíces do ser, en
procura desa escura entrega nos brazos do Abba. Orando, o home
fai presente no mundo a Deus misericordioso.
Imposible esgotar toda a temática teolóxica que atopamos nos
seus libros. Despois dunha sosegada relectura, asáltame a pregunta
de que tal vez Deus escollese a literatura para deixarse sentir entre
as criaturas de ficción como unha verdade transreal que ten cabida
no corazón nestes tempos de ocultación. Graham Greene, un crente
no gume da fe, escribiu novelas de mundos convulsos e violentos,
novelas inquietantes e abertas ao misterio, ao gran misterio de
Deus que xamais abandona o home.
Xavier Carro
Licenciado en filoloxía románica. Catedrático de ensinanza
secundaria.
Profesor asociado de lingua e literatura galegas
na Universidade de Alacante.
Membro correspondente da Real Academia Galega.
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¿Que pinta este tema nestas xornadas? ¿Como falar de
espiritualidade neste contexto? Son preguntas que traemos todas...
tratarei de poñer o tema sobre a mesa, de formular vías de acceso
comúns e, en definitiva, de abrir debate.
Propoño como punto de partida unha especie de definición de
espiritualidade que está alén (ou aquén) das relixións formais e,
desde a perspectiva feminista critica a matriz patriarcal das
relixións. Despois farei un apuntamento breve sobre algunhas
calidades do feminismo que, desde o meu punto de vista, cultivan
a espiritualidade.
Espiritualidade, para alén das relixións formais
Poderiamos dicir que é o conxunto de prácticas corporais, sociais,
políticas, persoais que nos axudan a interconectar toda as pezas
soltas da nosa existencia na súa elaboración de sentido e na busca
da integridade, liberdade e dignidade do noso ser.1
Escenarios e olores da infancia
músicas que dan ánimo
primeiras andanzas amorosas
libros, poemas, máis cancións
espiñas cravadas
páxinas de diario,
desexos íntimos,
Parafraseo unha definición de espiritualidade de Letty M. Russell. Citada por D.
O’Murchu en Reclaiming Spirituality, New York: Crossroad 1997, 21.
1
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esperanzas altas, utopías,
principios, decisións “transcendentais”, preguntas
esquinas dos parques,
bares da esquina,
rúas, movidas, manis
rostros,
rostros
rostros,
voces,
unha voz, a súa voz,
o seu corpo
viaxes en metro,
anos de loita e militancia
credos acendidos ou
nunca confesados
danzas e novas andanzas
novas preguntas, horas de soidade,
maternidade,
outras militancias, outras esperanzas, sen tacóns... xa
amigas, eternas conversas,
engurras, risas, choros,
silencio, tempos en silencio
miradas que atravesan o que ven
esperanza descalza.
Todo o que fixo e fai arder o meu corazón,
todo o que aínda o acende e volvería a acender,
todo o que me fai ser eu, tan tan miña, tan fráxil e forte
feroz, feliz, frívola, fervente, franca, física, febril, fantástica
lume
e... sobre todo, irmá de tantos outros lumes.

Hai moitos anos pregunteille a unha amiga feminista (das
mulleres que estiveron sempre na causa e enriba son
encantadoras...) por qué a preocupaban as mulleres curdas (entón
estaba niso) e díxome “por solidariedade de xénero”. Experimentar
ese sentimento de solidariedade é claro que non é resultado dunha
formación nun sistema relixioso específico (a miña amiga non é
crente), é a condición de apertura ao espírito de sabedoría e
querencia que habita na creación enteira e en cada intimidade
humana que dá forma a distintas e múltiples buscas de sentido e de
interconexión con outros. Creo que estamos a falar de
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espiritualidade, non de relixión. Explícome, unha tradición relixiosa
formal pode axudar a nomear a experiencia, a expresala e codificala
en relación cunha divindade x; esta forma de captar a experiencia
favorecerá, seguramente, afondar nela e na medida en que a
experiencia sexa nomeada, poderase despregar o seu significado
máis totalmente e terá alcance alén de min mesma. Á vez, cando
nun sistema relixioso se nomea unha experiencia como esta, a do
sentimento de solidariedade que te leva a involucrarte nunha
causa, supoñamos, como experiencia espiritual e como algo que
prace á divindade, entra normalmente en xogo o aparato
moralizante, un sistema de recoñecementos, méritos e sancións. E
extremos tales como etiquetar, clasificar, cinguir, apropiarse de
experiencias xenuinamente espirituais, proxectan, ao meu xuízo, a
sombra alongada e multiforme dos sistemas relixiosos. O lado
sombrío das relixións é a súa mirada arrogante, o seu talante
imperialista. A pretensión, cando a teñen, de seguidores do
cristianismo, o xudaísmo ou o islam (por nomear as tres relixións
maioritarias), de considerar que a súa relixión é a que contén a
totalidade da revelación e, desde esta perspectiva, as demais
relixións aparecen como inferiores2.
Por iso, ao longo da historia e nas distintas confesións,
redobráronse esforzos en compilar e regular doutrina, preceptos,
obrigas e prohibicións. Trázanse claras liñas entre ortodoxia e
heterodoxia. Resólvense difíciles diálogos e atribúese saber e o
poder aos gardiáns da ortodoxia. Por exemplo, na tradición cristiá,
Xesús veunos contar historias sobre un mundo de paz, xustiza,
igualdade e liberdade e veu a comezalo coa súa propia historia. Non
veu a predicarse a si mesmo senón a prender a faísca, a dicirnos que
todos a levamos dentro, que nos invita a ser sal no eslamiado e luz
no fúnebre, pero rematou convertido nun heroe salvador coroado
de grazas e virtudes, tan celestial que para moita xente deixou de
significar a fame terrea dun mundo mellor.

Comentándoo cunha amiga, dicíame que isto tamén acontece con persoas mesmo
dentro das propias relixións, é dicir, pode haber persoas cuxas experiencias non
sexan consideradas “dentro” da tradición: “non son do agrado da divindade”.

2
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Se a visión é a calidade que procesa as percepcións visuais, a
espiritualidade faino respecto das experiencias internas que
producen transformación ou impacto (aínda que sexa momentáneo)
na percepción da existencia de alguén. E, se ver consiste en
identificar realidades visibles, contemplar, que sería o verbo máis
axeitado para a calidade do espiritual, consiste en encontrar o non
tan visible no que se mira. Trátase dunha calidade innata da
conciencia, nun espazo intermedio e de cruzamento, poderiamos
dicir, entre o do intelectivo e o do afectivo. Entra en relación con
todas as dimensións que contribúen a vivir creativa e con sentido,
en relación mutua cos demais seres, co planeta e co cosmos.3
Dito isto, parece evidente que vivimos da necesidade espiritual de
saber, descubrirnos, saborearnos, construír sentido, a
espiritualidade non pode estar ausente na vida humana. Pode, si,
estar descolocada, desprazada, marxinada, silenciada pero non
pode desaparecer; se non a cultivamos botámola de menos e tamén
sucede que canto máis a cultivamos máis a necesitamos4. A enerxía
espiritual frustrada pode conducir a comportamentos perigosos,
destructivos ou patolóxicos como acontece na cultura das drogas ou
nos casos de supervaloración dos poderes económicos, por exemplo.
Nesta concepción do espiritual, podemos dicir que a noción de
“espazo sagrado” pertence ao ámbito interno no que
experimentamos, temos conciencia de que se nos puxo a atención en
algo construtivo, creativo de máis nosoutras. Por iso, todo espazo
pode ser sagrado porque é nese “poñérsenos a atención en algo” que
o noso ollar, o noso tacto, a nosa percepción do sabor e do olor o
fai sagrado.5 O desenvolvemento da espiritualidade require coidar
eses espacios sagrados. Os dualismos cosmolóxico-relixiosos: ceo3
Dentro dunha espiritualidade confesional, é un regalo que, como calquera regalo,
implica un regalador, unha regaladora.
4
Disto sabe a psicoloxía, que estudou a natureza das necesidades humanas
(Maslow).
5
Máis ou menos así explica unha amiga ceramista que lle acontece co barro. Di que
o barro lle fala e que é a través do tacto e do olor e todos os sentidos que vai
creando... A arte é, sen dúbida, unha tarefa espiritual. E, como xa queda dito, a
espiritualidade ten unha relación directa coa creatividade.
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terra, mundo-alén, inmanencia-transcendencia non teñen sentido
neste contexto. A espiritualidade da que falamos é terrea, tan terrea
como o anaco de arxila que modelan as mans dunha artista.
Así o expresa outra artesá, neste caso da palabra:
“O desexo de expresar por escrito imaxes, ideas ou emocións adóitame
vir acompañado dunha sensación de paz. Nos momentos en que me
deixei levar por esta sensación e púxenme a imaxinar e a crear poemas,
puiden vivir experiencias de liberdade.
Son momentos nos que estou enteira: está o meu corpo e a miña razón,
as miñas emocións e sentimentos, o meu pasado e o meu presente. Non
hai cortes nin fisuras nas miñas entrañas. É este estado de plenitude
o que me leva a sentir a escritura como unha cuestión vital.”6

Entendemos aquí que o transcendente ten que ver con ese estado
de plenitude, e non pertence ao ámbito da experiencia de unión
cunha divindade, atravesando barreiras físicas e filosóficas, senón
a todo o que nos fai participar dunha corrente subterránea que
engade profundidade e significado ás nosas relacións cotiás con nós
mesmas, con outros, co mundo... Transcender é ir máis alá do que
se espera de nós, do estritamente obrigatorio, os intentos de
internarnos no descoñecido, de entrar en diálogo, de tradear a
realidade, de atopar a auga que flúe debaixo, a moita profundidade.
Unha non necesita ir máis alá da terraza ou a cociña da súa casa...
é un alén interior. Chamémolo ou non Deus, divindade, forza
divina. Todas esas experiencias de novidade e aventura na
comprensión e construción do noso universo de sentido son
experiencias espirituais. Como di unha amiga filósofa moi
afeccionada a María Zambrano, isto do espírito non é cuestión de
crentes senón de sentientes.
Tradición espiritual da humanidade
Recuperar a tradición espiritual significa remontarse a decenas de
milleiros de anos. Estamos a falar da busca de sentido impresa
desde sempre no tecido do ser humano que se fai consciente nos
soños e aspiracións do corazón.
6
Graciela Hernández Morales, explica a súa poética en De raíz. Creaciones de
mujeres del mundo, edición ao cargo de Gloria Serrato Azat. Horas y horas. Madrid
2003, 53.
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O descubrimento do lume, datado polo menos hai 300.000 anos,
marca un xiro significativo na conciencia da humanidade,
especialmente a niveis espirituais e relacionais. A relación con esa
nova fonte de enerxía, coa súa capacidade para nutrir, quentar,
atraer, vincular e enerxizar a xente fixo entrar unha nova
perspectiva na concepción do sentido da vida. A imaxe arredor do
lume para quentarse ou cociñar, ou, simplemente para estar xuntos,
ofrece un arquetipo espiritual sobre a tendencia humana
comunitaria. Arredor do lume xorden vínculos, preguntas e
exploracións polo sentido. É esta capacidade de relación mutua,
ética e estética, da humanidade a dimensión central do noso
repertorio espiritual. Hai uns 35.000 anos atópanse mostras dunha
imaxinación espiritual e artística con profundas intuicións e
coñecemento da realidade.
O Paleolítico (40.000-10.000 a. C.) parece ofrecer unhas condicións
climáticas favorables que produciron rica vexetación e abundancia
de alimentos. Acompañouno unha conciencia espiritual centrada
na grande deusa nai da fertilidade. Confírmase como un culto
elaborado e moi estendido.
Os nosos antepasados mostran nos seus ritos funerarios a crenza
na existencia doutra forma de vida alén da morte. Os estudos
respecto da historia espiritual da humanidade apuntan que,
arquetipos nesa busca do corazón, vivían en total interdependencia
coa natureza que os arrepiaba, asustaba ou marabillaba. Sentíanse
en conexión coa enerxía da natureza, a calor do sol, o brillo da lúa,
a corrente da auga, a fertilidade da terra, a forza da tormenta, a
serenidade do atardecer dourado. Eran conscientes da proximidade
do poder divino e adorábano en ritos centrados no sol, a lúa, a
fertilidade. Prevalecía a convicción de que a vida é unha unidade na
que todo está interrelacionado. Este antigo sentido da harmonía
parece atoparse nesta intuición de que existe unha interconexión
íntima espiritual entre o espírito que nos habita e o que habita o
cosmos. No profundo da psique humana está o poder do espírito
que busca expresarse e comprometerse.
O concepto da terra como a grande nai nutricia era un concepto
dominante na conciencia espiritual da humanidade ata o ano 3000
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a. C. Desde entón en diante (referímonos fundamentalmente a
Europa e Oriente próximo), os valores de control e conquista, lema
predominantemente patriarcal, prevaleceron de forma inamovible
ata o noso tempo.7
E para validar esa ética incuestionable, o patriarcado proxectou,
de forma progresiva e común a moitas culturas, a imaxe dunha
suprema deidade masculina que serviu de referencia ao
conquistador da terra8. Deus conceptualizouse como o supremo pai
patriarcal con quen podemos relacionarnos e cuxa relación nos
xustifica e nos converte en superiores, o paso seguinte, dado pola
vontade de poder, é o de dominar outros. Pouco tempo despois esta
visión dun deus protector/conquistador dará lugar a formalizar
sistemas relixiosos.9
É a espiritualidade, e non a relixión, a fonte primordial de busca
de sentido que ofrece rutas coherentes para experimentar
integración e transcendencia. Queda moi insinuado o lado escuro
das relixións, nestes tempos de fundamentalismos dános ata grima...
pero hai un lado luminoso –atreveríame a dicir que en toda
confesión, aínda sen coñecelas todas a fondo– para os que se
recoñecen nelas, que consiste en algo así como unha linguaxe
común alentadora, unha simbólica cargada de beleza, un manto de
solidariedade que cobre espazos de comprensión e apoio mutuo
tecido pola fe dos demais (compañeiros, irmáns) que te alenta
cando falta a propia.
Sen embargo, de forma xeneralizada, hoxe parece que vivimos
neste primeiro mundo unha dislocación social e cultural que ten
como raíz a aliñación do espírito. Perdemos moito contacto co
A grande produción holliwoodiense Troya conta un dos mitos máis
famosos do patriarcado.
8
Desde aproximadamente o 4.500 a.C. bandas nómades comezaron a invadir
terreos fértiles no leste de Europa, o mesmo acontece cos arias na India, os luwians
en Anatolia e os aqueos e dorios en Grecia... non moito despois, os hebreos en
Canaán... adoptando a estratexia do impacto destrutivo, os invasores xustificaban
o seu desexo de controlar en nome dun deus masculino e conquisador.
9
Exceptuando o hinduísmo as orixes do cal se remontan ao terceiro milenio antes
de Cristo que conserva aínda trazos do período pre relixioso e o budismo que invita
a deixar a Deus ser Deus e a conducir as enerxías en erradicar o sufrimento.
7
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espírito que nos habita e coa enerxía espiritual que nos envolve.
Moitos factores puideron contribuír: o progresivo control sobre a
natureza, o afastamento e a súa explotación, o consumo voraz, o
predominio da razón nunhas épocas, o da tecnoloxía, noutras, a
insipidez e utilización das relixións...
Necesitamos reconectarnos, na tradición que sexa, en compañía
de quen ansían isto mesmo aínda sen recoñecer ningún deus, co
ventre cósmico que xera, sostén e alimenta; coa enerxía innatamente
espiritual. Por unhas causas e outras, fomos abandonando a corrente
espiritual que nos sustentou durante milenios. Trataríase de ser
capaces tamén de conectar coa enerxía que nos habita e nos rodea,
de conectar con esa fonte primordial dun xeito prelóxico e fondo.
O feminismo, creo, constitúe unha vía de acceso a este intento de
rescate do espiritual, ofrece un modo de resposta a este,
chamémoslle así, “instinto espiritual”.
Feminismo e espiritualidade
No relato que aparece na Biblia, ao principio do libro da Xénese,
lemos que dúas mulleres parteiras, cuxos nomes aparecen entre
unha cadea de vidas e mortes anónimas, Sifrá e Puá, desobedecen
as ordes do faraón de impedir a supervivencia dos nenos nacidos
nos partos. Elas non teñen ningún medio ao seu alcance, só a arma
da palabra e o engano. O faraón ten o poder-tiranía, as mulleres,
tanto elas, como a hebrea que despois porá un bebé nunha cesta e
o botara ao río, teñen o poder-sabedoría. O poder-tiranía mantense
sobre a base da submisión e é a transgresión a greta que, segundo
este relato (que aquí tomamos como exemplo e fóra do seu contexto
de intereses patriótico-relixiosos), creba este poder.
Sírvanos este xesto transgresor en que xogaron a vida –sen
chegar a perdela– como pasadizo máxico e atemporal que comunica
co feminismo.
O feminismo, amplamente entendido, é un dos movementos máis
creativos e volátiles do noso tempo. Un movemento que creou
conciencia colectiva. Que, pola súa comprensión integradora e o seu
potencial de interrelacionalidade, reatópase coa raíz espiritual da
humanidade.
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O feminismo en acción, movementos de mulleres como este, poñen
o dedo na chaga de violencias asestadas, dereitos infrinxidos,
lagoas legais e/ou ausencia de implementación de acordos
internacionais, falta de estratexias... ademais, coñecen, diriamos,
bálsamos, masaxes e métodos alternativos que curan outras feridas
e sanean para que a vida das mulleres e do planeta, casa de todos,
sexa protexida, beneficiada e ata venerada.
O feminismo, e insisto, non falo aquí só dunha corrente de
pensamento senón dunha corrente de personaxes vinculados entre
si que pensan, desde logo, e senten e actúan e dialogan.
Caracterízanse pola súa visión non dualista da realidade (no asunto
que nos ocupa, dualismos como: acción-contemplación, masculinofeminino, sagrado-profano, ceo-terra, corpo-alma...) e por unha
mirada sobre a historia e a cultura que estreita o corazón e a
imaxinación máis alá e os constructos mentais e os paradigmas
culturais do modelo patriarcal predominante nos últimos 10.000
anos. Máis alá da asfixia que producen ás veces as ortodoxias
relixiosas en que o alento do espírito creativo parece sufocado polas
normas e prohibicións, as mulleres con espírito feminista van
descubrindo os elementos opresores das tradicións e tamén os
liberadores e van alimentando ese instinto espiritual.10
“Se queres conseguir que viva unha árbore
proxecta ao seu redor ese espazo interior
que en ti reside”11
No feminismo atopamos calidades fundacionais que han de estar
presentes, entre outras seguramente, nunha espiritualidade capaz
de xerar esperanza e sentido hoxe. Imos referirnos en concreto a
Di Joan Chittister, da Orde Benedictina, que o feminismo é unha
espiritualidade que ignoran o mundo e a Igrexa, e, continúa, é outra forma
de ver a vida, outro conxunto de valores designado para nutrir este mundo
agonizante e rescatar calquera persoa que estivera demasiado tempo pisada,
ignorada, desapercibida ou invisibilizada. O feminismo é un novo xeito de
pensar tanto para homes coma para mulleres que estean cansas de carnicería,
enfermos de ver tanta explotación, desilusionados polo poder pero que loita
e busca un corazón de carne nun mundo de pedra.
11
R.M. RILKE, citado por María José Arana en Mulleres, Diálogo e Relixións, Descleé
de Brouwer: Bilbao, 1991, 1.8 9.
10
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catro: outra capacidade de relación e organización, autonomía do
desexo, resistencia creativa e solidariedade a partir do
empoderamento.
Outra capacidade de relación e organización
O patriarcado caracterízase pola súa manía de ordenar
xerarquicamente as relacións domésticas, políticas, socioeconómicas. Asume que as relacións funcionan ben de arriba
abaixo, cada estrato inferior debe submisión ao seu inmediato
superior e así sucesivamente. Cada quen ten o seu lugar e é definido
en función dese lugar. Así, as mulleres sempre ocupan lugares
inferiores respecto dos homes e son fillas de, esposas de, escravas
de...
As feministas dan outro nome e outra orde á realidade toda (o
persoal é político) e formulan que a esencia natural da vida, a
historia e a cultura é a interdependencia e relación mutua, non
necesariamente xerarquizada. Isto constitúe un modelo
completamente diferente ao xerárquico-patriarcal, igualitario,
participativo e comunal. O zume espiritual da historia da
humanidade entronca con isto. Este modelo relacional é unha das
reivindicacións máis profundas e subversivas da espiritualidade
feminista porque formula unha reordenación imaxinaria, conceptual
(filosófica e teolóxica) e tamén, claro, doméstica, sociolóxica,
económica, global.
O medo á anarquía que produce esta nova ordenación e os
mecanismos de defensa que despregan as organizacións e institucións
patriarcais ha de estimular os movementos de mulleres (como este)
a demostrar que outra orde de cousas é posible (os proxectos de
microcréditos confiados maioritariamente a mulleres en países,
sobre todo asiáticos, do mal chamado terceiro mundo demostran
outra forma de funcionar; as pequenas convértense en banqueiras,
subverten a orde... Estes proxectos son un éxito e acabaron
convencendo ata o Banco Mundial da súa eficacia).
A autonomía do desexo
A idea da eliminación da paixón e os desexos foi desenvolvida
nalgunhas tradicións relixiosas, como a budista. Noutras, a visión
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dominante propón non a supresión do desexo pero si a súa
reorientación, a súa purificación.
A tradición cristiá optou ao longo da historia por unha liña de
control das emocións e desexos. A teoloxía cristiá, apoiándose en
racionalismos de cuño clásico, marcou un estilo cerebral e analítico.
En distintos momentos da historia do cristianismo homes e, sobre
todo mulleres místicas foron recriminadas, reprimidas e eliminadas
por expresar a súa insatisfacción dentro da tradición, o seu desexo
–que a mística medieval Hadewijch de Amberes define como “a
virtude que nos fai libres”– e a súa ruptura da imaxe da divindade
e das normas dos “expertos”. Ao movemento das beguinas, mulleres
místicas independentes, repróchaselles ser celosas da súa liberdade,
vivir fóra do control da igrexa, elixir libremente as súas mestras...
Ata que a partir do século XVI non se falará de beguinas xa.
Sucederanas, no imaxinario nacente, as bruxas.12
A idea acuñada nas relixións da persoa orante que se converte en
receptáculo baleiro, en que Deus verte a graza e o espírito, o
concepto de baleirarse unha mesma, a mal entendida mensaxe
evanxélica de negarse a unha mesma... son produto da cultura
patriarcal que pretende domesticar e controlar.
Isto produciu para milleiros de mulleres, millóns13, un impacto
destrutivo, socavou o seu orgullo, a súa dignidade, a súa
creatividade, a súa liberdade, a súa paixón... todo o que,
precisamente, a corrente feminista estimula.
As relixións formais quixeron controlar a enerxía primordial
espiritual do desexo. O feminismo reivindica a autonomía dos seres
humanos –especialmente das mulleres– aos que se lles negou o seu
protagonismo e o seu dereito a decidir segundo os seus desexos máis
íntimos.

Deixando que a incognoscibilidade divina se instale no fondo do ser, sen medio,
sen modo, producíndose a unificación da alma en Deus e de Deus na alma.”.
Ibid, 48.
13
Porque xa se sabe que os sistemas relixiosos foron deseñados por homes pero,
ironicamente, máis rigorosamente practicados por mulleres.
12
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Durante centos de anos, mesmo antes do período glaciar, a danza
foi a linguaxe primordial da espiritualidade. Moitas mulleres
recuperaron esta dimensión espiritual a través da danza, a
gramática do corpo. O movemento feminista, que retoma o dereito,
goce e conquista do pracer, da linguaxe corporal, do erotismo e a
sexualidade, conecta inconscientemente con esta expresión do
instinto espiritual e o seu simbolismo. E moi en relación con este
espazo espiritual que enche a danza, a capacidade (“sentiente”)
para percibir a dor, a vulnerabilidade, a explotación da terra e dos
seus habitantes.
O occidente satisfeito, hedonista, narcisista, o norte
autodestrutivo do planeta está a crear un modus apático, insensible,
impermeable, indiferente. Toda corrente capaz de espertar o desexo
cuxa esencia é, por un lado, a insatisfacción e a dor, e, por outro, o
gozo e o amor, é unha corrente espiritual que urxe desencadear e
que se dá a man cos movementos feministas, entre outros.
Resistencia creativa
A lei da perpetuación das institucións poderosas, o mantemento
do seu sistema de dominio contribúe a que se sigan beneficiando os
intereses dunha minoría fronte á alienación da maioría. A chamada
a unha resistencia creativa é a sublevación das maiorías sometidas
para transformar a realidade a partir de estratexias imaxinativas14
tales como: a concientización, a protesta activa, a desobediencia
(como estratexia) e a formación de comunidades alternativas.
O feminismo e os movementos de mulleres cren e traballan en
procesos educativos de concientización para produciren cambios de
percepción, comprensión e actitude na mentalidade dominante
androcéntrica e patriarcal (que existe en moitas das mesmas
mulleres).
A protesta activa e divertida forma parte do modo de acción dos
colectivos feministas de base en que a voz das mulleres se alza en
forma de berro, protesta, desacordo, disensión, coa firmeza dos que
A imaxinación foi sempre potencial espiritual dos desposuídos. A falta de
imaxinación caracteriza, precisamente, os sistemas monolíticos e dogmáticos.
14
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cren noutros valores e ideais e co poderío que imprime que lles vaia
a vida niso, sabedoras de que o seu “berro” creba o “politicamente
correcto” as mulleres non se cansan de berrar e de facer xestos
simbólicos provocadores e transgresores que chaman a atención
dos poderosos.
Todo o mundo chegou a reverenciar as nais (avoas xa) da praza
de maio, que no seu día foi un esgarro á cara do sistema represor
e que non deixaron de comparecer xoves tras xoves fronte ao
edificio rosado.
A desobediencia é un valor espiritual moi temido polo patriarcado,
que o combate invariablemente e desencadeou o mecanismo da
culpa. A capacidade de desobedecer é unha manifestación madura
da conciencia e xorde do convencemento de que a verdade emana
do diálogo (tamén cunha mesma) e o consenso e non da imposición
dunha forza desigual. Do caudal espiritual da disensión, a
desobediencia e a obxección de conciencia naceron case todos os
actos de xustiza e liberdade.
As mulleres son proclives a explorar e xerar espazos de relación
en diversidade, espazos alternativos que ameazan o statu quo,
particularmente no político e o eclesial. Hai anos que o feminismo
practica o “walk the talk” (que din en inglés), fai o que predicas. A
formación de pequenas comunidades alternativas provoca un medo
inconsciente nos que deteñen o sistema, que saben que unha greta
así o pode acabar fendendo todo e acaba por alporizalos.15
Solidariedade a partir do empoderamento
O feminismo formula un modo absolutamente distinto de exercer
o poder, a famosa noción do empoderamento. Esta concepción
desbanca a idea de que o poder (a sabedoría) procede dos que
gobernan os núcleos financeiros e tecnolóxicos, son os seus saberes

Ao principio ignórannos, despois desprézannos e, por último, atácannos, di
Francess Kissling, a fundadora de Católicas polo Dereito a Decidir, un colectivo
dentro da igrexa católica que é, perdoade a vulgaridade: un gran no cu do
Vaticano. As persoas e colectivos que non encaixan no sistema serán sempre
percibidos como unha ameaza.
15
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xestores, sen embargo, a solidariedade que promove o movemento
feminista (entre e con outros) é a que constrúe o proceso de
empoderamento a partir da experiencia das persoas que sofren a
marxinación ou a explotación, do tipo que sexa, deixa que as súas
historias de sometemento e vexación, de loita e esperanza poñan de
manifesto, por si mesmas, os abusos e a violencia intrínseca ao
sistema e as contradicións do seu falso mecanismo de
“solidariedade”. Entón prodúcese unha inquietude e un desasosego
na conciencia que fai claro que as cousas non poden seguir así e
teñen que cambiar. Requirirase despois un tempo para falar e falar
e falar ata chegar á acción, unhas veces como resistencia pasiva,
outras, en confrontación activa, pero sempre un proceso
participativo que intentará a resolución de conflitos, aínda que
vaian só xurdindo solucións provisionais no entanto.16
Este proceso de empoderamento formula un esquema moi
diferente do esquema de salvación tradicional que ofrecen as
relixións. As compañeiras móstrannos o que pode chegar a ser, o
segredo é a busca dentro de nós mesmas.
“Os heroes trouxéronnos causas e cruzadas, bandeiras e batallas,
soldados e bombas, como os nosos liberadores e líderes, papas e
presidentes, bispos e sacerdotes, mestres, mentores e gurús, os heroes
trouxéronnos esperanzas vas, cortinas de fume e de todo menos
salvación. E isto, estou persuadido, é porque tendemos a buscar en
todas as partes agás en nós mesmos e a solidariedade entre nós.”17

Sempre necesitaremos heroes e heroínas, persoas que brillen con
especial luz propia, pero tamén e de modo imprescindible urxe que
atopemos a heroína que hai en nós mesmas e que estreitemos a man
e todas as estratexias posibles entre nós e nós.
16
O colectivoHetaria que traballa polos dereitos das prostitutas. convocáronnos a
colectivos feministas de Madrid hai pouco e estiveron a explicar o confuso
escenario en que se atopa a problemática da prostitución en Madrid. A hipocrisía
dos políticos municipais correspondentes que desoen deliberadamente as
protagonistas do conflito e vítimas de abusos por todos lados... contrasta co modus
operandi de colectivos feministas que non pasa por alto a perspectiva dos que
protagonizan e son vítimas do conflito.
17
Carter Heyward en: Touching the Strength. The Erotic of Power and the Love of
God, San Francisco: Harper, 1989, 11.

36 380

Mulleres e espiritualidade

Os movementos populares de mulleres falan deste secreto de
empoderamento e solidariedade:
“Levada polo poder da xente sinxela comecei a entender que o crecemento
fondo e o empoderamento proveñen da aceptación do ilimitado potencial
do ser humano. Unha pode aceptar a súa pequenez pero estar
integramente conectada a todo o demais. A onda é pequena se se mira
illada pero enorme se se sabe parte do infinito é capaz de converterse
en océano.”18

Preguntas sen contestar
Viñemos a Galicia, este recanto do planeta, movidas por “a
vontade firme que temos ás mulleres para cambiar o mundo”, así di
a carta de convite a estas xornadas de Marcha Mundial das
Mulleres. ¿Que sustenta esta vontade? ¿non xorde dunha necesidade
espiritual? ¿Conseguir dereitos denegados, paz, xustiza, equilibrio
ecolóxico non require ademais de cambios nas políticas públicas
relación co sentido do eu, calidade nas relacións e os procesos,
resposta en comuñón coa natureza?19
As relixións foron historicamente fonte de consolo para pobos de
todas as culturas e civilizacións (ségueno a ser en moitos casos),
tamén foron instrumento de manipulación e sometemento. A nós
non nos convence, creo, unha esperanza no alén nin unha vida
ascética que atravese sen tocar as realidades dolorosas, nin unha
conciencia de ser pobo elixido por algún deus para triunfar sobre
outros pobos (cos seus outros deuses). Pero necesitamos “proxectar
ao noso redor o espazo interior que reside en nós”, como di o poeta
e as tradicións relixiosas ofrecen símbolos, ritos, brandas cadeas
centenarias de fe, cobertura humana, espazo de diálogo afectivo e
intelectual. Paréceme que non é tempo de abandonar as nosas
tradicións, xa opcións, ¿non será mulleres cristiás, musulmanas,
budistas, shintoistas, animistas, agnósticas, ateas, new age...
feministas todas, que podemos atopar a corrente subterránea común
en nutre a nosa vontade de cambiar o mundo?
Experiencia de Deepti Priya Mehrotra nun foro sobre Mulleres e Relixión que tivo
lugar en Delhi en 1993, artigo atopado en internet.
19
Cf. Roger S. Gottlieb, Joining Hands: Politics and Religion for Social
Change, Westview Press, 2002.
18
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Non é doada a empresa, non é doado aguantar os retrocesos das
loitas e mobilizacións, os xestos de derrota dalgunhas compañeiras
e organizacións, non é doado ver que se acrecentan as diferencias
abismais entre poderosos e empobrecidos, que aumentan as mortes
por violencia contra as mulleres, que o terrorismo fundamentalista
asasina e ameaza con dimensións internacionais nunca vistas... É
difícil manter a atención, o despregamento de enerxías, a paixón e
a imaxinación niso, ¿pero non son acaso as perspectivas espirituais
máis amplas que as políticas? ¿non vén a dicir o “instinto espiritual”
que vaiamos máis alá e vexamos máis alá do que nos mostre
calquera proxecto ou proceso político concreto, que alimentemos a
inspiración para non deixar que nos derroten os fracasos?
E, mentres tanto, o camiño da resistencia, a desobediencia e a
transgresión e o empoderamento non está, de feito, ensanchando
ese espazo interior que proxectamos os humanos desde dentro e
que permanece sempre aberto aínda que nunca de todo explorado?
¿Por que non nomealo, somerxernos e mergullar nel?
Chini Rueda Savater
Teóloga. Profesora de Relixión.
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Falar de espiritualidade é falar das nosas experiencias máis
fondas e as experiencias máis fondas das mulleres sempre están
referidas á nosa corporeidade e a nosa resistencia.
As espiritualidades feministas, chamemos como chamemos á
enerxía empoderante que nos habita (ruah, sophia, baram, spirit,
etc) empúrrannos sempre a:
• Darnos a luz a nós mesmas, máis alá de todo estereotipo ou
barreira e ao facelo facernos tamén parteiras dos novos
espertares doutras mulleres.
• Buscar alternativas á orde socio-económica e patriarcal
imperante, propiciando redes e alianzas entre nós.
• Redescubrir o cosmos como unha totalidade (holístico) no
que estamos inmersas e a gozar de toda vida dun xeito novo.
As antropoloxías e teoloxías feministas recuperan a centralidade
do corpo como realidade biolóxica, sexuada, produción de enerxía,
capacidade creativa, como lugar de presencialización do que somos,
desde onde nos relacionamos e nos transcendemos.
Nos nosos corpos levabamos gravada a liberación e a opresión, a
xustiza e a inxustiza, a igualdade e a desigualdade, a violencia, o
amor e a tenrura. Como di Ivone Gebara, «partir do corpo é partir
da primeira realidade que somos e coñecemos. É afirmar e recoñecer
a súa marabilla, admitindo a imposibilidade de calquera cousa sen
el».
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O corpo é lugar de revelación e de manifestación dos nosos medos,
as nosas alegrías e esperanzas, os nosos desexos e anhelos máis
profundos. O corpo é a realidade que non engana. Ten a súa propia
linguaxe. O bico, o abrazo, o apertón de mans, a risa, o choro son
formas humanas de comunicación e expresión humana. É o corpo
o que se transforma en bágoas, en berros de dor, en calafríos, en
risas e caricias, en descanso e movemento, é o que se transforma en
ritmo ao escoitar a música.
O corpo é lugar de encontro con nós mesmas, coas nosas
debilidades e as nosas forzas, coas nosas feridas e os nosos temores,
coa nosa capacidade de gozar, de estremecernos, de encollernos ou
curvarnos, de expandirnos. A liberdade ou a represión exprésanse
no noso corpo.
O corpo é espazo de encontro con outras persoas: con outras
mulleres e outros homes. É no noso corpo onde experimentamos
amar e ser amadas, onde nos recoñecemos e acollemos a nosa
necesidade de proximidade. É no noso corpo onde podemos vivir a
comuñón profunda coas persoas, o pracer máis fondo do encontro.
O noso corpo sintoniza coa linguaxe doutros corpos: sente a
frialdade, a distancia ou a calor da proximidade, a alegría do
encontro ou a dor da separación ou do rexeitamento, as miradas
que se cruzan ou que se evitan, o tacto que recrea ou que golpea.
O corpo ten unha dimensión de interioridade, non é unha casca
baleira de sentido nin de significado. Necesitamos rescatalo como
espazo, lugar de liberación. O corpo é a casa onde eu habito. As
mulleres temos que apropiarnos do noso corpo, liberar, celebrar e
gozar o noso corpo.
O corpo é lugar de encontro co cosmos. Sentir os latexos do noso
corazón ao ritmo do latexar da vida na natureza. Deixar que a nosa
retina se poboe do verdor dos campos, do colorido das flores e os
montes. Escoitar o murmurio do río e o canto dos paxaros. Deixar
que a noite e o día, as estacións, sintonicen cos cambios e tempos
do noso corpo. As mulleres levamos os ritmos da natureza dentro
do noso corpo. Hai unha relación de conivencia entre o corpo da
muller e a creación. O noso tempo é tamén tempo cósmico. Os ciclos
da natureza están metidos no noso corpo que marca un xeito de
concibir o tempo.
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O corpo é o lugar onde experimentamos o mundo. Por iso para as
mulleres, o corpo deixou de ser algo individual para ser unha
categoría social con dimensións políticas. Os proxectos de liberación
teñen o seu arraigamento no corpo. Tamén as inxustizas sociais, os
sufrimentos, o sexismo, o racismo, o clasismo se expresan no corpo,
son unha negación do corpo. Por iso a resistencia das mulleres se
expresa no corpo.
Cando negamos o corpo, negamos a realidade. A negación só é
posible cando non escoitamos nin vemos o corpo, cando separamos
a nosa mente do noso corpo. A nosa mente pode negar o que estaba
sucedendo cos corpos das mulleres presas iraquís, os seus corpos
violados, torturados non deixan mentir.
O noso corpo percibe, sente, escoita a realidade e non permite que
nos enganemos. Por iso os corpos cubertos das mulleres polos
distintos tipos de burkas e en distintas clases e haréns1 son un xeito
eficaz de invisibilizar e negar a identidade das mulleres e o seu
dereito á liberdade e á vida en abundancia.
O corpo é lugar da resistencia activa que nos permite mover as
augas patriarcais do sagrado e de todos os espazos e dereitos que
aínda se nos seguen negando ás mulleres.
As mulleres mostramos no noso corpo o poder dos agresores e os
explotadores. Pero tamén o noso corpo mostra a forza da vida, a
capacidade de resistencia, a capacidade de alimentar a disidencia
ante un sistema que nos afoga e nos quere matar, como as mulleres
de Chiapas que formaban barreira cos seus corpos para que o
O pensamento de Fatima Mernisi en torno aos haréns e Occidente resulta
sumamente interesante. Recollemos este poema a modo ilustrativo :
«.... Dignidade é ter un soño, un soño forte, que che dea unha ilusión, un
mundo no que teñas un lugar, en que canto haxas de achegar sexa
importante. Estás nun harén cando o mundo non te necesita. Estás nun harén
cando o que podes achegar non importa. Estás nun harén cando o que fas
é inútil. Estás nun harén cando o planeta xira contigo enterrada ata o pescozo
en desprezo e abandono. Só unha persona pode cambiar esta situación e
conseguir que o planeta xire doutra forma, e esa persoa es ti. Se plantas cara
ao desprezo e soñas cun mundo distinto, a dirección do planeta poderá
cambiar. Pero terás que evitar custe o que custe interiorizar o desprezo que
te rodea».
Soños no umbral, Barcelona, 1994, páx. 256.

1
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exército non entrase a arrasar os seus campos de café, ou as
mulleres do Movemento Chipko encadeadas ás árbores para que as
súas árbores non fosen cortadas.
É no noso corpo que se debuxa a vida, a dignidade, a solidariedade,
a ecoxustiza. Os corpos das mulleres son rexistro e memoria da
nosa historia persoal socio-cultural e política.
Unha das estratexias do patriarcado e as súas espiritualidades ao
longo da historia é a de illar, separar, dicotomizar, fragmentar.
Entender o corpo da muller como corpo social implica que ningún
camiño de crecemento ou liberación o facemos en solitario, que
aínda que todo camiño require ser andando polos propios pés e a
identidade é unha identidade individual (mesmidade), é ao mesmo
tempo unha identidade social, colectiva, sororal.
Por iso cada muller que se vai dando a luz a si mesma, axúdanos
ao resto a facer o mesmo; cada historia de muller que se vai
recompoñendo de xeito novo recompón tamén a nosa e nos empodera
para facelo. Por iso é moi importante narrar as nosas historias.
Narrar as nosas historias é a forma de darnos poder unhas a
outras, de comunicarnos a capacidade de poder ser que habita
dentro de cada unha de nós e que pide plenitude e abundancia. A
vida das outras convértese en palabra e alimento para a nosa e así,
nunha espiral ilimitada
Narrar as nosas historias aumenta en nós o desexo de liberación
e de utopía, e comprométenos a seguir empoderándonos e a empoderar
para que o poder non sexa nunca monopolizado por ninguén.
E agora imos escoitar as nosas historias; historias dos nosos
corpos, das nosas resistencias e das nosas esperanzas.
HISTORIAS DE CORPOREIDADE E RESISTENCIA
1. Os pés na fronteira2
Non podo lembrar cantos quilómetros levo percorridos ...
Historia inspirada en varios relatos do libro Refuxiadas, do Servicio Jesuíta
a Refugiados, Madrid 2002.

2
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E sempre o camiño por diante, un camiño nunca claramente
deseñado senón que o vou facendo coa marcaxe dos meus pasos....
Un camiño que desde hai anos me conduce sempre ás fronteiras
como o fixo a outras mulleres antes que a min e o seguirá a facer.
Unha forza interior incontible empúrrame a abandonar o que amo
porque é demasiado doloroso seguir sendo testemuña do que os
homes da guerra están a facer no meu país.
Deixar a terra é deixalo todo, quedar sen raíz, pasar a ser unha
desprazada sen identidade, cun pasado que a ninguén lle interesa e
un presente incerto e forasteiro en todo lugar.
Aínda lembro cando tomei a decisión de marchar aquela noite que
os soldados entraron na miña casa e comprendín entón que aquela
non sería a súa única visita.
Antes que amencese collín todo o que puiden, agarrei a un dos
meus fillos ás miñas costas e ao outro por diante para que
puidésemos caber os tres na bicicleta e así cheguei á cidade de
Gasamanzuki onde me atopei con moita xente coma min.
Non tiñamos axuda de ningún tipo. Non podiamos durmir, os
nosos fillos choraban porque non había comida, ía frío e chovía.
Despois duns días a zona foi atacada por outros soldados, moita
xente morreu. Algunhas persoas escaparon cos seus fillos, lembro
que había mulleres con xemelgos que levaban a un, deixando ao
outro abandonado ou perdido.
Eu fuxín e fuxín, percorrín centos de quilómetros e vivín escondida
nas árbores moitas veces. A forza das miñas antepasadas
empurrábame e empurraba sempre á vida. «Non te rendas. Este
pesadelo non pode ser para sempre, nalgún lugar, ao outro lado
poderás exercer o teu dereito á vida para ti e para os teus fillos e
os fillos e fillas doutras mulleres».
Por fin cheguei a este outro lugar da fronteira e aquí convertinme
en refuxiada.
Ao principio non sabía moi ben o que significaba esta palabra e
recoñezo que me custou moito aprendela.
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Lembro unha vez que un grupo de nenos xogaban ruidosamente
na rúa e lles pedín que marchasen a xogar a outro lugar que non
fose debaixo da miña xanela e o máis pequeno deles, moi irado
contestoume que aquel era o seu país e que non era el quen tiña que
marchar. Outra vez estaba eu na billa da auga pública, acababa de
encher o meu colector e outra muller colleumo berrándome que ela
tiña prioridade.
Durante moito tempo na miña vida non quixen ver máis que dor
e vergoña. Hoxe sei que ser refuxiada é ser unha supervivente e
aprender a loitar pola vida a calquera prezo. Desde hai xa algún
tempo participo nunha organización de mulleres. Xuntas
axudámonos a empezar de cero, a contarnos as nosas historias e a
non deixar que a rabia siga danando as nosas vidas senón que se
transforme en loita pola nosa dignidade e os nosos dereitos.
Acollemos novas mulleres que chegan e recordamos cancións e
tradicións dos nosos países que nos enchen de coraxe e esperanza:
«Nalgún lugar unha muller agarda
polo seu home, polo seu fillo
por aqueles que nunca volverán...
e aguanta non se sabe como ...
aínda entre os entullos do medo e da guerra
Mentres os homes soldados xogan á morte
Nalgún lugar unha muller ofrece o mundo
unha artista: unha nena que canta e baila,
soña e tece un poema
arredor do universo
mergullando o útero
para dar nacemento a unha célula
afundindo o burato
para dar a luz á primavera da vida
Desde onde a terra nacerá
para atoparse co ceo.
Coñecer a nosa dor
É coñecer a nosa alegría
Nalgún lugar unha muller alégrase e libérase .

2. Esta boca é miña
Romper o silencio/tomar a palabra: biografía dun proceso
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Agora mesmo a miña boca ábrese para falar. E isto faime lembrar
todo o tempo en que vivín como se fose muda, como se fose
insignificante usar a boca. Coa boca falo, como, xesticulo, bico,
asubío, berro e canto. Isto é tan importante.
Lembro que na miña casa falaba o meu papá e na casa da miña
avoa, falaba o meu avó. Sobre todo cando había visita, as mulleres
non nos atreviamos a entrar na conversación ou na discusión.
Ensináronnos que unha boa muller tiña que permanecer calada. Así
me afixen a calar. Porque cada vez que intentaba falar, o meu papá
e a miña mamá dicíanme que cada vez que abría a boca era para
dicir parvadas e estupideces, que debía aprender que unha muller
decente tiña que permanecer calada.
Despois, os meus mestres na escola ensináronme case o mesmo
que na miña casa. Hai que ver, oír e calar. Tamén na miña relixión
sempre os predicadores eran homes, eles falaban, actuaban e
dispoñían as cousas. Aconsellábannos e invitábannos a resignarnos
e aguantar. E a nivel político, nin que dicir. Tocáronme os tempos
da ditadura. Non nos atreviamos a falar nin a expresarmos as
nosas opcións. Eran tempos de mordaza á prensa e de censura. E
había moito de qué falar, pero tiñamos que calar ante o poder
destrutor dos fortes.
A miña boca mantíñase pechada. Sempre me ensinaron que non
tiña voz, que non tiña nada importante que dicir. Entón afíxenme
ao silencio. Dábame medo falar. E adopteino como un trazo que
levaba pegado á miña condición de muller. Nunca emitín unha
queixa, nin unha palabra. Calaba, aguantaba e así que cheguei a
crer que ter voz, poder dicir a propia palabra era un privilexio que
non me correspondía pola miña simple condición de muller.
Pero a terrible situación que vivía o noso pobo, levounos a
levantar o noso clamor ante o descubrimento dos cemiterios
clandestinos. Había moito tempo que todas as mulleres sabiamos
onde podían estar os ósos dos nosos esposos e dos nosos fillos e
fillas. Así que fomos poñer a denuncia ao Ministerio Público e a
esixir que se autorizase o equipo de antropólogos forenses que nos
axudarían a atopar os restos dos nosos familiares, os que
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desapareceran había máis de dez anos. Era a primeira vez que un
grupo de mulleres viúvas deixaba escoitar a súa voz nun caso como
este. A raíz da nosa denuncia, outros colectivos de mulleres
familiares dos desaparecidos durante os anos de represión comezaron
a organizarse e a esixir que se exhumasen os restos dos seus
familiares e que o Estado resarcise as vítimas. Este foi un paso moi
importante. Non sei nin como tiven valor para falar e para meterme
nunha lea tan seria que me poñía en risco. Creo que tiven ánimo de
falar porque non estaba soa: non só era a miña voz, eran moitas
voces as que soaban xunto á miña.
Despois, con outras mulleres, organizámonos, porque as nosas
nenas e nenos estaban sendo levados a un suposto programa de
axuda aos fillos das viúvas. Organizaban paseos e actividades de
tres días, dunha semana por alá, cerca da zona turística. Os nosos
nenos regresaban con algo de diñeiro que uns estranxeiros
supostamente lles daban a cambio de deixar que lles tirasen fotos
con eles. Ata que descubrimos o engano: os nosos fillos e fillas
estaban sendo explotados sexualmente. Eu estaba destruída pola
rabia e a dor que isto me provocaba. Non tiña palabra, senón un nó
na gorxa. Entón xuntámonos as nais para chorarmos a nosa pena
e a nosa indignación. ¿Que podemos facer? preguntabámonos.
Comezamos falando desta terrible situación. O primeiro que a miña
boca lanzou foi un berro, un laio. Tiñamos tanta dor. E desde esta
indignación e esta dor, articulamos a nosa palabra. Démonos conta
de que tiñamos algo que dicir e que facer. Vímonos empurradas a
abrir a nosa boca e expresar a nosa palabra. O primeiro que a nosa
boca produciu foi unha palabra de denuncia. Funme coas outras
mulleres a poñer a denuncia contra a explotación sexual infantil.
Ante tanta aldraxe, non podiamos seguir en silencio. A nosa
palabra foi capaz de levantar unha onda de protesta de moitos
sectores, e xuntos logramos que os culpables de explotar os nosos
fillos fosen axuizados. Hoxe estou convencida que mentres haxa
inxustizas, explotación e desigualdade no noso pobo, eu seguirei
levantando a miña voz.
Lembro que as primeiras veces que eu me atrevín a dicir a miña
palabra en público, falaba agachada, curvada, tapaba a boca,
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ocultaba a miña voz, falaba baixo. Tiña tanto medo. A inseguridade
encarnárase na miña lingua. Pero dera un paso: falaba. Aínda
estaba encollida, en voz baixa e tremente, pero falaba. Despois
funme liberando deste medo e desta inseguridade e xa non me
custaba tanto falar e expresar o que sentía e o que pensaba.
Pero despois deime conta que para nós as mulleres non basta con
falar, senón tamén ver qué se fala e cómo se fala. Eu deime conta
que cando eu falaba o que facía era dicir o que outros esperaban e
repetir cousas ditas por outros. Eran ideas e discursos que me
inculcaran outros e non palabra propia, palabra de muller. Pero
agora xa non uso palabras prestadas coma antes, senón as miñas
propias palabras, o que son capaz de dicir desde a miña vida e a
miña experiencia.
Na nosa organización de mulleres estámonos a axudar a recuperar
a palabra e a poder dicir con confianza e firmeza: esta boca é miña.
Isto estámolo a facer a través dos talleres de canto e de teatro. A
través do canto e do teatro estámonos a educar nos dereitos das
mulleres e estamos a denunciar as cousas que están a pasar no noso
pobo. Outras veces o canto e o teatro buscan recuperar e recrear as
nosas raíces culturais. Cada produción e cada actuación énchennos
de ánimo e tamén a gozamos moito e facemos que outras mulleres
e homes aprendan gozando e vaian tendo relacións máis humanas
e actitudes máis dignificantes. Desafiamos ao medo e así vencemos
o mutismo. Isto é só un paso, pero é fascinante ver o que podemos
facer cando abrimos a boca e nos atrevemos a pronunciar a nosa
propia palabra e a dicir con convicción: esta boca é miña.
A miña boca, que era unha zona oprimida, pouco a pouco foise
convertendo en zona liberada. E hoxe aquí estou a mostrar que a
miña boca é o lugar da canción e do clamor, do berro e da rebeldía.
A miña boca sabe cantar tamén a esperanza, o que anhelo. A miña
boca sabe esbozar ese sorriso libre e aberto ao soñar un futuro que
acolla a miña palabra de muller.
3. Pernas e sexo roubados
Hai moito frío esta noite e é o día do pai, non creo que teñamos
moito traballo. Que ansias de me ir axiña para o piso, pero, haxa
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ou non clientes, ata as cinco non podo aparecer por alí porque a
cama está ocupada por Sheila. Estará esgotada a pobre, doeralle
todo o corpo. Onte á noite tivo servizos especiais nunha festa de
empresarios.
Odio estes malditos tacóns. Non son bos para tantas varices como
teño nas pernas.
Hai dúas noites houbo redada, saín de escorrentada pero non sei
como a policía quedou coa miña mochila e a miña roupa que estaba
dentro. ¡Que vergoña coller o tren e regresar ao piso vestida con
roupa de traballo! ¡Agora sei que os veciños non terán ningunha
dúbida que non somos un grupo de estudantes que estamos cun
parente como lles dixeramos! O outro día no ascensor o porteiro
pediume que lla chupase e o moi porco quería que llo fixese de balde.
Hai dúas noites estiven cun home ao que deixara a súa muller,
non quería máis que chorar e durmir pegado ao meu corpo no hotel
onde a coñeceu por vez primeira. Estes servizos non son os
normais, non me gustan. Póñenme triste e fanme lembrar cousas do
pasado que non consigo enterrar. Cando el choraba e se botaba
sobre min lembroume a hai moito tempo... cando vivía no meu país
e coñecín a Nicolay e o sexo me estoupaba por dentro e se me enchía
de flores despois de amarnos.
Nicolay apareceu na miña vida cando buscaba como irme da casa
e escapar do meu pai. Presentoumo unha amiga. E deume as chaves
do seu piso e díxome que podía quedar alí todo o tempo que quixese,
era un home educado, maior ca min, seguro de si. Tratábame como
nunca ninguén o fixera, cociñaba para min, comprábame roupa
elegante, levábame a coñecer sitios impensables e tamén –aínda me
estremezo ao lembralo– me acariciaba o sexo de maneira que cría
tocar o ceo.
Foi el quen me propuxo traballar cuns amigos seus que
organizaban festas e espectáculos. Díxome que sempre sería o meu
protector porque eu era a súa nena, que eu valía moito, tiña moito
futuro por diante e os seus amigos eran xente influente, podían
facer promoción de min e mesmo se quería poder facer algúns
estudos. Proporcionoume unha viaxe a España e quedamos en que
el viría unha semana despois porque tiña que arranxar uns asuntos.
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Ao chegar ao aeroporto de Barajas esperábanme os seus amigos.
Pedíronme os meus papeis para facilitarme unhas xestións e aínda
non os recuperei. Leváronme a un club de estrada, durante moito
tempo non souben o que estaba pasando ata que mo explicaron a
base de malleiras e de negarme a comida. Algunhas mulleres
axudáronme e fixéronme darme conta de que tiña que aprender a
vivir nese lugar. Eu non entendía nin a lingua.
Ao principio, como era a máis nova, depiláronme o pube e
vestíronme de colexiala para facer un numeriño. Todo aquilo foi moi
doloroso para min, porque me lembraba ademais o inferno da miña
infancia e as apalpadas babosas do meu pai.
Pasou xa bastante tempo de todo aquilo, pouco a pouco funme
afacendo a este traballo e tamén aprendín a defenderme. Algunhas
outras mulleres axudáronme a iso. Sei que o que fago o fago ben.
Algúns dos meus clientes son amables, pero a maioría o que
queren é probar as súas fantasías sexuais de poder con nós. Son tan
ridículos.
Nunca máis volvín a ver nin a saber de Nicolay... Custoume moito
entender que el era unha peza máis nesta rede na que estou metida.
Ameino tanto... Crin tanto nel e na felicidade que me prometía…
Pero iso forma parte dun pasado que me segue doendo recordar.
Son boa no meu traballo. Non me gusta, pero hoxe por hoxe é o
meu único xeito de sobrevivir. Teño bos clientes. Quizais de aquí a
uns anos poida pagar a multa e quedar en liberdade. Sei dalgunhas
que o fixeron. O meu soño é ter unha tenda de roupa de nenos e
coñezo algunha xente que ao mellor podería axudarme niso. Non
quero volver ao meu país nunca máis. A sombra do meu pai e de
Nicolay alí resultaríame moito máis próxima.
Cada vez que me foden, cada vez que finxo pracer ou submisión
ante o pene ridículo dos meus clientes, sinto como unha forza
dentro do meu que me di: «Ti non es só unhas pernas abertas e un
burato onde os homes baleiran as súas frustracións e desexos
insatisfeitos».
É unha forza que non sei de que parte do meu corpo me nace, pero
sei que é dun lugar que non foi nunca tomado nin posuído por
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ningún home. É como un orgullo interior que me dá forza e me fai
estremecer: fódenme pero non me posúen
Explótanme pero non estou rendida e iso permíteme seguir
desexando e buscando un futuro distinto para min e para outras
mulleres.
4. O que hai no meu peito
O meu peito é alimento e tenrura; o meu peito anhela alimento e
tenrura
Nunca me puxera a pensar nisto. Pero velaquí que hoxe lembrei
algunhas cousas que vivo como muller. Eu teño capacidade de
alimentar. Fíxenme comida moitas veces para as miñas catro
criaturas. Entre eles e eu hai lazos de sangue e leite. No meu ventre
os meus bebés tiveron a súa primeira casa; e no meu peito, a
primeira comida e a primeira tenrura. Si, o meu peito é comida, o
meu peito é tenrura. Nel está o que nos fai crecer e desenvolvernos
como persoas: a comida e a tenrura, a bebida e o afecto.
As mulleres nutriron o mundo. Somos as que producimos máis da
metade de todos os alimentos. Porén, ¡qué contradición! cando
falamos de xente famenta, literalmente estamos a falar de mulleres,
de nenas e nenos. Eu son alimento, eu nutro ao mundo. Pero, ¿quen
me alimenta a min? ¿Quen alimenta ás mulleres neste mundo de
famentas? ¿Quen sacará da desnutrición as nenas dos países
subdesenvolvidos? ¿Cando deixará a fame de ter rostro de muller?
No meu país a situación púxose tan dura. A duras penas comemos
unha vez ao día unhas tortillas de millo con sal e con chile picante.
A situación e a historia dos pobres e a comida, das mulleres e a
comida é tan dramática… De nena, lembro que tiñamos a barriga
moi grande. Din que tiñamos uns animaliños dentro. Ás veces a
miña avoa facíanos comer unhas herbas para matar eses bichiños,
antes que eles nos comesen a nós, dicíame ela.
Na miña casa a miña mamá e o meu papá dicían que as mulleres
necesitabamos comer menos que os homes. Eles necesitaban comer
máis. Así que aos meus irmáns dábanlles o dobre de tortiñas que ás
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mulleres. Había algúns días en que por algunha ocasión faciamos
comida especial. Entón matabamos un polo. Lembro a repartición
das partes do polo: pernas, contracoxa e peituga para o meu papá
e os meus irmáns. Á miña mamá e ás miñas irmás sempre nos
tocaban as ás, as costelas e as patas con que as galiñas escarvan
a terra. Despois de todo, rematamos dicindo que era que nos
gustaba máis comer esas partes do polo.
Agora doume conta o que queren dicir esas cifras que escoitei onte
na radio: de todos os desnutridos do mundo o 74 % somos mulleres.
Agora entendo por qué. A desnutrición ten rostro de muller. Pero
cando escoito as noticias, din que nunca antes a produción de
alimentos fora tanta. Si, din que hai moita comida. Eu non a vexo.
Non sei onde está. Abunda a comida e tamén abunda a fame. ¡Que
vergoña! ¡Que blasfemia!
O meu anhelo máis grande, xunto co de moitas veciñas máis, era
non nos deixar morrer de fame, atopar qué comer. Así pasei a
entender que non só tiña que ser comida para os meus fillos, senón
comida para os fillos e fillas da comunidade. No noso peito o anhelo
máis grande era poder comer, ofrecer aquilo que nos axuda a crecer
como seres humanos.
Así nos organizamos no meu barrio para facer unhas potas
comúns para buscar xuntas unha saída ao problema da fame e a
desnutrición. Foi unha iniciativa de nós as mulleres. Xuntamos uns
poucos centavos e compramos os produtos xuntas e cociñamos
unha soa pota. Así resúltanos máis económico. Tamén a raíz da
nosa iniciativa, un grupo de mulleres de España nos fixeron un
pequeno donativo para que nos axudemos na compra de alimentos.
Agora xa estamos pensando en facer un comedor infantil para
garantir a todos e todas unha comida ao día.
Pero eu tamén me decatei de que aínda que a desnutrición é o noso
principal problema, tamén hai outras desnutricións, outras cousas
que nos manteñen débiles e non nos deixan crecer. Nas nosas
familias hai moita violencia, sobre todo cara a mulleres e nenos e
nenas. A min dóeme tanto a fame como os maltratos e as humillacións
de que eramos vítimas as mulleres e os nenos.
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Entón empezamos a campaña de educación sobre como nutrir
mellor o noso corpo e o noso espírito para responder a esas dúas
ansias que vibraban no noso peito. Así, simultaneamente coa
iniciativa da pota de comida común, empurramos unha campaña de
educación para superar e previr as relacións agresivas no seo da
familia e a comunidade. A campaña chamámola «nin golpes que
doan nin palabras que firan». O que queriamos era que nas familias
e nas escolas e en tódalas partes empezasemos a educar con
tenrura.
En canto a comida e tenrura, cóntolles que aínda nos falta moito.
Pero demos un paso importante. Decidimos non nos deixar morrer
de fame nin nos deixar matar pola violencia. Eu sei que hai que ir
máis lonxe, pero para iso hai que ter un pouco máis de forza. Polo
pronto, estamos a intentar sobrevivir, que a fame non nos borre da
face da terra.
E agora, para rematar déixenme contarlles un soño que tiven onte
á noite. Si, un soño, porque aos pobres a fame non nos impide
soñar. Soñei que había unha mesa grande, redonda coma o mundo.
Nela estabamos sentados por igual mulleres e homes, nenos e
nenas, anciáns e anciás, xente que representaba todos os lugares da
terra, todas as culturas. E alí estabamos a compartir a comida
nunha amizade e irmandade sen fronteiras, nin prexuízos nin
discriminacións.
E dígome que isto non pode ser só un soño. Habemos de seguir
resistindo e loitando para que isto chegue a ser realidade. Creo que
chegará ese día en que poidan sentar á mesma mesa homes e
mulleres e poidamos comer, rir, celebrar que a comida e a tenrura
cheguen a todos e todas.
5. Mans transgresoras 3
Levo xa 12 meses neste cárcere. Estou presa porque loito contra
o capitalismo, o patriarcado e a opresión de raza e de clase. Ah! e
Relato inspirado nunha entrevista a Nawal Al-Sadawi, recollida por Inma
Sanchìs en El don de arder, Barcelona, 2004.
3
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tamén porque son crítica coas relixións e iso no meu país resulta
igual de ameazante.
Son neta dunha campesiña analfabeta e filla dunha nai casada á
forza cun comerciante. Ambas as dúas se empeñaron para que a
miña vida non fose repetición da súa e entenderon que a escola e a
universidade era fundamental para iso. Ambas tiveron sempre unha
paixón oculta: dominar a escritura e acceder a lecturas prohibidas
e as dúas puxeron en min o desexo de ser maga na arte de combinar
alfabetos e descifrar palabras. Son escritora.
As miñas mans son como unha prolongación da miña cabeza e do
meu corazón e a miña cabeza e o meu corazón non podo entendelos
sen as miñas mans.
No meu país as mans das mulleres están feitas só para o coidado
dos fillos, o pai e o esposo, para especializarse nos cacharros da
casa, os bordados para o enxoval das fillas ou para ser adornadas
con hena o día da voda.
Pero eu, ata onde me chega a memoria vin ao mundo cunhas mans
transgresoras cuxo tacto busca sempre o pracer do prohibido.
Sempre se negaron por exemplo, a familiarizarse cos escritos dos
libros chamados «sagrados», porque entendían que era imposible
que o fosen se lexitimaban a violencia, a infelicidade e o sufrimento
das mulleres da terra.
As miñas mans, sen embargo, pasaban páxinas e páxinas de textos
devorándoos, se neles se preguntaban os porqués das cousas, por
iso o meu tacto se familiarizou coa filosofía e a ciencia.
Custoume moito ir á universidade. Fun das primeiras mulleres
médicas no meu país. Conseguín mesmo un bo posto, ata que
publiquei o meu primeiro libro sobre sexualidade, entón
prohibíronme exercer. Son psiquiatra, e as miñas mans tocaron os
corpos enfermos por rixidez ou fame de caricia de moitas mulleres
cuxa saúde mental quedou ferida para sempre a sentirse prisioneiras
en haréns e burkas de moitas clases.
Agora nesta prisión na que me atopo, á espera dunha amnistía
prometida que nunca chega, a miña cabeza e o meu corazón toman
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ás novamente nas miñas mans transgresoras para facerse pombas
mensaxeiras.
En papel de water e co lapis das cellas que me emprestaron escribo
estas reflexións para as miñas compañeiras da organización de
Dereitos Humanos :
A nosa solidariedade é a nosa forza. Asumamos a nosa diversidade nas
loitas. Habemos de ter confianza en nós. Que as nosas diferencias non
nos dividan… Ser feliz é facer o que amamos. A creatividade relaciónase
co amor. As nosas vidas son unha proba de lume, unha loita pola
liberdade e a dignidade propia e allea. Non teñamos medo a ser
diferentes, a desenvolver o noso pensamento crítico, a ter o valor de
cuestionalo todo: o teu pai, o teu matrimonio, o teu Deus, todo menos
o dereito á vida en abundancia e a felicidade plena das máis
humilladas…

E mentres escribo un tremor húmido percorre o meu rostro e
sinto invisiblemente as mans de miles de mulleres do mundo:
intelectuais, campesiñas, prostituídas, refuxiadas, artistas, cuxas
mans transgresoras, enxugan as miñas lágrimas, e invítanme a
seguir resistindo e loitando ata que a vida sexa unha danza
inclusiva, sen veos, unha festa permanente e definitiva para todas.
6. Deixen que fale a miña pel
Pel de muller, pel de pobre, pel de negra, pel de anciá
A pel que me queda está pegada aos ósos. A miña pel está esgazada
e chea de cicatrices deixadas polos golpes e polo paso do tempo. Esas
cicatrices reflicten as cicatrices que hai no meu interior porque o
meu corpo, a miña pel, ten a súa interioridade. Pero as cicatrices
máis profundas son aquelas que agora vostedes non ven: son as
cicatrices do corazón. ¡Se a miña pel puidese falar! ¡Se alguén
escoitase a miña pel!
A miña pel é como unha parábola da pel do meu pobo e da pel da
creación. Miro a miña vida, miro ao meu pobo, miro a natureza…
Todas, todos, estamos esgazados. A guerra, a violencia, a fame
deixaron a pel do meu pobo feita mil retallos. Despois de máis de 30
anos de guerra, o tecido social do meu pobo está roto, as nosas
comunidades e organizacións foron tan malladas e hoxe a súa pel
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está fendida. Así ficou a nosa pel de pobo: despezada e chea de
remendos. A fame, a falta de medicinas e a carencia de auga,
deixáronnos coa pel pegada aos ósos. Aquí estou, aquí estamos co
tecido da pel todo roto.
Quizais se sintan abraiados de mirar o meu pelello, porque
estamos afeitas a ollar peles coidadas, hidratadas, brancas, tersas
e louzás a base cosméticos, deses miles de millóns de dólares que
uns cantos e unhas cantas gastan en cosméticos, mentres moitos
morremos de fame. A miña pel non está hidratada. No meu país a
auga escasea.
Estas engurras que teño son as pegadas das distintas situacións
que vivín. As feridas deixáronme estas cicatrices. Teño cicatrices
nas costas. Son dos golpes que me deu o meu pai sendo nena. Logo,
o meu tecido vaxinal esgazado porque o meu padrasto me apalpaba
e me violaba.
Nunca fun á escola, dicían na miña casa que educar as pequenas
era un desperdicio. É duro que non che permitan ir á escola, pero
por outro lado sei que me librei doutra humillación máis. Así me
librei dos golpes e discriminacións do mestre que pensaba que as
mulleres negras non tiñan cerebro para os estudos. En cambio,
tiven que quedar na casa e así teño esta cicatriz daquela vez que me
queimei mentres facía a comida para os meus seis irmáns.
Como a situación era tan dura, a miña familia foise vivir á
capital. Vivía nun barrio que era moi pobre, pero o máis duro era
a violencia, os tiroteos diarios. Xa non só era o medo aos soldados
e á guerrilla, senón tamén ás cuadrillas que eran usadas polo poder
político-militar. Tanto para os soldados coma para os cuadrilleiros,
o corpo, a pel das mulleres, sempre foi un territorio político. As
vinganzas executábanse na pel de nós, as mulleres. E así uns
violaban e torturaban as mulleres que correspondían á zona do
bando contrario. A miña pel foi tamén botín de guerra. Golpeáronme
e violáronme un día que regresaba do mercado. ¡Non sei cómo estou
viva!
Despois casei. E velaquí máis sinais na miña pel. Esta cicatriz na
cara deixouma o meu esposo aquel día que me feriu. Este ollo
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perdino a causa dos golpes que me daba. Pero logrei liberarme deste
home que tanto me maltrataba. Despois, entrei nunha organización
de mulleres, desde a cal loitabamos polo dereito a unha vivenda
digna para os desprazados de guerra e para as viúvas e os orfos. A
nosa organización creceu moito, tivemos moitos logros e tamén
persecución. Un día a min secuestráronme e torturáronme. Estiven
sete anos nun cárcere clandestino onde os gardas correspondentes
me espían, me violaban, acendían cigarros e os apagaban na miña
pel. Pouco a pouco o medo fóiseme concentrando no corpo, fixo o
seu lugar na miña pel.
E con todo, considero que esta pel miña é bela e rica, é memoria
de sabedoría e de resistencia. Aquí na miña pel está gravada a
pegada do tempo; levo moitas marcas, levo impresa a vida do meu
pobo. Levo a memoria da miña vida, a memoria do meu pobo e da
miña cultura gravada na pel.
A pegada dos anos ensinoume a coidar a miña pel e a coidar a pel
da outra e do outro, a pel do pobo e a pel do cosmos. Poñerse na pel
da outra e do outro, da terra á que tamén o patriarcado lle
engurrou a pel. Tanto a ferimos e apalpamos... Todo é a mesma
realidade: eu son como unha prolongación da pel do mundo e a pel
do mundo concrétase nesta pel. Como a terra, a miña pel hoxe
tamén é excluída porque agora non rendo, non achego ganancias ao
sistema. Unha vez, nos meus anos novos, a miña pel tiña un valor
comercial. Era cotizada como forza de traballo e como obxecto de
pracer. Hoxe xa son vella. As dobras da miña pel non valen nada
ante os ollos dos que teñen o poder de sinalar o que vale e o que non
vale. Pel de muller, pel de negra, pel de pobre, pel de anciá… Unha
pel que non vale. A cor da pel ten un valor social e un valor moral.
Así a miña pel foi como unha fronteira. Pola cor da miña pel, moita
xente non se me achegaba ou achegábase con medo e con prexuízos.
Pero o que máis me doía era que, pola cor da miña pel, moitos
sospeitaban que non era boa persoa. Nun momento mesmo cheguei
a crer que tal vez as mulleres negras non estabamos tan preto de
Deus porque sempre mo presentaron como un home branco. En
cambio, o demo sempre era negro.
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Pero hoxe xa sei que nesta pel miña, pel de muller, de negra, de
pobre, de anciá, Deus tamén se manifesta. Si, El estivo presente non
só nesta historia de dor e sufrimento, senón tamén todas esas veces
que me deleitei facendo memoria de caricias dadas e recibidas, de
acollida á miña cor e ás miñas engurras, do recordo das caricias da
brisa e da chuvia, do sol e do mar. A miña pel é cósmica, é a miña
pel e a pel de pobo, a pel de mundo, a pel de Deus. Esta pel garda
a memoria non só das feridas e humillacións, senón que detrás
destes pelellos case pegados aos ósos, hai un gran tesouro. Esta pel
ten gravada non só a memoria da opresión, das violacións e as
torturas, senón tamén a memoria da resistencia e da liberación de
moitas outras compañeiras que arriscaron o pelello e que abriron
novos camiños. Aquí estou: chea de engurras e de sabedoría, de
resistencia e de memoria de loita, de vida e morte, de liberación. Ao
longo dos anos que vivín, despoxáronme e espiron de moitas cousas.
Pero a pel sempre me seguiu vestindo e foime mostrando que detrás
das miñas engurras e as miñas cicatrices hai unha forza escondida
e unha esperanza indomable que, a pesar dos meus 70 anos me fai
seguir soñando e loitando por un futuro digno para todas.
María José Torres Pérez
Relixiosa Apostólica do Sagrado Corazón. Licenciada en filoloxía.
Educadora social no mundo da marxinación.

Geraldina Céspedes Ulloa
Relixiosa da congregación de Misioneiras Dominicas do Rosario en
Guatemala. Licenciada en teoloxía. Membro do Núcleo Mujeres y
Teología. Traballa nun barrio marxinado dos arredores da capital
guatemalteca.
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Mar adentro, unha película
luminosa sobre un home
que quere morrer
Victorino Pérez Prieto

Seguramente Mar adentro é unha boa película, como todas as de
Alejandro Amenábar. Recibiu o León de Prata no Festival de
Venecia deste ano, como podía ter recibido o León de Ouro, que
perdeu por pouco. Javier Bardem tamén é un gran actor e recibiu,
en consecuencia, o premio da Mostra á mellor interpretación.
Certamente a película é dunha boa factura –pero, para min, non a
mellor de Amenábar, como chegou a dicir alguén–; iso é o primeiro
e o máis importante que hai que pedirlle a un filme: que sexa unha
boa obra da sétima arte; mesmo se son as películas violentas de Sam
Peckinpah ou Quentin Tarantino. O fundamental dunha boa película
non é “a mensaxe”, senón ser unha obra de arte e saber utilizar as
posibilidades expresivas e estéticas fílmicas. Pero, habitualmente
non só é importante o como nos di, senón que nos di. E se no
primeiro hai gustos e apreciacións diferentes, é no segundo onde é
aínda menos doado coincidir. Dito isto, quero agora manifestar o
que encontro de aspectos positivos e de aspectos que me gustaron
menos en Mar adentro.
Os valores fílmicos de Mar adentro
En primeiro lugar, o feito de que unha película que pasa das dúas
horas e que se desenvolve case toda ela nun cuarto non aburra e
mesmo manteña case todo o tempo o interese do espectador, está a
falarnos dun filme ben feito. Tal acontecera tamén con Los otros
(2001), a pesar das súas incoherencias narrativas, e con Abre los
ojos (1997), a pesar súa complicada trama. Como nas outras
ocasións, o guión é do propio director, agora coa axuda de Mateo
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Gil; e do mesmo xeito a produción e incluso a música son de
Amenábar. Sen dúbida, un xenio do cine, que aínda nos dará moito
máis que falar. Magnífica técnica narrativa, cunha boa composición
de planos e secuencias, desde o comezo ata o remate; semella
comunicar ben a intención do director de facer unha película sobre
a “morte como unha viaxe, como un gran salto ao baleiro”. O filme
comeza e remata con Sampedro tirándose ao mar que lle ocasionou
a lesión para toda a vida; un salto no que debía ter morto xa –
repite– no canto de quedar así. Tamén encaixan ben as viaxes de
soño, saíndo da súa fiestra e voando polas nubes sobre as paisaxes
da súa terra. En particular, o director quería transmitirnos non
unha atmosfera pechada, de morte –como acontecía en Los otros–
, senón unha atmosfera luminosa, chea de vida. Mesmo, na película
hai unha historia –ou historias– de amor, aínda que de amor
imposible pola actitude de Sampedro, que xoga á seducción pero non
se deixa namorar.
En canto aos actores, xa manifestei o magnífico traballo de Javier
Bardem, un dos mellores actores hispanos –cáialle ben ou mal a un
a súa personalidade–, no papel do tetrapléxico Ramón Sampedro,
que estudou a fondo os seus xestos, posturas e mesmo a súa ironía
e o seu acento galego. Pero non se pode esquecer a actuación dos
demais actores; en xeral máis que aceptable e incluso, en algúns
casos, moi boa. En particular, eu destacaría a de Mabel Rivera no
papel de Manuela, a cuñada de Sampedro; unha actriz ben coñecida
polos seus papeis en produccións da TVG. A expresividade dos seus
silencios e as súas miradas, favorecida pola perfecta maquillaxe e o
vestiario dunha muller traballadora de aldea, manifesta moi ben a
figura da muller que vive para coidar maternalmente o mellor que
pode aos da casa –home, fillos e demais familia– sen pensar nela,
sen xulgalos. O único reproche que fai ao Padre Francisco é, por
iso, que dixera inxustamente na TV que a Ramón non se lle tratara
con cariño de abondo naquela casa. José Mª Pou representa ao cura
do Opus que se puxo en contacto con Sampedro e a quen este se
dirixe no seu libro unha “Carta a un curita vanidoso... miembro del
Opus Dei” (Cartas desde el infierno, Planeta, Barcelona 1996).
Tamén fai un bo papel Belén Rueda, como Julia, a avogada enferma
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que vai ver a Sampedro para defender a súa causa e que, a pesar de
ter un marido magnífico, queda engaiolada polo tetrapléxico, como
lle acontece a outras mulleres que entran en contacto con el. É o
caso de Rosa (Ramona Maneiro, “Moncha”, na historia real de
Sampedro, que seica non se sentiu moi reflectida); Lola Dueñas fai
o papel dunha sinxela nai solteira que tivo pouca sorte cos homes
e que foi a última muller coa que tivo contacto Ramón Sampedro.
En fin, mesmo Celso Bugallo, que representa o ingrato papel do
irmán maior de Ramón, José, un home bruto, sen finuras, co que
acaba rompendo; fai un papel sinxelo, pero ben representado, do
home simple de aldea que está convencido de que a morte non é
nunca a solución (“vai podrecer e máis nada”, dille ao seu fillo Javi)
e por iso non cede na súa postura de que “nesta casa non se vai
matar a ninguén”, obedecendo ao bíblico mandamento. Tamén
impresiona a resposta que José lle da a Ramón, cando este lle fala
da súa “humillante escravitude”: “¿E nós? Tamén somos escravos
teus”.
Un home vitalista que quere morrer
O expresivo título do filme corresponde a uns versos de Ramón
Sampedro:
Mar adentro, mar adentro,/ y en la ingravidez del fondo/ donde
se cumplen los sueños/ se juntan las voluntades/ para cumplir un
deseo.../ Pero me despierto siempre/ y siempre quiero estar muerto/
para seguir con mi boca/ enredado en tus cabellos.
Esa era a constante vontade manifestada polo tetrapléxico: quero
morrer e teño dereito a iso. A Amenábar seica o seduciu
particularmente a “desdramatización do concepto de morte” que
había nos escritos de Sampedro: “A morte é algo natural”, di o
tetrapléxico na película. Amenábar manifestou nalgunha
declaración: “Quería facer unha defensa da boa vida... Non un
alegato a favor do suicidio”, argüíndo ademais que é “máis amigo
da reflexión que da reivindicación”. Ou sexa, que non é amigo do
panfleto –certamente reflicte isto a súa filmografía– e que o seu
obxectivo non foi facer unha defensa da eutanasia. Pero, danos a
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sensación de que a publicidade que se fixo do filme, omnipresente en
todos os medios, manifesta o contrario, e que mesmo hai momentos
e liñas de fondo do relato que parecen dicir o contrario.
Así, a figura do tetrapléxico énos presentada como unha figura
tan simpática que non pode menos que coller ao espectador; o seu
autoritarismo e unha obsesión inquebrantable pola morte que non
admite ningún outro razoamento, preséntasenos na figura dun
home que é o único que semella ter a razón no filme, a postura máis
coherente, desbaratando calquera outro argumento, que sempre
parece como máis feble que o seu. De xeito semellante, aparece o
papel da asociación que defende a eutanasia (“Asociación Pro
Derecho a una Muerte Digna”, APDMD); é presentada con toda a
amabilidade posible a través da catalana Gené (Clara Segura), unha
muller gozosamente embarazada que repite tanto o de que non
queren “forzar a ninguén” a tomar esa decisión, que a alguén
podería lembrar o dito latino: “Excusatio non petita, acusatio
manifesta”.
Ao remate do filme, Julia, que chega a manifestar que quere
matarse xunto con Sampedro, pero non o fai, aparece nunha
situación de degradación progresiva que, aínda que para o director
represente a figura dos “que seguen loitando”, semella increparnos:
¿Quen tomou a mellor decisión? ¿Merece a pena seguir vivindo para
isto?. En fin, o papel da Igrexa e a relixión está representado só no
chato persoeiro do cura, tamén tetrapléxico, e os seus efeminados
axudantes; aínda que Amenábar di nunha entrevista que este
representa a postura dun “señor que anima a vivir”; máis ben
semella que a idea que ten dos curas se parece máis á de Sampedro,
que escribe no seu libro a un “predicador e pastor... sempre
pescando no río revolto dos temores, tabús e supersticións!”.
A película déixanos un sabor agridoce, e mesmo os aplausos que
oín ao remate da película na sala madrileña na que a vin, como
outros moitos aplausos na prensa e nos medios, soáronme a
propaganda. Aos que corearon as verbas de Sampedro “¿Quen son
eu para xulgar aos que queren vivir?”, podería un dicirlles ¡Só
faltaría iso!
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Ramón Sampedro, a eutanasia e o suicidio asistido
Quero rematar facendo alusión a uns artigos de Torres Queiruga
e meus, que coincidiron nesta revista e noutra ferrolá cando o
debate pola morte de Sampedro: A.T.Q. “A vida e a morte: o
problema da eutanasia” e V.P.P. “Un apuntamento terminolóxicobibliográfico sobre a eutanasia”, Encrucillada,106 (1998); A.T.Q.
“A eutanasia, entre a ética e a relixión” e V.P.P. “A eutanasia
¿dereito a morrer en paz?”, Ferrol Análisis, 13 (1998).
Torres Queiruga dicía en Encrucillada: “No problema de
Sampedro, como no da eutanasia ou no de toda gran decisión moral,
do que se trata é de buscar o ben da persoa (da persoa-ensociedade). Non se trata de que a relixión queira isto e a ética
aquilo... Trátase de acertar co mellor, e de intentalo mediante
argumentos éticos” (páx. 9). E pon en garda fronte a unha
sociedade “duramente ameazada polos valores instrumentais e da
eficacia”, e fronte a unha “lóxica tanática” (páx.16).
No meu traballo de Ferrol Análisis, citaba algunhas duras palabras
do mesmo Ramón Sampedro no seu libro, que reproduzo porque
seguramente moitos non o leron: “O Estado e a Relixión son os
inimigos naturais da vida e os responsables da destrucción do home
como individuo” (p. 13). “Toda relixión tivo unhas nefandas
consecuencias na civilización”(p. 55). “Morrer é... gañarlle a deus
a derradeira partida”(p. 88). Tamén citaba alí a Jacques Gaillot,
nun artigo sobre o tema na súa web de “Partenia”: “Dar
medicamentos para provocar a morte, ao meu parecer, non significa
respectar a dignidade dos enfermos. Facer todo o posible para que
non sufran e acompañalos ata a fin, iso creo que é axudar a morrer
dignamente”. Entre as conclusións que facía alí, só quero lembrar
unha para un posible cuestionamento da eutanasia: a consideración
utilitarista da vida humana (“só val a vida que é útil”), ao que
engadiría agora a contraposición individuo-persoa. A insistencia de
Sampedro en que a súa vida é súa e pode facer con ela o que queira,
manifesta unha visión individualista burguesa do ser humano como
individuo illado, en contra da visión deste como persoa, que forma
sempre parte dun núcleo de relacións (a “persoa-en-sociedade”,
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dicía Queiruga). O artigo remataba cunha “Sinxela e humilde carta
a Ramón Sampedro, alén da morte”. Tras un sincero desexo
(“Espero que o teu homónimo, o que din que ten as chaves do ceo,
non puxera demasiado problema para que entraras nese reino de
paz e beleza que ti tanto desexabas”) e recoñecendo o seu dereito a
tomar unha decisión persoal, compartida ou non por min ou outros,
dicíalle:
1. “O deus que quixeches atacar non era tampouco o meu Deus,
e estou convencido que non é un Deus que exista realmente, a non
ser nas pantasmas dalgunha xente... moitos xa levamos tempo
apostando por un Deus de vida, a quen só lle interesa a nosa
felicidade”.
2. “¿Realmente pensas que os enfermos terminais, ou os
tetrapléxicos coma ti, son realmente inútiles? ¿Que é unha vida
útil? ¿Cales son as vidas útiles? Os nazis falaban de ‘vidas sen valor
vital’, e por iso propugnaron a ‘hixiene racial’ da sociedade... Eu
penso que non hai vidas inútiles; ‘todos podemos, todos sabemos e
todos valemos’, como di o poema dun amigo meu... A cantidade de
vida que pode transmitir un tetrapléxico –se quere...– é patente
para os que o rodean, como hai testemuños e testemuños”.
3. “Se me desculpas, e sen deixar de respectarte, quero engadir
aínda que... o suicidio asistido que ti reclamabas, penso que ten que
ver coa pouca valoración da vida e coa desconfianza no amor. Se
foras crente diríache que coa desconfianza no amor de Deus... Penso
que é isto do amor confiado o máis importante que cómpre descubrir
e axudar a descubrir para afrontar a vida e a morte con paz e
dignidade”.
Victorino Pérez Prieto
Párroco e licenciado en Teoloxía
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Unha versión descoñecida
do poema “Rogo a Yavé”
de Celso Emilio Ferreiro

José Angel García López

Neste 2004 cúmprese o vixésimo quinto aniversario do pasamento
do intelectual Celso Emilio Ferreiro. Ben que este autor foi
homenaxeado na edición do Día das Letras Galegas de 1989 e viron
a luz varias biografías, escolmas e estudos sobre a súa produción
literaria desde entón, Celso Emilio e a súa obra seguen a ser obxecto
de atención preferente por parte dos especialistas da nosa literatura
un cuarto de século despois da súa morte. Neste sentido, o noso
propósito é realizar unha contribución a un maior coñecemento da
produción en galego do mencionado autor a través da exhumación
dunha versión descoñecida dun dos seus textos máis singulares,
“Rogo a Yavé”, poema de temática relixiosa non recompilado polo
escritor de Celanova en ningún dos seus volumes líricos.
A única versión de “Rogo a Yavé” da que tiñan noticia os
estudosos ata o día de hoxe atópase nas páxinas de Nuestra Ciudad.
Fiestas de la Peregrina 1947, suplemento do semanario pontevedrés
Ciudad. O feito de aparecer nunha publicación non especificamente
literaria e de escasa difusión motivou que a existencia do texto fose
ignorada polos compiladores da lírica do de Celanova ata 1997, ano
no que Miro Villar desempoou e analizou a composición nun artigo
publicado no Boletín Galego de Literatura1 . O poema en si é unha
paráfrase dos versículos 7-9 do capítulo 30 do bíblico Libro dos
proverbios, extremo que Celso Emilio indica no paratexto da composición. Sendo un dos escasos testemuños poéticos en galego de Celso
M. Villar, Literatura galega na década da posguerra (1939-1949). <<Rogo a Yavé>>, un poema en
galego non recompilado de Celso Emilio Ferreiro, Boletín Galego de Literatura, 17 (1997), pp. 131-135.
1
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Emilio nos anos corenta2 , este texto amosa outras particularidades
que o insiren dentro dun corpus común que daría orixe a varias
composicións dos libros O sono sulagado3 (1954) e Longa noite de
pedra (1962). Neste sentido, a meditación existencial perceptible
nalgunhas páxinas dos volumes citados é un dos trazos
consubstanciais ao “Rogo a Yavé”. Así mesmo, o citado libro
bíblico, no seu capítulo 23 (concretamente nos versículos 1-7),
tamén foi parafraseado por Celso Emilio no poema titulado
“Consellos”, incluído en Longa noite de pedra. Por outra parte, a
rima e a métrica de “Rogo a Yavé” tamén son semellantes ás
exhibidas polo poeta noutros textos de O sono sulagado, extremo
que non pasou desapercibido para Villar na análise que fixo do texto
inserido en Nuestra Ciudad4 .
A versión de “Rogo a Yavé”que presentamos neste artigo é
posterior á difundida por Villar, extremo que inferimos da data que
figura ao pé do texto que hoxe presentamos («Pontevedra, diciembre
de 1947»), e, de non aparecer outra edición (particular que suscita
razoables dúbidas logo das nosas pescudas nas publicacións galegas
editadas en Galicia e alén mar), temos que considerala a versión
definitiva da composición, publicada nas páxinas de Airiños. Revista
de la Asociación Gallega de Casa de Buenos Aires a finais de 19485 .
Cómpre salientar que os cambios introducidos por Celso Emilio
respecto da primeira edición foron abundantes, desde a puntuación
ao léxico. A continuación, reproducímos o texto na súa integridade
xunto coa nota preliminar introducida polos responsables da revista, destacando as variacións experimentadas en relación coa versión
orixinal, versión que se pode consultar no mencionado artigo de
Villar, onde figura recollida case con total fidelidade en relación co
texto incluído en Nuestra Ciudad. Cando non coinciden a primeira
2
Á marxe de <<Rogo a Yavé>>, o profesor Alonso Montero indica que nesa década unicamente hai
unha composición escrita na nosa lingua, a titulada <<Compostela>>, publicada na revista Finisterre
(nº 21, xullo de 1945). Vid. C. E. Ferreiro, Poesía galega completa, estudo, cronoloxía e bibliografía por
X. Alonso Montero, Sálvora, Santiago de Compostela, 1983, p. 526.

Vigo, Alba, 1954. Convén sinalar que a partir da segunda edición o volume levaría por título O soño
sulagado.

3

4

M. Villar, Literatura galega..., op. cit., p. 134.

Concretamente na páxina vinte e catro do oitavo número da revista, correspondente ós meses de
outubro-novembro do referido ano.
5
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versión de “Rogo a Yavé” e a transcrición de Villar (de feito, isto só
ocorre nunha ocasión), indicámolo na correspondente nota a pé de
páxina.
Celso Emilio Ferreiro. Inspirado poeta, espíritu cultísimo que
plasmó en la pluma poemas de honda meditación y cabal sentimiento. Alto exponente de la nueva generación de hombres de letras que
surgen en la nueva Galicia, cual retoños de honda pervivencia,
transformando en exhuberante renacer de belleza la savia inmortal
del añejo árbol de la literatura gallega.
Este pequeño gran poema, dedicado expresamente a AIRIÑOS, es
por sí solo una consagración.
O LIBRO DOS PROVERBIOS
ROGO A YAVÉ
Para AIRIÑOS6
Dous favores, Yavé, prego humildoso
pra goberno cabal da miña vida;7
Desterra do meu peito a vanidade,
alonxa a falsedá da miña língoa.8
Non9 me deas riquezas nin honores10
dame somente o pan de cada día,
M. Villar, Literatura galega na década da posguerra (1939-1949). <<Rogo a Yavé>>, un poema en
galego non recompilado de Celso Emilio Ferreiro, Boletín Galego de Literatura, 17 (1997), pp. 131-135.
1

2
Á marxe de <<Rogo a Yavé>>, o profesor Alonso Montero indica que nesa década unicamente hai
unha composición escrita na nosa lingua, a titulada <<Compostela>>, publicada na revista Finisterre
(nº 21, xullo de 1945). Vid. C. E. Ferreiro, Poesía galega completa, estudo, cronoloxía e bibliografía por
X. Alonso Montero, Sálvora, Santiago de Compostela, 1983, p. 526.

Vigo, Alba, 1954. Convén sinalar que a partir da segunda edición o volume levaría por título O soño
sulagado.

3

4

M. Villar, Literatura galega..., op. cit., p. 134.

Concretamente na páxina vinte e catro do oitavo número da revista, correspondente ós meses de
outubro-novembro do referido ano.
5

6

A primeira versión inclúe no canto desta dedicatoria a referencia “Cap. 30. 7-9”.

7

vida: na versión de Nuestra Ciudad.

8

O cuarto verso era alcanza a miña língoa da mentira; na versión de Nuestra Ciudad.

9

Con minúscula na versión de Nuestra Ciudad.

10

honores, na versión de Nuestra Ciudad.
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pois pra andar os camiños de este mundo
ben11 pouco se precisa.
Non sexa o diaño que a riqueza faga
que me esqueza de Tí,12 meu ben, e diga:
- Quén é Yavé? -13 pois14 é sabida cousa
que os ventres fartos, de soberba finchan.
Mais en troques tampouco me asolagues
nas negras augas15 da miseria indina,
non sexa que a roubar me empuxe a fame,
a fame que é moi mala compañía.
Nin farto nin famento:16
quero17 tan soio o pan de cada día.
Celso Emilio Ferreiro
Pontevedra, diciembre de 1947
José Ángel García López
Universidad de Murcia
josangel@um.es

11

ven na versión de Nuestra Ciudad.

ti na versión ofrecida por Villar. Non obstante, a consulta directa da publicación de 1947 revelounos
que o transcritor esqueceu poñer unha coma. O que se le en Nuestra Ciudad é ti,.
12

13

Orixinalmente, a pregunta ía entre comiñas e non entre guións na versión de Nuestra Ciudad.

14

Con maiúscula na versión de Nuestra Ciudad.

águas na versión de Nuestra Ciudad.

15
16

Nin farto, nin famento na versión de Nuestra Ciudad.

17

dame na versión de Nuestra Ciudad.
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Manuel María,
a brétema luminosa

Marica Campo

Chegou o tempo fatal
de durmir fora.
Mais teño a esperanza ilusionada
de que o meu pobre corazón
dialogará na tebra coas estrelas.
Manuel María
Falar de Manuel María, verter a súa lembranza nunhas liñas,
seméllame tan imposible como o propósito do neno aquel que
pretendía baleirar o mar cunha cuncha. Non hai espazo para
escribir a ausencia que deixou o amigo. Non hai palabras para
ponderar a valía dunha obra inmensa e poliédrica. Non hai medidas
para retratar o home. Tampouco non é doado parcelar as tres faces
dunha persoa única e irrepetible, unha regalía para o país que
habitou e que o habitou. Porque o poeta era “feramente humano”.
Porque o home era, ante todo e sobre todo, poeta. Porque o poeta
entregaba a súa poesía como un acto de amor e amizade á xente e
á terra.
Tento escribir e sorpréndome a min mesma a conversar con el.
Mais, a contención que me esixo, obrígame a empregar a terceira
persoa, a pór unha certa distancia para poder co abanqueiro de
recordos e de sentimentos que acoden ao texto.
Mais, todo está na súa obra inxente. Abonda con procurar nos
seus libros para achar a palabra exacta, a expresión precisa.
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¿Como era o home Manuel María? Primeiro e, sobre todas as
cousas, ferrados de corazón, fanegas de alma, a mensura que el
mesmo inventou para medir a Terra Cha. Ferrados dun corazón
poboado de incertezas raioladas, de brétemas luminosas, río Miño
de luz e néboa a percorrer a terra nunha continua anagnórise de
gozo e tristura. Gozo pola fala, pola beleza da paisaxe, pola
irmandade franciscana con toda a creación, polo amor de Saleta.
Tristura pola perda de identidade que sofre Galicia, pola desfeita
ecolóxica, pola inxustiza, pola fugacidade da existencia.
¿Como era o amigo? De “mao tendida, aberta e núa coma o mar”.
De corazón limpo e xeneroso. De conversa amena e demorada. O
amigo, a súa amizade, era unha festa: a celebración da vida.
¿E o inimigo? Non había inimigo. Non perdoaba porque non se
sentía ofendido. Aquilo de Kipling: “Se ninguén que te fira, chega
a facerche a ferida (serás home)”. Lembro, nos últimos tempos,
unha conversa na que desculpaba a un seu detractor e me pedía que
fixese eu o mesmo, porque, falar mal de nós, talvez lle servise de
terapia.
O poeta, a poesía, fica aí, torrencial, polifónica, magnífica,
verdadeira. Palabra no tempo, mais literatura e vida nesa feliz
conxunción que asegura a vixencia dunha obra.
¿E nós? Como el dixera na carta a Luís Pimentel: “Nós tamén
seguimos sendo fieis, como nunca, á túa vella amistade. (...) Eu non
me afago sen ti. ¡Como doe a túa ausencia!”.
Mais sabemos, Manuel María, que, a tebra, soamente é nosa.
Porque ti andas a dialogar na luz coas estrelas.
Marica Campo
Mestra e poeta
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¡Manuel María!
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Cando morre un poeta os nenos quedan orfos

Chegoume a noticia: 11 de setembro.
Sen a voz de Outeiro de Rei, a poesía
que medrou comigo, e que sempre lembro,
falece coa morte de Manuel María.
El fora, en Monforte de Lemos, palabra
que da doce lingua galega na cruz
fixo que deixaran que a porta nos abra
ao mundo vindeiro, no orballo da luz.
Ficar algún intre naquela tertulia
daquel abraiante Xistral era un gozo
que a todos deixaba desfeita a súa abulia,
coma quen ve os ollos no fondo dun pozo.
Na noite do mércores finou, silandeiro,
traspasando a moura fronteira sombriza:
Deus Pai recibiuno no amor verdadeiro,
e dixo: “¡Poeta, esquece a túa liza!”.
Agora veralo todo transparente,
acouga de tanto loitar, noite e día,
Se fuches muiñeiro de brétemas, vente,
agárdate o crego nesta Rectoría.

425 81

Lois Vázquez Fernández

Eu mireite sempre coma un home bo,
aínda que deixaras pola musa a misa,
aínda que estiveras moitos intres só:
¡Todo aquí é xustiza que ninguén revisa!
A túa actividade foi
de amar ao teu pobo:
Mais sempre tivéches
de quen abre os ollos

unha maneira
¡Poeta de loita!
a graza cimeira
e os demais escoita.

Era a poesía real relixión
coa que tributaches a entrega á Beleza..
Ao fin atopaches a eterna canción,
cando desvelaches que aquí mesmo empeza.
Coma un raparigo que xoga entre o millo,
pasaches a vida xogando a poeta.
Velaquí, meu neno, Emmanuel, meu Fillo,
a eterna Palabra que todo interpreta.
¿Non che daba medo cruzar a fronteira,
coas túas mans baleiras de accións relixiosas?
¡Eu sempre agardaba a aperta senlleira
contigo, poeta, que amaches as rosas!
A xente dos ritos poida que se estrañe
deste noso encontro, de ledicia cheo.
Mais poucos coñecen este amor que entrañe
a gratuidade de ofertar o ceo.
Ti, Manuel María dos nomes sagrados,
que sempre levaches a luz polo Outeiro,
toma os agasallos que tiña gardados
dende a eternidade para ti, rimeiro.
Ti versificaches na fonda saudade,
e, cando non tiñas xa con quen falar,
ollaches ao fondo da fonda Verdade,
dicindo: “¡Ti tesme, meu Deus, que salvar!”.
Lois Vázquez Fernández
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Don Antonio Tovar Bobillo (Rairiz de Veiga, 1921), poeta entre os
máis inspirados da poesía galega da segunda metade do século XX,
finou en Ourense o pasado 16 de xuño.
A súa produción lírica en lingua castelá apareceu editada baixo os
títulos El tren y las cosas (1960), El ladrido (1961), La Lanzada
(1964), La barca (1973) e Los versos de mi camilla (O Castro,
1997). Os catro primeiros foron recompilados, xuntamente co ata
entón inédito Barro de nadie (1955), no volume Poesía en castellano
(Deputación Provincial de Ourense, 1987). A súa obra lírica en
galego é máis importante do que a de expresión castelá. Está
constituída polos títulos: Arredores (1962), Non (1967) e O vento
no teu colo (1974), por unha banda, reunidos en Poesía galega
completa (Akal, 1974), e, pola outra, os libros da segunda época:
Calados esconxuros (Xerais, 1980), Berros en voz baixa (Sotelo
Blanco, 1990), A nada destemida (Galaxia, 1991) e Cadáver adiado
(O Castro, 2001). Os dous primeiros títulos desta segunda serie
galega son sen lugar a dúbida os máis logrados. Aínda que se pode
achar tamén poemas de moito mérito en calquera dos seus libros,
é neses dous onde se amosa unha poética máis rica e xenerosa,
obediente á dinámica intrínseca dos temas e á maxia da linguaxe,
esquecido case sempre o ton sobexamente racional e doutrinario en
que incorre tantas veces noutras obras.
A crítica literaria e as institucións recoñeceron, poida que algo
tarde, o contributo da lírica tovariana á constitución do acervo da
literatura galega do século XX. Fóronlle concedidos, entre outros,
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o premio da Crítica de Galicia (1981), o Premio Xunta de Galicia
1991 de creación cultural, o Losada Diéguez de creación literaria e
o Premio Celanova, casa dos poetas 2003.
Antonio Tovar tentou outros xéneros literarios: o relato curto, en
A grande ilusión e outros contos (Galaxia, 1989), e o memorialismo
aparente -disfrace máis ben e escusa para o escritor se posicionar
sobre certos temas-, en Diario sin datas (O Castro, 1987) e Diario
íntimo dun vello revoltado (Galaxia, 2001).
Antonio Tovar foi un home doente. A enfermidade, a neurose e a
rebeldía son notas autoconfesadas da súa personalidade. A súa
produción literaria, que é autobiográfica en maior grao do que se
levaba, reflite adoito aquelas características xuntamente cunha
referencia implícita, cando non directa e en ton polémico, á temática
relixiosa. Poucos dos seus poemas, relatos ou disquisicións deixan
de tocar sequera un motivo relixioso, traído á obra case sempre
para o criticar e rexeitar. Escribiu de si con orgullo que foi o
primeiro poeta ateo en galego e aínda en español. Mais de aí non
obtivo acougo ou alivio para o seu sufrimento. Decote o que negara
se lle presentaba coma unha teima obsesionante. Agora, tras o seu
pasamento físico, temos a esperanza de que acadase cando menos a
liberación definitiva dos terrores que algunha vez en vida coidou ter
xa vencidos:
Aquel terror de non poder ollar a miña face,
lonxano medo de non ser eu,
de ser a páxina remota na que escribín
palabras sen sentido algún que descoñezo.
Aquel terror arrepiante de cravar as uñas
nos meus pómulos óseos que sostén a morte.
Ah, esquizofrenia desta vida misteriosa.
Dun lado o sol e á outra beira a sombra máis profunda,
como un pozo, que fixeran coas súas ás os morcegos.
Aquel terror de non ver a auga
da miña vida de home continxente,
sobrante como a roda do muíño
deitada na herba xunto á cachoeira do río.
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Aquel terror de non ser nada,
aquel apalpallarse o nó do medo que se me pon na gorxa.
Hoxe é lembranza triste
dun desaxeitado mal metafísico.
E a metafísica ficou xunto a aquel terror,
e son a vaca mareliña e resignada
que pasta á beira da roda inmóbil
do infinito.
(Do seu libro Berros en voz baixa.)
Xesús Portas Ferro
Mestre e licenciado en Teoloxía
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Hai moito tempo que escoitamos falar da Romaxe. Sempre por
distintos motivos (un parto, reunións familiares, moito traballo,
preguiza, ...) non podiamos ir. Este ano, aló por xuño, lembráronnolo
de novo e tivemos claro que tiñamos por fin que animarnos. ¿Por
que? Porque a xente que cada ano nos animaba a acudir é xente de
fiar e logo sempre nos contaba como fora todo e quedabamos con
pena de non ter estado. E esa, tal vez, foi a primeira sensación coa
que chegamos o sábado 11 de setembro á Serra da Capelada: con
confianza. Criamos no que alí se celebraba e apetecíanos vivilo en
común cos nosos amigos que ano tras ano nos invitaban a ir.
A verdade é que o sitio axudaba moito á celebración da Romaxe.
Xuntábase o máis propio da nosa terra: a serra e o mar. Unha serra
aberta e limpa na que as nubes e os muíños de vento che dan unha
sensación de inmensidade e un mar escuro e inmenso que bate duro
contra os penedos con testuda paciencia e fai pequeniños aos
cargueiros que se atreven a molestar a súa existencia. O mar non
se miraba dende a serra pero percibíase: o vento, o olor, o son, a luz.
Qué fácil e natural é celebrar nun sitio así. E qué contraste coas
igrexas nas que a miúdo celebramos: pechadas, escuras, cargadas
de luxos que moitas veces atemorizan e ameazan. Esa foi a segunda
sensación: a terra. Estamos nela, somos ela. É a nosa casa inmensa
e esquecemos o seu coidado, usamos e abusamos dela sen lembrar
que vive e sinte.
A terceira foi a festa. A vista dende a distancia dunha morea de
buses aparcados uns contra os outros nun pequeno punto da lomba
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seguinte á que nós estabamos, a acollida ao chegar, os autobuses
dos que baixaba xente, as cestas de comida, os saúdos, os abrazos,
as sorrisos, o medallón... a nosa inconsciencia de que necesitabamos
unha copia da celebración, ... demostraban que ese día era un día
especial, era un día de festa.
Por suposto inda había unha cuarta sensación: a comunidade.
Maiores, anciáns, nenos, adolescentes, celebrando xuntos crer nun
Deus Pai/Nai, un Deus de todos, das mulleres, dos homes, dos
mariñeiros, dos enfermos, celebrando o cotián, historias de loita e
festa, consagrando conxuntamente, construíndo altar, empregando
todo o corpo para expresar a ledicia e a paz (con baile, xestos e voz
porque somos máis que unha boca) a lembranza dos que están pero
doutra maneira...
Comemos, bailamos, charlamos, escoitamos a actuación d’A
Quenlla xuntos. Á Romaxe acudimos eu e Tuco e os nosos fillos:
Xiana de sete anos e Pablo de un. Alegreime moito de que estivesen
alí, de que tivesen a oportunidade de vivir ese tipo de igrexa. Unha
igrexa sinxela, humilde e galega que é capaz de esquecer por
momentos as súas preocupacións cotiás, facerse pobo e comunidade,
que expresa os seus sentimentos e non os castra, que loita no cotián
pola paz e pola terra na que vive, que, sendo pobo, berrou nas rúas
a dor dun mar ferido, limpou coas mans o negro e espeso veleno que
o afogaba e chorou ao mesmo tempo pola impotencia de sentirse
abandonado e pola ledicia de mirar ao redor e ser consciente de ser
pobo. Unha igrexa na que o importante son as persoas, non as
normas, unha igrexa flexible que non sinala denda as alturas a
rixidez dos seus dogmas, unha igrexa de iguais que combina e
potencia o feminino e o masculino de cada un de nós.
Xa o sabiamos. Pero agora temos vivido a Romaxe. Agora xa
entendemos por qué esta era a XXVII Romaxe. ¡¡Vémonos en
Arzúa!! E que, este ano sexa abrente de loita e festa.
Ana Prejigueiro
Médica. Traballa nun centro de drogodependencia de Vigo
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1. A dura lección de Beslán
A sociedade da información, da
que tanto nos gabamos e presumimos, non sabe dicir cantos mortos
houbo na escola número 1 de Beslán,
cantos nenos foron cribados a
balazos polas costas, cantos terroristas había no comando que
provocou a masacre, quen ordenou o
desgrazado asalto lanzado na mañá
do día 3 de setembro, por qué non se
negociou a liberación dos reféns, e
cómo é posible que actos desta
natureza se produzan nun país que
é capaz de montar unha estación
orbital no espazo exterior da terra.
O que si sabemos é que este terrible
episodio de Beslán afectou a un
número de reféns comprendido entre
os 354 que anunciou o Kremlin no
primeiro intre e os 1200 que
recoñeceu o representante do poder
ruso en Chechenia Aslanbek
Aslajánov; que houbo un número de
mortos entre 380 e 600; un número
de feridos entre 600 e 1000; un
número de desaparecidos de entre
150 e 200; un número de terroristas
mortos entre 23 e 35, e un
presidente Putin que, sen dar un só
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golpe de peito nin rosmar un só mea
culpa, parece disposto a aproveitar a
dor da xente e a covardía e
desorientación da política internacional, para darlle outra volta de
porca ao réxime autoritario que
quere implantar en toda sas Rusias.
Aínda que Osetia Setentrional é
un país pequeno e case descoñecido,
no que parece que non se nos perdeu
nada, a súa traxedia é tan tremenda
que pode terse por un episodio da
humanidade enteira, tan significativa que pode resumir o drama de
fondo no que se desenvolve o noso
intre histórico, e tan incomprensible
que fundamenta un acto de fe e de
irmandade cristiá que, ao tempo de
darnos consolo e esperanza, converte
os nenos de Beslán no feito máis
intenso desta crónica trimestral da
Fisterra galaica.
Declararlle a guerra ao terrorismo
foi un grave erro, que nos impide
usar os instrumentos acaídos para
combatelo e que nos está forzando a
unha sutil destrución da liberdade e
da conciencia moral na que aniñan
as democracias. A escalada bélica
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imposta por Bush e secundada
entusiasticamente polo Reino
Unido, Australia, Polonia, a España
de Aznar, o Israel de Sharon e a
Italia de Berlusconi, ameaza con
facerse incontrolable. O negocio da
guerra prevalece con toda evidencia
sobre o desexo de paz. A degradación
das democracias exprésase en nomes
como Guantánamo, Kandahar, Abu
Ghraif e Beslán. A hipocrisía dos
Estados lévanos a manter os
principios inflexibles da lei cando
hai centos de nenos e mulleres
secuestrados nunca escola, mentres
negociamos a catro bandas e coa
debilidade dos pícaros cando os
secuestrados son periodistas
franceses ou cooperantes italianas.
A falta de moral social e de ética
individual lévanos a enfrontar os
problemas da inxustiza, da ditadura
e da fame fuxindo cara diante. E
todo apunta a que unha visión
maniquea do mundo, tan radical
coma a que precedeu a Segunda
Guerra Mundial, está cegando os
líderes políticos e as sociedades
avanzadas para non ver como
destruímos a paz, e para utilizar o
terrorismo como unha venda
quitamedos que nos impulsa a
penetrarmos de xeito temerario nos
xogos da violencia e da lei do Talión.
2. Fraga repite
Repite no senso cronolóxico,
porque é a quinta vez que intenta
sumirnos na desesperanza doutra
maioría absoluta, e repite –ou fai
arroutar– coma as sardiñas en
conserva, porque toda Galicia
empeza a saber a Fraga Iribarne, e
moitos galegos empezan a afastarse

dunha política xeral que dificilmente podería ser descrita en termos
de proxecto colectivo, comprometedor e ilusionante.
Non se trata de discutir o dereito
de Fraga a presentarse cantas veces
queira nin a lexitimidade dun poder
obtido cos instrumentos dunha
democracia formal. Trátase de
cavilar en por qué o electorado galego
segue facendo posible esta patética
teimosía, por qué premia a quen se
apega á cadeira coma unha lapa e
está disposto a implicar a todo o país
na súa decadencia e derrubamento,
e por qué votamos sempre coa inercia
resignada dos necesitados en vez de
facelo coa valentía ilusionada dos
que se senten donos da súa terra e
capaces de manexar o poder ao seu
servizo.
Para que este novo espectáculo
sexa posible, Fraga Iribarne recorreu
outravolta ás trécolas de sempre:
chamuscou a Cuiña nas chamas do
Prestige para non ter sucesor;
nomeou dous vicepresidentes case
ex aequo para deixar o PP de Galicia
sen ningún liderado alternativo,
remodelou a Xunta cambiando a tres
insignificantes por tres descoñecidos,
e buscou serodias e infantís
desculpas para soterrar todas as súas
promesas e análises, e optar contra
natura, como el mesmo dixo, a un
quinto mandato. O seu discurso é
cada vez máis pobre e caótico, a súa
idea de Galicia segue a ser
descoñecida, a súa concepción do
poder autonómico non pasa de ser o
dunha xestoría administrativa que
canaliza as peticións de Galicia cara
Madrid e intermedia as acción de
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Madrid cara Galicia, a súa
concepción da democracia é
meramente clientelar, e a súa idea
da gobernación e da ética resúmese
en que é bo todo o que as eleccións
convalidan e malo todo o que os
votos non avalan. Pero Fraga segue
empeñado en salvar Galicia,
sacrificarse por ela, e aguantar
pegado á cadeira e ao coche oficial
ata o derradeiro suspiro, mentres lle
quede unha muxica de poder. E por
iso corremos o risco de soportar unha
nova xeira fraguista que, sobre os
consabidos déficits de xestión,
pluralismo e cultura democrática,
vainos achegar tamén unha
lastimosa decadencia e un apodrecemento de toda a vida política que
moi ben nos podía aforrar.

absoluta pola moi escasa marxe de
38 escanos para o PP e 37 para a
oposición socialista e nacionalista.
Pero o Partido Popular empeza a
estar moi preocupado por un
ruxerruxe popular que empeza a
dicir que esta vez se pasou, que a
trola do sacrificio persoal xa non
cola, e que non queda máis remedio
que desaloxar do poder pola forza
dos votos a quen non sabe deixalo
con algo de dignidade. E moi poucos
logran subtraerse á lembranza da
derrota electoral do 14-M, cando un
candidato e un partido que fixeran
toda a campaña instalados na
vitoria, acabaron afastados do poder
en poucas horas por non saber medir
a súa soberbia prepotencia.

Sexa como sexa, non parece que o
fraguismo vaia a durar moito máis
na historia de Galicia. Pero non é o
mesmo que Fraga se marche de Raxoi
derrotado polo pobo que un final de
réxime imposto pola divina
Providencia. Porque no primeiro
caso estaríamos diante do principio
dunha rexeneración política baseada
na nosa capacidade para interpretar
o que nos pasou e para arrimarlle o
lombo á reforma, mentres que no
segundo caso teríamos unhas
xeracións de galegos condenados a
arrastrar durante moito tempo un
complexo de servilismo político que
multiplicaría os seus efectos
perniciosos a medida que nos
fósemos decatando da estéril
paréntese no que ha de resumirse a
covarde crítica do día despois.

Para moitos é tamén evidente que
a decisión de Fraga de non saír de
Raxoi se non é cara o Panteón de
Bonaval (haberá que reformar o
regulamento para evitar os 25 anos
de reserva que van deixar a memoria
de Fraga reducida a un amargo
pesadelo), supuxo tamén unha
pesada lousa para o cuiñismo que
permanece agochado no chamado
sector da boina. O nomeamento de
Alberte Nuñez Feijoo como vicepresidente primeiro supón, velis nolis,
a existencia dun sucesor formal que
vai ter moito tempo para converterse, paseniño, no sucesor real. E
por iso cabe supoñer que esta forma
de cumprir as previsións sucesorias,
a cámara lenta e chamuscando
alternativas, vai abrir un abismo
insondable entre as dúas ramas nas
que se divide tradicionalmente o PP
de Galicia.

As enquisas din, polo de agora,
que Fraga roza a quinta maioría

Algúns dirán tamén que alén do
horizonte tamén se albisca un
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aquelarre constante no que,
ataviados co uniforme de bruxos
centristas, comezan a atoparse
outravolta os nomes de Meilán Gil,
Rivas Fontán, Víctor Moro, Cuiña,
Marfany, Mantel Soto, Diz Guedes, e
outros moitos que, dispostos a
deixarse querer polo lamento da
terra, empezan a pensar o que
seguramente é certo: que hai unha
inmellorable oportunidade para
facer rexurdir o mito dun
nacionalismo centrista.
3. A excepción convértese en
regra
Un andazo moral de enormes
dimensións estanos deixando sen
forzas para plantarnos diante dun
discurso mediático que, lonxe de
aceptar que hai problemas excepcionais que requiren unha resposta
difícil de establecer, elevan esa
excepción a regra, ata o punto de
facernos crer que os comportamentos
referenciais son, precisamente, os
máis disgregadores. Se o discurso
oficial segue por onde vai, pronto
teremos un heroe nacional que,
despois de casarse e divorciarse unha
vez, e de formar unha parella de
feito con tres fillos de matrimonios
varios, saíu do armario e formou
unha parella homosexual e outra
bisexual, para acabar finalmente
suicidándose, coa axuda dun médico
progresista, ante a incapacidade de
soportar unha vida tan complicada e
ante o desexo de protagonizar unha
morte digna.
Ese é o estereotipo do progresismo
carpetovetónico que nos invade, e
iso é o que nos impide defender –en

España e en Galicia– o valor da vida
fronte ao auxilio falso da morte, o
valor do matrimonio fronte á
sucesión de parellas de feito, o
sentido da heterosexualidade fronte
á perplexidade natural da homosexualidade, e o hábito de distinguir
e definir conceptos éticos esenciais
fronte aos que non distinguen o
suicidio da eutanasia ou a fortaleza
moral fronte á debilidade humana.
Sete ministros e un presidente na
estrea da película de Amenábar son
a demostración dun complexo de
progresía cheo de confusión e escaso
de intelixencia. E un balance de
goberno que se intenta cadrar a base
de eutanasias, divorcios, parellas de
feito e enfrontamentos artificiais coa
Igrexa parecen denotar que as
verdadeiras reformas aínda fican
moi lonxe.
4. Crise do BNG
O BNG está triste. ¿Que terá o
BNG? Non fai falta ser un politólogo
nin pasar das catro regras para saber
que, ao igual que a princesiña de
Rubén Darío, a tristura do BNG
empeza a ter algo de crónica, ata o
punto de ser a principal garantía da
que Fraga presume para conseguir a
quinta maioría absoluta.
Nesta situación mestúranse varias
e moi diferentes causas, que,
ademais de facer imposible unha
solución a curto prazo, multiplican
os efectos destrutivos de cada un dos
problemas que integran a etioloxía
da crise. A sucesión de Beiras, mal
feita nun momento peor escollido,
transmite unha sensación de falla
de liderado que non lle fai xustiza á
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meritoria e ben orientada dirección
política de Anxo Quintana. A
confrontación entre a UPG e outros
sectores organizativos integrados na
fronte nacionalista contribúen
tamén a dar unha aguda sensación
de radicalismo e extemporaneidade
dunha mensaxe que se estaba
adaptando moi ben ás necesidades
dun modelo electoral moi centrado e
estable. A idea de que todo está en
permanente debate tamén contribúe
a transmitir a idea dunha carencia
programática difícil de solucionar,
ou dun caos organizativo no que cada
poder territorial resolve os seus
problemas e compromisos como
mellor pode e máis eficaz lle parece.
E a tensión que se deriva da
necesidade de facer todo o traxecto a
rebufo dos nacionalismos catalán e
vasco, nos seus acertos e nas súas
contradicións, tamén axuda a
facernos crer que non temos un
modelo político propio, e que temos
que estar en permanente estado de
“prevengan”.
Porén, a pesar do pesimismo que
se desprende desta análise
superficial, creo que todo sería
relativamente soportable se esta
crise non coincidise tamén coa
sensación de que a sociedade galega
está profundamente divorciada do
nacionalismo, que responde en clave
española a todos os debates
territoriais e xerais, e que non acaba
de ver o nacionalismo coma unha
verdadeira alternativa, senón coma
unha forma de testemuñar
disensións parciais que nunca
chegan a gañar a categoría de
alternativa.
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Persoalmente creo que o BNG e
imprescindible na Galicia de hoxe, e
que do seu éxito relativo depende a
existencia dun modelo partidario
propio e de signo plural que impide
ou matiza o abafante dominio
electoral do PP. Pero iso non me
impide ver que o nacionalismo
galego se está enfrontando a unha
crise moi fonda e moi plural, que
non ten solucións milagreiras nin
remedios de curto prazo, e que nin
sequera ten garantido o éxito dunha
operación que, despois de darnos a
agradable sensación de estar
consolidada e recoñecida, empeza a
ceder outravolta ao empuxe do
bipartidismo imperfecto.
Todo isto, con vistas ás eleccións
autonómicas do ano que ven,
constitúe unha incógnita endiañada,
que soamente con actitudes
positivas podemos contribuír a
resolver. Pero mentres tal cousa non
sucede, hai que pensar que é aí onde
está a clave electoral de 2005, que
tanto pode dar nun fabuloso éxito
das alternativas, coma na evidencia
dun fracaso teimudo e inevitable.
4. Izar Fene: A historia
interminable
Antes de falar de Izar Fene, outra
vez, compre lembrar tres cousas: que
gobernar é decidir; que marear a
perdiz non soluciona nada e custa
moitos cartos; que en política non
todo é posible; que a xustiza social
non consiste en cargar a uns cidadáns
co benestar dos outros, e que en
economía, cando hai perdas, sobre
todo se son perdas evitables e

Imos por mal camiño

irresponsables, sempre hai algún
coitado que as paga.
Non é serio considerar a cuestión
dos estaleiros (de todos os estaleiros
de Izar) coma unha cuestión de
vontade política. Tampouco é serio
prometer unha carga de traballo que
non existe. Menos serio é, aínda,
defender a esencia pública dos
estaleiros para que poidan seguir
perdendo cartos dúas ou tres décadas
máis. E non é solidario falar de
defensa dunha serie de postos de
traballo cando son empregos falsos
(non producen) e cando o custe dese
emprego se traslada a outros
traballadores e impide crear novos
postos máis xustos e saneados.
Non podo calar, de ningún xeito,
ante a demagoxia que envolve unha
loita laboral que nos leva custado un
ollo da cara e máis de metade do
outro. E non é serio que eu acabara
a carreira cando ASTANO xa perdía
cartos, e estea a punto de xubilarme
cando Izar segue perdendo cartos.
Alguén debería lembrar que
ASTANO perdía cartos incluso nos
mellores tempos, e que xa foi
asumido polo INI para tapar a
irracionalidade dun monstro que
deixou de ser rendible no mesmo
intre en que se estaba construíndo.
Quen queira confundir a riqueza cos
monos azuis e as sereas, cos grandes
guindastres e cos chispazos da
soldadura, é moi libre de facelo. Pero
o que non pode é obrigarnos aos
demais a pagar o custe dunha
andrómena con forma de gato á que
ninguén se atreve a poñerlle o arouxo.

Non serei eu que gabe o Goberno
Aznar por ter subvencionado os
estaleiros de forma ilegal e
incumprindo tramposamente a
normativa, para manter abertas
factorías inútiles e enferruxadas. E
non serei eu, tampouco, quen gabe
unha arroutada electoral de
Zapatero que pode custarnos cada
ano centos de millóns de euros, sen
máis obxectivo razoable que o de
que Patxi López teña máis votos en
Sestao. Se hai carga de traballo para
os estaleiros, que sexa rendible, que
tiren para diante. E se non a hai, que
os pechen dunha vez e non sigan
mareando a perdiz durante máis
décadas. Porque a riqueza necesitámola para outras cousas, e non para
enterrala en políticas industriais
trasnoitadas, en obreirismo
demagóxico e en andrómenas sen
futuro ningún.
Non esquezamos que todo canto
nos custa Izar, están a pagalo os
agricultores, os mariñeiros, os
mestres de escola, os taxistas, os
pintores de brocha gorda, os
recolledores de lixo, as dependentas,
os músicos das orquestras e os
profesionais liberais, xente desa
común á que ninguén lles perdoa o
IVE cando o petróleo se dispara por
enriba dos 40 dólares. E non
esquezamos tampouco que, no marco
laboral e económico no que nos
movemos, Izar conta cun tipo de
emprego privilexiado, sen que se
saiba de ningunha oferta negociadora
que acepte unha radical revisión dos
convenios redactados ao aveiro
dunha industrialización tan vistosa
como ruinosa.
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5. Paradoxos
Na mesma liña das industrias que
tantos favores nos fan, rexistro
tamén a impresentable chantaxe
presentada por José Manuel Seoane,
director en Pontevedra da fábrica de
ENCE. Dí o señor Seoane que a máis
irracional emprazamento industrial
de España non é negociable, e que
antes de apuntar a un horizonte de
cambio que restaure a ría de
Pontevedra despois do 2018, está
disposto a botar o peche e amolar
porque si aos traballadores.
Nun país no que nos podemos
permitir o luxo de substituír un
magnífico porto natural por un
dubidoso porto artificial, sen máis
obxectivo nin razón que a de dar un
pelotazo inmobiliario, non é posible
cambiar o emprazamento de ENCE.
Nun país que fai unha feira
multimillonaria onde non hai
actividade comercial nin poboación,
non é posible modificar o emprazamento de ENCE. Nun país que
está construíndo a pirámide de
Keops baixo a denominación de
Cidade da Cultura, non é posible

cambiar ENCE. Nun país que ten
tres aeroportos onde debería haber
un, non hai cartos para recuperar
Lourizán. Nun país que está disposto
a enterrar millóns de euros en IZAR,
nun puro brinde ao sol, non hai
recursos para desfacer a máis grande
burrada da industrialización. Nun
país onde se gastan miles de millóns
de euros en recuperar os espazos
industriais de Bilbao, Barcelona,
Sevilla e Valencia, Galicia ten que
seguir vivindo da miseria dunha
planta que, á conta de crear uns
poucos postos de traballo, degradou
unha ría enteira. E todo porque o
señor Seoane se permite chantaxear
o poder político dicíndolle que non
hai máis saídas que o seu capricho
ou o paro.
A solución, se eu fose o alcalde de
Pontevedra, sería o paro. Porque o
peche da factoría de Lourizán é o
principio indiscutible da modernización e do despegue da Ría de
Pontevedra.
E así remato esta crónica, coa
firme esperanza de que a de
decembro sexa mellor.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Rolda da cultura

O capitán Nemo en Galicia
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Acaba de rematar un verán
pródigo, non só en premios literarios,
senón tamén en festas de signos
dispares, tanto etnográficos coma
históricos: da prehistoria, do demo,
dos celtas, dos maios, dos romanos,
de viquingos, de mouros e cristiáns,
de descubertas, e mesmo de feiras
medievais. Todas elas, xunto coas
gastronómicas, repítense unha e
outra vez, aínda que cada ano
aumenten en número, agromando
por todas as partes. Permitide, pois,
a prol da necesaria brevidade desta
rolda, que as deixemos hoxe á parte,
para nos ocupar doutro tema
diferente.
Estamos seguros de que, para
cantos coñezades a obra de Jules
Verne, Vingt mille lieues sous les
mers (Vinte mil leguas baixo os
mares), ou sequera para aqueles que
lestes o noso comentario aparecido
no número 129 de Encrucillada, non
é ningunha novidade o feito de que
o lendario capitán Nemo, e o seu non
menos sorprendente submarino
Nautilus, protagonistas do relato,
estiveron na ría de Vigo o día 18 de
febreiro do ano 1868. Nesa data,

segundo nos informa puntualmente
Verne, e coa axuda dos seus
mergulladores, Nemo arrepañou os
tesouros dos galeóns afundidos na
batalla que na ría viguesa se deu en
1702. O obxecto, ao parecer, non era
outro que o de lle dar a estas riquezas
unha utilización máis axeitada.
O personaxe Nemo, cuxo étimo
latino significa Ninguén, é en
realidade un émulo, ou un alter ego,
doutro extraordinario navegante,
Ulises, que hai máis de tres mil anos
viaxou por todos os mares entón
coñecidos. O punto de unión entre
ambos, emporiso, é algo que ven
pasando bastante desapercibido,
mais que resulta sumamente claro
no relato que Homero fai do seu
dilatado periplo. Lembrade senón o
intre no que Ulises, Odiseos en grego,
afirma, en certa ocasión, que se
chamaba Ninguén, ou sexa, Oudeis
na súa fala; expresión case que
homónima da primeira, o que non
pasa de ser unha pequena deturpación pola súa parte da pronunciación do seu auténtico nome. Un
xeito de facerse pasar por outro, sen
mentir abertamente.

439 95

Xoán Bernárdez Vilar

E ocupámonos de novo daquel
personaxe nestas páxinas debido ao
feito de que dende o pasado mes de
maio, en Redondela, entre a praia
de Cesantes e a illa de San Simón, e
baixo a dirección do pintor
pontevedrés Ramón Lastra, a
Consellería de Cultura, situou un
rechamante monumento de bronce
en honor de Nemo e os seus
mergulladores. A escultura foi
realizada por Sergio Portela.
Consiste nunha estatua do capitán,
alta de 2,1 metros, sobre unha
peaña, e dous buzos, próximos a esta,
un deles de pé, situados de xeito
que, cando ambos están á vista, no
devalo do mar, indican que se pode
camiñar ata o lugar sen perigo,
mentres que se nada máis que hai
un á vista, ou ningún, só que se pode
facer a nado.

heroe da banda deseñada creado en
1967 por Hugo Pratt.

O monumento non puido ser
inaugurado, como se pretendía, o 4
de xuño, a causa do tráxico accidente
do Bahía, que enloitou a todo o
contorno. Mais está xa alí para a
admiración de propios e estraños, a
agardar o intre máis axeitado para
facelo.

Temos hoxe, afortunadamente,
algunhas novidades que comentar
neste apartado. Nos meses de xullo
e agosto tiveron lugar a VIII edición
do Salón do Cómic de Cangas, e a VII
do da Coruña –Viñetas desde o
Atlántico. Así mesmo, cando este
número de Encrucillada saia do
prelo, terá rematado tamén a XVII
do de Ourense. Por outra banda,
lectores da banda deseñada galega
teñen xa á súa disposición Campos
de Cuba, segunda entrega da
magnífica ópera que Fran Jaraba
comezou con Cita na Habana;
mentres que Pepe Carreiro acaba de
tirar a segunda parte da súa serie
dos Barbanzóns, Baroña ou Morte.
As restantes novidades atópanse na
aparición do terceiro número da
revista Barsowia, do colectivo

O grupo está considero como o
primeiro tributo que no mundo se
ergue, non só en honor do capitán
Nemo –cousa que parece certa–,
senón de calquera outro personaxe
de ficción; extremo este xa máis
discutible. ¿Cómo debemos de
entender senón, o feito de que na
Expo-98 de Lisboa, cuxas rúas
estaban dedicadas aos máis
destacados navegantes de todos os
tempos, aparecese tamén unha baixo
a advocación de Corto Maltese, o
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Artes Plásticas
A Fundación Curros Enríquez ven
de lle conceder o premio Celanova,
Casa dos Poetas ao escultor ourensán
Acisclo Manzano, “parte xa da
historia da escultura galega e
encetador dos vieiros da innovación
artística”.
Audiovisual
No vinte aniversario da súa
fundación, o grupo musical A
Quenlla publicou o disco Silencios
na memoria, no que recolle temas
posteriores á guerra civil, que nunca
se puideron interpretar en público,
así coma cantigas populares hoxe
esquecidas.
Banda Deseñada

O capitán Nemo en Galicia

coruñés Polaqia, e outro de BD
Banda, do vigués Kiko da Silva.
Cine e Teatro
A Compañía Sarabela Teatro,
dirixida por Ánxeles Cuña, con Así
que pasen cinco anos gañou de novo
seis dos trece premios na VIII edición
dos María Casares fallados na
Coruña: mellor espectáculo, mellor
directora, mellor actor secundario,
mellor escenógrafo, mellor adaptadora e mellor encargada de vestiario.
Artur Trillo, de Talía Teatro, acadou
o premio de mellor protagonista,
Maxo Barcas, o de mellor actriz
protagonista, e Sonia Rúa a de mellor
actriz secundaria. Así mesmo, Bicos
na lingua recibiu o premio ao mellor
texto orixinal. Matarile Teatro, con
Acto Seguido, e Belmondo con
Sidecar, levaron o resto dos
galardóns.
Nunha gala celebrada o 26 de xuño
no Pazo de Congresos de Santiago,
foron entregados os Premios Mestre
Mateo da Academia Galega do
Audiovisual. No acto, a serie As leis
de Celavella acaparou nove das
estatuíñas, e O lapis do carpinteiro,
cinco. A Mellor Longametraxe foi
para Trece Badaladas, de Continental, e O lapis do carpinteiro, de
Filmanova. Secuestro en Xeorxia
tamén de Filmanova, conseguiu o
premio á mellor película para
televisión, mentres que o do mellor
programa foi para Galicia visual.
Luís Tosar, foi de novo o mellor
intérprete masculino, polas tres
obras nas que actuaba, e María
Pujalte, a mellor actriz n’O lapis do
carpinteiro. O premio ao mellor

Director foi para Carlos Amil, por
Blanca Madison.
Do 5 ao 12 de setembro celebrouse,
con grande asistencia de público, e
organizado pola asociación cultural
Xiria, a XXI Mostra Internacional de
Teatro Cómico de Cangas.
Concorreron a ela grupos galegos,
andaluces, cataláns, vascos,
venezuelanos, uruguaios... Ao longo
dela, e paralelamente ás representacións, houbo xornadas dedicadas á
violencia de xénero, e concedéuselle
o Premio ao Labor Teatral á
facultade de Pedagoxía Teatral da
Coruña, tendo en conta que o feito
de que esta recoñeza academicamente a actividade teatral
dignifica este mundo, infravalorado
por certas institucións.
O filme Mar Adentro, de Alejandro
Amenabar, que recrea a vida e a
morte do tetrapléxico Ramón
Sampedro, foi o gañador do Festival
de Cine de Venecia, e o seu
protagonista Javier Bardem considerado como o mellor actor. Así
mesmo, os dereitos da película foron
adquiridos xa por Fine Line para
distribuír nos países de fala inglesa.
Tamén de Filmanova, como a
anterior, estreouse en Lugo a
longametraxe de Xurxo Coira
baseada nunha comedia xuvenil, con
guión de Carlos Portela, O ano da
Carracha. Xurxo Coira dirixira xa a
serie Entre bateas, algúns capítulos
de Mareas Vivas, e Terras de
Miranda.
Congresos. Comunicacións
A Federación de Centros Xuvenís
don Bosco de Galicia, que ven de
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publicar o número 22 da súa revista
Brincadeira, convoca agora unha
xuntanza en Allariz no próximo 12
de outubro coa finalidade de
compartir experiencias; outra, o 17
do mesmo mes en Compostela, e un
concurso de ideas, redactadas en
galego, para o deseño dun
campamento orixinal e inédito de
dez días de duración. A data para a
entrega dos traballos remata o 10 de
decembro. Máis información:
fed.galicia@confedonbosco.org
Decesos
O 15 de xuño, e con anos 73 de
idade, finaba en Ourense o autor e
poeta Antón Tovar Bobillo. Nado en
1921 en Rairiz da Veiga, Antón
Tovar foi estudante en Santiago de
Filosofía e Letras, despois novicio
nos xesuítas de Salamanca, e por
último funcionario de Facenda,
exercendo en León e Ourense, ata o
momento, 1967, no que houbo de
demitir. Entón pasou a traballar na
coñecida librería Tanco da cidade
das Burgas. Tovar escribiu unha
parte da súa obra en castelán. En
galego publicou Arredores (1963),
Calados esconxuros (1980), Berros
en voz baixa (1990), A nada
destemida (1991) e Cadáver adiado
e Diario dun vello revoltado (2001),
ano no que deu por finalizada xa a
súa produción literaria. “Non estou
conforme coa vida que remata na
morte, na agonía. Fotografío a
realidade e a cámara dá unha imaxe
pesimista”– son algunhas das súas
afirmacións naquel intre. Tovar
recibiu o premio Amor Ruibal polo
ensaio Xoán XXIII e a terra, o
Premio da Crítica de Galicia en
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1981, e o Losada Diéguez en 1991.
Hai tres anos o seu concello natal
nomeouno fillo predilecto e deulle o
seu nome á biblioteca pública.
Deixounos tamén, logo dunha
longa enfermidade, o pintor Carlos
Bóveda Bentón, nado hai 71 anos en
Pontecesures. De mozo foi decorador
de Cerámica Celta, onde tivo os seus
primeiros contactos coa arte de
Castelao, Asorey e Maside. En 1958
estudou na Real Academia de Belas
Artes de San Fernando, momento a
partir do cal comezou a súa andaina
na pintura, caracterizándose tanto
polo realismo como a súa forte
expresividade e a utilización dunha
pincelada moi dinámica. Emigrante
máis tarde en Buenos aires, coñeceu
nesta cidade a outros intelectuais
galegos e fundou nela a Sociedade de
Artistas Hispano Argentinos.
Retornado hai sete anos, a súa obra
principal fora dada a coñecer no 2001
nunha mostra antolóxica celebrada
no Hostal dos Reis Católicos.
Na noite do pasado día 8 de
setembro morreu na Coruña un dos
nosos principais autores da segunda
metade do século XX. Estámonos a
referir a Manuel María Fernández
Teixeira, máis coñecido como
Manuel María. Estaba a piques de
cumprir, os 75 anos. Nado en 1929
en Outeiro de Rei, fixera o
bacharelato en Lugo, e o servizo
militar en Santiago, onde entrou en
contacto coa xeración Nós. Máis
tarde chegou a procurador dos
Tribunais exercendo en Monforte
desde 1958. En 1967 resucitou nesta
cidade a editorial Xistral. A partir
deste intre converteuse no autor que
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máis publicou en Galicia,
especialmente como poeta. Como os
antigos trobeiros, Manuel María
ofrecía tamén constantes recitais das
súas composicións. Contaba a este
propósito cunha voz grave e baixa,
que non necesitaba elevar nunca
para chegar a cada curruncho do
auditorio, por moi amplo que este
fose, e sabía adobiala coa expresión
e co aceno necesarios. Tivo tamén
sempre unha cumprida barba escura,
nos derradeiros anos xa ruza. Non
hai moito tempo fóralle rendida
unha homenaxe coa publicación das
súas obras completas xunto coas
opinións que sobre as mesmas
quixeron expresar os principais
escritores do país.
Etnografía
Acaban de ser descubertos en Vigo
novos e importantes vestixios de
diferentes épocas históricas: restos
da castrexo-romana, unha xigantesca
pila de salazón tardorromana, e, por
último, un sarcófago dos chamados
de estola e baquetón, case que
idéntico aos atopados baixo a
catedral de Santiago, e que monseñor
Guerra Campos considerou suevos.
Achados que veñen demostrar que,
aínda que os textos antigos non falen
para nada de Vigo, tanto o núcleo
inicial desta como aqueles outros
polos que esta se espallou ao longo
do século XX, estiveron sempre
densamente poboados, e desenvolveron unha actividade económica
relevante. O tráxico da situación
atópase na postura dos promotores
de vivendas que se queixan da perda
de oportunidades que a aparición
destas reliquias supoñen para eles.

Por outra banda a cidade tampouco
conta con instalacións arqueolóxicas
axeitadas para gardar e ofrecer á
curiosidade dos estudiosos, canto os
escavadores van tirando á luz.
As Letras
O poeta e escritor Xesús Manuel
Lorenzo Varela será quen nomee a
edición do Día das Letras Galegas do
ano 2005, segundo acordo da Real
Academia do pasado 20 de xuño. O
méritos para isto foron tomados con
base ao seu compromiso co idioma e
a súa loita polas liberdades. Trátase,
curiosamente, dun autor non nacido
en Galicia, aínda que fillo dun
matrimonio de Monterroso. Lorenzo
Varela viu ao mundo a bordo do barco
La Navarre cando este entraba na
baía da Habana en agosto de 1916.
Residente despois en Buenos Aires,
volveu a Galicia sendo aínda neno, e
viviu en Lugo. Nesta cidade
participou na fundación das
Mocidades Galeguistas, e en 1934
pasou a Madrid a estudar Filosofía e
Letras, traballando nas Misións
Pedagóxicas, e colaborando nas
revistas Hora de España e El Mono
Azul. Exiliado despois en Francia e
México, chegou en 1941 a Arxentina
onde contactou con Seoane e Dieste.
Alí publicou Catro poemas pra catro
grabados, Lonxe, e Homaxes (1979).
Este último recolle poemas seus en
galego e castelán, aínda que non
todos cantos publicara en diversas
colaboracións, que esperamos sexan
colleitados no ano próximo. A
consecuencia do golpe de estado de
Videla na Arxentina, en 1976 tivo
que retornar, chegando a Madrid
onde traballou como tradutor na
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Galería Sargadelos. Lorenzo Varela
desmaiouse en plena rúa o 25 de
novembro de 1978 e faleceu na
ambulancia que o recolleu. Posteriormente foi soterrado no cemiterio
de Monterroso.
Novas en xeral
Organizada polas asociacións
Galega de Editores, Escritores en
Linga Galega, e de Tradutores
Galegos, o 29 de maio, celebrouse en
Vigo unha homenaxe á recentemente desaparecida Xela Arias. No
acto interviron músicos e poetas, e
foron musicados poemas da
homenaxeada.
O 14 de xuño a Asociación Galega
de Editores elixiu como novo
presidente, case por unanimidade,
ao poeta Miguel Anxo Fernán-Vello.
O novo presidente anunciou de
inmediato o seu propósito de acadar
un grande gremio de editores, en
paralelo coa posta en marcha da
Mesa do Libro, que debe elaborar os
proxectos da Lei do Libro e da Lei de
Bibliotecas. “Temos que conseguir
definitivamente –afirmou– ser
considerados como sector estratéxico. Xogámonos o futuro porque o
libro é un elemento central da
cultura e da normalización da
lingua”.
Premios
A Federación de Libreiros
concedeu en Ferrol os seus premios
do presente ano: Agustín Fernández
Paz, recibiu o de autor, o Concello de
Pontevedra, o de institución, a
Biblioteca de Literatura Infantil e
Xuvenil, o de medio de comunicación
A fouce, o hórreo e o prelo de Edicións
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do Castro, foi considerado o mellor
libro, Pedreira, de Santiago, a mellor
librería, e o CEIP Castrelos de
Cambados, o centro de ensino
galardoado.
Por primeira vez o Premio
literario Terra de Melide recaeu
nunha muller: Beatriz Dacosta,
autora de Contrato Temporal, un
libro arriscado de temática contemporánea que aborda a situación de
precariedade do mundo laboral.
A edición 2004 do Premio
Trasalba, que concede a Fundación
Otero Pedrayo, recaeu en Xosé Neira
Vilas, autor dunha extraordinaria
calidade e o máis vendido de toda a
nosa literatura. Nado en Gres, Vila
de Cruces, en 1928, Neira Vilas, logo
de realizar estudos de Comercio
emigrou a Arxentina onde entrou en
contacto coa cultura galega, para
crear en 1953 o grupo Mocedades
Galeguistas. En 1960 fundou a
editorial Follas Novas, para marchar
a Cuba ao ano seguinte, país no que
organiza a sección galega do Instituto
de Literatura e Lingüística. Nel
ensínanse a nosa lingua e literatura,
recompilándose tamén todos os
documentos bibliográficos e
artísticos existentes en Cuba. Por
último retornou á súa terra. Neira
Vilas, autor de obras tan inesquecibles como Memorias dun neno
labrego, Cartas a Lelo, Aqueles anos
do Moncho, Xente no Rodicio, ou A
muller de Ferro entre outras moitas,
é doutor Honoris Causa pola
Universidade da Coruña, membro
da Real Academia Galega, Premio
da Crítica, Medalla Castelao, Pedrón
de Honra, e Casa dos Poetas de
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Celanova. A entrega do galardón, o
domingo 27 de xuño, coincidiu
precisamente co cincuenta aniversario do día no que o autor coñecera
á súa esposa, a tamén escritora Anisia
Miranda, polo que decidiu compartir
con ela o premio.
Miguel Anxo Fernán-Vello resultou
gañador da XII edición do premio de
poesía Miguel González Garcés,
convocado pola Deputación da
Coruña. A obra premiada foi o
poemario Capital do corpo. En
segundo lugar quedou Noel Blanco
con Mecánicas Celestes.
Os premios Carvalho Calero
fallados no Ferrol no pasado mes de
maio recaeron en Raquel Bello
Vázquez, o de investigación, pola
súa obra: Muller, nobre, ilustrada,
dramaturga: Teresa de Mello
Breyner, e o de narrativa en Paulino
Pereiro, con Habitar as illas.

monfortino, afincado na cidade
olívica, Manuel Veiga, coa súa obra
As ruínas da cidade amada. Un
traballo no que que retoma un tema
xa tan manido como o retorno dun
emigrante, moitos anos despois da
guerra civil, e a súa visión íntima do
que entón ten ocasión de ver en
Galicia. Xesús Manuel Marcos, nado
en Seoane do Caurel, foi o gañador
do premio Merlín, pola súa obra O
Brindo de Ouro, relato de bruxas e
espadas inspirado, segundo el
mesmo recoñece, na obra de Tolkien.
Os premios Losada Diéguez foron
entregados en Boborás o 12 de xuño.
O de Creación correspondeulle a
Ramiro Fonte, por Os meus ollos, e o
de Investigación a Manuel Caamaño,
polo seu traballo: As construccións
da arquitectura popular patrimonio
etnográfico de Galicia.

Na III edición de microrrelatos
Carlos Casares, fallada en Ourense,
resultou gañadora a obra Rotra de
Emma Pedreira, e finalista O mar
de Xosé Alfredo Naz Fernández.

Novo premio para Xerardo Agrafoxo; nesta ocasión o García Barros.
A obra gañadora titúlase Unha viaxe
no Ford T, e nela o profesor e
historiador noiés reconstrúe os
tempos nos que Ernest Hemingway
estivo en Galicia e na que, moi
posiblemente, visitou Noia, xa que
falou dela. Trátase esta da primeira
parte dunha triloxía que vai
percorrer os temas: a literatura, o
amor, e as viaxes. A obra anterior de
Xerardo Agrafoxo era basicamente
de investigación, tanto da historia
antiga como da recente.

O pasado 12 de xuño foron fallados
en Vigo os premios Xerais de Novela
e Merlín de literatura infantil. O
primeiro recaeu no xornalista

Para Olga Nova, de Vilarmao, foi o
XVIII premio de ensaio Ánxel Fole
por un estudo sobre a poesía de Uxío
Novoneyra

Polas mesmas datas, foi fallado en
Arteixo o XIII Certame de
Narracións Breves Manuel Murguía.
Resultaron gañadores o escritor de
Nigrán Xosé Luís Álvarez, con Detrás
dos meus ollos, e o profesor
pontevedrés Xaime Domínguez
Toxo, con A casa dos alicerces
mariños.
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Universidade
Temos que nos ocupar agora dun
feito autenticamente funesto para a
cultura. O pasado día 3 de setembro
un grave incendio destruíu
parcialmente as instalacións da
Fundación Clásica da Biblioteca da
Duquesa Anna Amalia de Weimar
(Turingia, Alemania). Unha primeira
estimación considera que, aínda que
se salvou a maioría dos textos e
documentos cartográficos alí depositados, perdéronse por completo
unhas trinta mil obras, e que outras
corenta mil quedaron profundamente danadas, ata o punto de seren
inmediatamente conxeladas para
intentar logo a súa recuperación. O
acontecemento produciuse moi
pouco antes de que esta importantísima biblioteca, cuxos servizos nós
mesmos tivemos ocasión de utilizar,
pasase a ocupar as novas instalacións
que para ela acaban de ser
construídas. As perdas, pois, son moi
graves, pois moitos dos exemplares
que contiña eran únicos.
Varia
No mes de marzo do ano 1944
publicouse Sempre en Galiza, obra
capital do pensamento de Castelao,
e considerada como a Biblia da
galeguidade. Mais foi o día 2 de
xullo seguinte cando se lle deu vía
de recoñecemento á mesma nunha
grande homenaxe que en Buenos
Aires se lle rendeu entón ao seu
autor. Como lembranza do feito,
sesenta anos despois desta última
data, e organizada por distintas
entidades, de dez da mañá a dez da
noite, o pasado 2 de xullo, a Casa da
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Cultura de Vigo acolleu a lectura
ininterrompida da referida obra.
Diversos equipos, integrados por
xentes de todas as idades e
procedencias, tanto sociais como
intelectuais, releváronse no
cometido. A asistencia do público ao
longo de tan dilatada xornada foi
masiva.
O sábado 17 de xullo, tivo lugar no
Centro Cívico de Teis, en Vigo, a
homenaxe ao escritor Salvador
García-Bodaño Zunzunegui, dentro
dos actos da X edición de O escritor
na súa terra. A homenaxe consistiu
nun acto académico, a plantación
dunha árbore, e o descubrimento
dunha lápida dándolle o seu nome ó
Centro Cívico. Autor e académico,
García Bodaño é un dos membros
fundadores do Museo do Pobo Galego,
do novo Seminario de Estudos
Galegos, do P.E.N. Club de Galicia,
da agrupación cultural O Galo, e
conta con numerosos premios.
Tamén tivo lugar en Vigo, nesta
ocasión no 31 de agosto, a
conmemoración do 25 aniversario do
pasamento do poeta Celso Emilio
Ferreiro. Colocouse unha coroa de
loureiro nos xardíns que levan o seu
nome, e un baixorrelevo na casa na
que finou. No acto académico,
celebrado despois, participaron
diversos actores e os músicos
Amancio Prada, Miro Casavella e
Luís Emilio Batallán, así como varios
deportistas galegos. Foron lidos
poemas do autor desaparecido, e
estreado un documental sobre a súa
vida e obra.
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A Orde Militar do Temple, creada
en Xerusalén no ano 1118 por
Hugues de Payns e outros oito
cabaleiros, espallouse case que de
inmediato por toda Europa para se
converter nunha potencia relixiosa,
militar, política e económica
superior á de calquera reino dos
entón existentes. O Temple foi
oficialmente disolto en 1312 polo
papa Clemente V (1305-1314),
presionado polo rei francés Philippe
IV le Bell (1285-1314), empufado
con esta organización ata as orellas
e cobizoso das súas riquezas. Mais
cinco anos antes, concretamente ao
amencer do venres 13 de outubro de
1307, por sorpresa e a traizón, o
monarca detivera xa, de xeito
simultáneo, a todos os membros da
Orde en Francia, someténdoos
despois a toda clase de torturas.
Noutros países, sen embargo, a Orde
procurouse o xeito de sobrevivir. Así
en Portugal, simplemente mudou de
nome, pasando a chamarse Orde de
Cristo, que tivo un importantísimo
rol nas empresas de exploracións e
descubrimentos. Máis tarde, desaparecida tamén esta, perdeuse toda
pista acerca dos templarios, que non
rexurdiron senón dun xeito un tanto
espurio no ano 1705. Agora ben, a
primitiva orde estivera moi vence-

llada con Galicia e Portugal xa dende
os seus comezos. Así, O Burgo de
Faro, nas inmediacións da Coruña
foi seu, así como a parroquia de Coia,
e o templo que precedeu á actual
Concatedral de Vigo, ademais de
contar con outras moitas bailías
como as de Guntín, Láncara, Sobre,
Amoeiro, Betanzos, San Sadurniño e
Lendo. Unha tradición sostén, así
mesmo, que a oliveira que figura no
escudo de Vigo puido ter sido
plantada polos templarios, do
mesmo xeito que se sabe que o
fixeron con outras árbores noutros
lugares. Consérvanse, así mesmo,
datos documentais de que no ano
1244 se celebrou un Capitulo Xeral
da Orde en Lugo. Pois ben, no verán
que acaba de rematar e na cidade de
Tui tivo, lugar un novo, aínda que
menos xeral, e tamén menos importante, capítulo destes Templarios
reaparecidos en 1705. Asistiron a el
membros da Orde procedentes
dunha grande parte de Europa, e
celebráronse diversos actos protocolarios tales como a Velada de
Armas na Catedral, a Misa de
Xubileo e, por último, a investidura
de novos membros, procedentes de
Lugo, San Sebastián, Madrid,
Granada e Portugal.
Xoán Bernárdez
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“Quero chegar, Señor, calado á miña morte
como a mazá madura
chega á doce melancolía do Outono.”
(Manuel María)
Venres, 10 de setembro, noite.
Chegamos de Outeiro de Rei. Hai un
ano celebrabamos a Romaxe na
Carballeira de Santa Isabel, con
Manuel María acolléndonos desde o
altar irimego. Na oración da tarde,
no San Alberte de Parga, falounos de
Deus e da vida e eu tiven envexa
daquela espiritualidade fonda e
chairega. Deixamos ao poeta sobre a
verde campa de Outeiro, facéndose
terra, auga, herba... palabra
resucitada. Celebramos a eucaristía
na capela de Sta. Isabel, en pé grazas
á teima de Manuel María, cando
algún político de “ben” pensou en
derrubala despois dun incendio.
Alfonso Blanco Torrado faláballe en
presente a Manolo, devolvéndolle a
vida nos seus amores e loitas: a
natureza, a fala, a patria e Saleta.
Unhas dúas mil persoas acompañabamos ao amigo e á súa muller.
Contei unha ducia de curas
coñecidos, e moita xente de Irimia e
Encrucillada. A militancia naciona-
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lista uniuse á celebración cun fondo
respecto e penso que en comuñón
coa liturxia. Cando a banda de Sober
interpretou Negra Sombra, a
petición do finado, o son foise
estendendo pola beira do Miño, como
a néboa nunha tarde que sabía a
outono, e coa néboa ía Manuel María,
aloumiñando os soutos, as
carballeiras e falando cos paxaros.
Acouga en Deus, Manuel María,
irmán bo e xeneroso. E moi cansos
de estradas tiramos ao día seguinte
cara a Serra da Capelada para
participar na XXVII Romaxe de
Crentes Galegos: “Abrente de loita e
festa”. Non era doado chegar ata aló
enriba, e tiñamos medo do tempo
que ameazaba chuvia. Pero o
fermoso lugar do Curro acolleunos
entre miles de irimegos chegados de
toda Galicia con ganas de loita e
festa.¿Non si, compañeiros, compañeiras...? A liturxia, novidosa,
desconcertou ao principio xa que
estabamos acostumados a seguir o
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guión. Pero foi collendo forza e
entusiasmando a todos e todas,
animados pola tamén novidosa
Rumboia que interpretaba a
Quenlla. Fixemos presentes con
moito cariño a Manuel María e a
Francisco Lorenzo, o cura de Aguiño
que andan xa na gran romaxe. E con
alegría cóntovos que Aguiño por fin
ten cura: Álvaro Barros Quibén, ven
de traballar nun equipo pastoral na
zona de Monfero e Aranga. Foi o cura
da Romaxe de Campolameiro.
Comprometido coa terra e a lingua,
será un bo continuador de Paco.
Parabéns, Aguiño e Álvaro.

seminario unhas 40.000 imaxes
pornográficas de contido pedófilo e
zoófilo. O bispo Kurt Krenn, rostro
do catolicismo ultraconservador en
Austria, e titular da diocese,
manifestou ante o pasmo xeral que
non se trataba máis que de “bobadas
e xogos de rapaces”. Leo agora que o
Vaticano esixe a dimisión de Mns.
Krenn tras unha inspección á diocese
realizada polo bispo de Feldkirch,
Klaus Küng. O cardeal Battista Re,
prefecto da Congregación para os
Bispos, “animou” a Krenn a
renunciar alegando “motivos de
saúde”¡que se mellore!

Parece que os veráns ademais de
quentes en temperatura tamén o
son en novas en canto á Igrexa. Non
chegaría esta rolda para dar conta
das “movidas” reflectidas nos
medios de comunicación. Desde a
Monxa go-go que danzou na peregrinación dos mozos ata a guerra
contra o top-less nas piscinas de
Compostela emprendida desde unha
parroquia da cidade do Apóstolo
teño toda unha lista de historias e
acontecementos, e a verdade que non
sei por onde comezar.

O escándalo austríaco, como xa é
habitual, veu acompañado dunha
dura campaña do Vaticano contra os
homosexuais e tamén contra o
feminismo. A carta “Sobre a colaboración de homes e mulleres na Igrexa
e no Mundo”, firmada por Ratzinger,
critica as teses dalgúns movementos
que xustifican novas formas de vivir
a sexualidade, especialmente nos
EE.UU. Pero o chamamento aos
gobernos para que axuden “ás
mulleres que queiran consagrarse
enteiramente ao coidado do fogar, e
non se vexan menosprezadas” tamén
denuncia “a tendencia a subliñar
fortemente a condición de subordinación da muller co obxectivo de
suscitar unha actitude de rebeldía”.
Como imaxinades, as reaccións non
tardaron por parte de colectivos
feministas e gais. O Colectivo de
Mulleres na Igrexa Católica acusou
ao Vaticano de “ser o abandeirado do
patriarcado máis recalcitrante”.

Igrexa no mundo
Foi rara a semana do verán na que
non aparecese a Igrexa nos medios
de comunicación, case sempre con
polémicas. O asunto máis grave foi o
escándalo na diocese austríaca de
Sankt Poelten: un semanario vienés
publicou en xuño unha reportaxe con
fotos onde o reitor do seminario
diocesano aparecía amosando un
excesivo cariño a algún dos
seminaristas. A xustiza meteuse polo
medio e atopou nos ordenadores do

Xa que andamos por estes pagos,
acórdome de que a mediados de xuño
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o cardeal Etchegaray presentou un
libro que recolle as actas dun
simposio celebrado este ano no que
expertos e teólogos analizaron os
expedientes da Inquisición. O
informe acláranos que o Santo Oficio,
pese a crenza popular, non foi tan
cruel como se di, pois en España só
houbo 45.000 xuízos entre 1540 e
1700, e só foron condenadas á forca
ou o lume, 804 persoas. Entre
España e Portugal queimaron unhas
100 bruxas, que nada teñen que ver
coas 25.000 queimadas en Alemaña.
O Papa Xoán Paulo aproveitou para
pedir perdón polos pecados do Santo
Oficio, recoñecendo que foi un erro
histórico. Xoán Paulo II visitou o
santuario de Lourdes coincidindo
coas festas da Virxe en Agosto e co
150 aniversario do dogma da
Inmaculada Concepción, decretado
por Pío IX en 1854. “Como un
enfermo máis”, dicían os medios e
certamente vímolo moi limitado e
tamén emocionado aos pes da gruta
onde din que apareceu a Virxe.
Durante tres días, e rodeado sempre
de milleiros de peregrinos, o Papa
agradeceulle á Virxe a súa axuda e
recordou as raíces cristiás de Francia.
No mes de setembro tocoulle a vez
ao santuario italiano de Loreto.
Nunha rápida viaxe e ante unhas
200.000 persoas Xoán Paulo II
beatificou ao sacerdote catalán Pere
Tarrés i Claret xunto con dous
militantes leigos da Acción Católica
italiana: Alberto Marvelli e Pina
Suriano.
Morreu nun accidente de helicóptero o Patriarca de Alexandría e xefe
da Igrexa Ortodoxa africana Petros
VII, de 55 anos, cando se dirixía ao
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Monte Athos. Era o prelado ortodoxo
máis novo e tamén o máis
aperturista e dialogante. Destacaba
o seu empeño pola axuda humanitaria en África e polo achegamento
entre católicos e a Igrexa Copta, así
como a defensa da diálogo intercultural. E un xesto de comuñón
ecuménica foi a devolución por parte
de Roma da icona de Kazán ao
patriarca ruso Alexis II o 28 de
agosto, festa ortodoxa da Durmición
da Virxe. Con todo, Alexis II, recordou
que o dialogo ecuménico depende
máis do cambio da política
proselitista de Roma, que deste tipo
de xestos.
Ao peche desta sección recollo da
prensa a nova do procesamento dun
dos asasinos de monseñor Romero.
Trátase do capitán do exército Álvaro
Sarabia, colaborador de Roberto
D’Aubuisson fundador dos Escuadróns da Morte e do partido ARENA,
no poder na actualidade. O histórico
xuízo celebrouse en California, onde
viviu o criminal, agora fuxido. Entre
os testemuños atopábase o teólogo
español Juan José Tamayo. Sarabia
foi declarado culpable e cómplice da
morte de Romero e o xuíz deu orde
de busca e captura contra el.
Igrexa en España
O bispo de Mondoñedo, Gea
Escolano, é dos que marcha matando
(simil taurino). Pois tivo un verán
ben activo como voceiro improvisado
da xerarquía española. Escoiteino
sorprendido en programas de radio
de máxima audiencia e aparecía con
frecuencia en notas de prensa: “la
jerarquía católica no solo está para
rezar padrenuestros y avemarías”
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sentenciou defendéndose da crispación creada entre goberno, colectivos
e bispos. Hai dous temas estrela: a
materia de relixión na escola pública
e o posible matrimonio de homosexuais. Pero a crispación mediática
comezou sen dúbida pola rifa que lle
soltou o Papa ao embaixador español
na Santa Se, aló polo mes de xuño,
días antes de recibir ao presidente
Zapatero. Jorge Dezcallar, que así se
chama o diplomático, debeu quedar
parvo nesta “recepción de benvida”
escoitando a dureza das palabras do
Papa criticando as reformas sociais
previstas polo PSOE. Como se fose
un eco da Conferencia Episcopal
española, Xoán Paulo II foi recriminando ao embaixador polos plans
de legalizar os matrimonios entre
gais, ampliar os supostos do aborto,
axilizar os trámites do divorcio,
permitir a investigación con
embrións e restar protagonismo á
relixión no currículo escolar. Se a
reacción en moitos medios de
comunicación foi moi crítica contra
o Papa, o goberno do PSOE restoulle
importancia e así o presidente
Zapatero reuniuse con el, días máis
tarde nun encontro cordial. O
presidente e o Papa colléronse varias
veces da man, e falaron da necesidade
de “estreitar lazos” e da colaboración
entre Estado e Igrexa.
A cousa foi quecendo no mes de
xullo, cando o Consello Escolar do
Estado pediu que a relixión saíra do
ensino público, nunha votación
empatada, resolta polo voto a favor
da presidenta do Consello, Marta
Mata. Propón este órgano consultivo
do goberno, que a educación relixiosa
pode estar presente nos centros

educativos, pero sempre en horario
extraescolar e fóra de currículo. A
petición é apoiada pola maior parte
dos sindicatos e partidos da
esquerda. As asociacións católicas
(FERE e CONCAPA) criticaron esta
proposta de sacar a relixión das aulas,
cualificándoa de “torpeza gravísima”
e acusando ao Consello Escolar de
actuar ás ordes do goberno. Non
axudaron moito as declaracións
dalgúns ministros, como Caldera,
insinuando que a axuda do Estado á
Igrexa debería rematar algún día:
“deben ser os católicos os que
sosteñan a Igrexa, e recordou que as
achegas dos fieis non cobren as
necesidades da institución”. Os
bispos fixeron un chamamento aos
fieis e aos parlamentarios católicos
para que se mobilizasen contra as
medidas do goberno, especialmente
a legalización dos matrimonios gais.
Manuel Fraga botoulles un cabo
dicindo que a Igrexa estaba “por
riba da disciplina de partido”. O
ministro de xustiza, acusou aos
bispos de inxerencia política.
E así as cousas chegou o día do
Apóstolo, "patrón de las Españas", e
ao pobre Zapatero non se lle ocorreu
outra cousa que plantarse no
Obradoiro e asistir á ofrenda do rei
ao fillo do trono. Tronos non houbo,
pero si algún que outro lóstrego coa
homilía
de
Julián
Barrio,
respondendo á invocación do rei. A
verdade é que a cousa non foi para
tanto. Pero saltou a polémica para
varios días. Uns acusaban ao
arcebispo de aproveitar a presenza
dos mandatarios para “dar caña”,
outros preguntábanse qué pintaba
alí Zapatero. Algún comentarista
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afirmou que a invocación do rei fora
máis cristiá que a resposta do
arcebispo. Mentres se adiantaban
estes fogos do Apóstolo, imaxino a
todos xantando cordialmente e tan
amigos. Eu o que non entendo, por
moita tradición que haxa, e iso de
manter a ofrenda nacional con todo
ese aparato. Deixando aparte o
concepto discutible de nación, non
sei se todas e todos os españois se
sentirán representados nesta
ofrenda de Estado. Cando vexo estas
cousas e polémicas, non sei por qué,
acórdome sempre do bo de Carlos
Casares e do seu sorriso cómplice;
non creo que sexa pecado... O dos
gais deu moito que falar e supoño
que seguirá dando. Os colectivos
homosexuais chegaron a pedir ao
fiscal do Estado que actuase contra
os bispos por “apoloxía da
homofobia”. O goberno andaluz
apoiou esta iniciativa polo “ataque
frontal ao dereito á liberdade de
orientación sexual”. O cardeal Carlos
Amigo, mostrouse máis comprensivo
declarando necesario un “diálogo
pluridisciplinar” en torno a este
tema: “hai que escoitar a todos, a
estes colectivos, ás familias, aos
nenos que poden ser adoptados...” O
presidente da Conferencia Episcopal, Rouco Varela, negou que a
postura dos bispos fose unha
inxerencia en política. En resposta a
estas declaracións un colectivo gai
entregou 1.500 renuncias oficiais á
fe católica no arcebispado de Madrid
e quedaron parvos ante un
comentario dun cardeal romano: “ser
católico é como o ADN, non se pode
borrar. O bautizado será católico toda
a vida” ao tempo que pedía
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“caridade e comprensión para estas
persoas”. Leo na prensa que o 66%
dos españois está a favor de
regularizar os matrimonios homosexuais e para o 76% a opción
homosexual é tan normal como a
heterosexualidade. Da que pensar.
Vou deixando estas cousas que xa
aburren rolda tras rolda, e nin
comentarei o caso do crego
suspendido en Madrid por abusar
dunha muller cega e discapacitada,
nin doutras moitas acusacións que
van aparecendo pois hai novas máis
interesantes e edificantes. Hai un
párroco en Málaga que acolleu a máis
de 600 inmigrantes “sen papeis” nos
últimos catro anos, ofrecéndolles
casa, comida, clases de español e ata
a posibilidade de aprender un oficio.
O cura, de 74 anos, chámase Angel
Rodríguez e non recibe ningunha
axuda oficial para o seu labor
humanitario. Conto isto pois coñezo
moitos casos como o de D. Angel, que
por todo o sur do Estado son a única
esperanza para os inmigrantes, a
gran maioría son relixiosos, ou curas,
ou leigos comprometidos, e porque
un xa está farto de que a prensa
saque sempre o negativo da Igrexa,
que eu creo que é o menos, e se
esqueza destes exemplos que son os
máis. Se tivese espazo falaría dunha
experiencia en Huelva, onde varias
parroquias montaron un supermercado alternativo, onde os
produtos de primeira necesidade
non custan máis de 2 euros, e é
atendido por dez matrimonios
voluntarios, o servizo chega a unhas
5.000 persoas.
En xuño o Vaticano, dividiu
Barcelona en tres dioceses. O rumor
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andaba por aí e ata houbo unha
manifestación de 200 curas en
contra. Barcelona era unha das
dioceses máis importante en número
despois de Milán. Agora temos:
Terrassa, Llobregat-Penedés e
Barcelona. O novo arcebispo de
Barcelona é Martínez Sistach, ata
agora de Tarragona onde é
substituído polo sacerdote do Opus
Dei Jaume Pujol. Os outros dous
bispos son Sáiz Menesses de Terrasa
e Cortés Soriano de Llobregat.
Xubilouse o bispo de MéridaBadajoz, Antonio Montero que foi
relevado polo que era bispo de Xaén
García Aracil. Dous españois foron
nomeados polo papa Xoán Paulo II
como membros da Congregación
para a Evanxelización: o galego e
ministro xeneral dos franciscanos,
Rodríguez Carballo, e o cardeal
Julián Herranz. Tamén nomeou
nuncio no Congo ao conquense
Andrés Carrascosa Coso. Morreu o
cardeal Marcelo González Martín,
que fora primado e arcebispo de
Toledo. Tiña 86 anos e levaba tempo
enfermo. Xunto a Tarancón foi unha
das figuras da Igrexa na transición,
discutida e quizais tratada
inxustamente como símbolo do
nacionalcatolicismo. Foi curiosa,
pero bonita, a nota necrolóxica en El
País escrita polo seu amigo José
Bono, actual ministro de Defensa:
“Homo tamen ...”.
Un dos acontecementos máis
interesantes do verán foi o
Parlamento Mundial das Relixións:
unhas 7.000 persoas de todos os
credos pasaron entre o 7 e o 13 de
xullo polo Forum das Culturas en
Barcelona. Era a terceira vez que se

reunía en 100 anos. A paz e o diálogo
interrelixioso foron os temas clave
deste encontro. Analizáronse os
problemas creados tralos atentados
de Nova York e Madrid para moitas
comunidades relixiosas. Raimon
Panikkar, Tamayo, Hans Küng,
Karem Amstrom foron algúns dos
teólogos cristiáns que participaron
no encontro, xunto con bispos como
o de Chicago e Terrasa. O delegado
de Ecumenismo de Barcelona
criticou a organización do
Parlamento, dicindo que os temas
eran superficiais e había moito
folclorismo...
Na sé de CC.OO. de Madrid
celebrouse o 24 congreso da
Asociación de Teólogos Juan XXIII,
na segunda fin de semana de
setembro. Uns mil participantes
chegados de todo o Estado
reflexionaron sobre “Espiritualidade para un novo mundo”,
acompañados de teólogos como
Castillo, Miret Magdalena, Tamayo,
Casiano Floristán. Castillo foi
especialmente crítico coa realidade
eclesial española que segundo di
atópase dividida e cunha “preocupante debilidade”
Igrexa en Galicia
Parece que este número de
Encrucillada anda algo apretado,
pois fareille un agasallo ao noso
redactor-xefe, resumindo “a tope”
as novas da Terra, aínda que
prestándolle especial atención a
Ourense. A Peregrinación Europea
dos Mozos (5 ao 8 de agosto) foi o
evento máis importante do verán.
Reuniu en Compostela a uns trinta
mil mozos e mozas de varios países.
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Seguindo o esquema da Xornada
Mundial da Mocidade, houbo
catequeses preparatorias, dirixidas
maioritariamente por bispos,
conferencias e testemuñas con
xentes tan curiosas como o alcalde
de A Coruña, Paco Vázquez, ou
Mayor Oreja. Concertos, exposicións,
actuacións... Na recepción na praza
do obradoiro o arcebispo Julián
Barrio dirixiuse aos mozos
convidándoos a “non agachar a
identidade cristiá na sociedade”e
aclarando que “a fe non se impón,
proponse”. O Legado Pontificio foi o
Cardeal Rouco Varela, que chegou
dúas veces: primeiro andando con
varios miles de mozos madrileños, e
despois nun Mercedes escoltado por
dous motoristas da policía. O
domingo agardábase a gran
eucaristía no Monte do Gozo, pero a
intensa chuvia da mañá desanimou
a moitos e a televisión ofrecía unhas
imaxes nas que non se vían máis de
2.000 participantes, iso si
aguantando estoicamente os chuzos
que caían. E digo eu, ¿para que temos
a Pemán?. Sen afán de quitarlle
méritos aos organizadores, sabendo
que era posíbel a chuvia, non era
difícil ter un espazo alternativo: o
multiusos, algún pavillón, ou a
mesma catedral. O Cardeal Rouco
recordou as palabras do Papa no
Monte do Gozo convidando a
recuperar os valores da vella
Europa, e recolleu unha cartamanifesto dos mozos para facerlla
chegar ao Papa. Contan que o mellor
do encontro foi a vixilia da noite do
sábado onde o Papa participou a
través dun vídeo, e houbo teste-
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muñas emocionantes, como a dalgún
familiar das víctimas do ll-M.
Tamén se celebraron encontros
tradicionais no verán: Semana de
Teoloxía e Pastoral na Coruña, coa
presenza de Martín-Velasco, e con
baixa participación quizais motivada
pola próxima Semana de Teoloxía
organizada no Instituto Teolóxico
Compostelán, que ademais concede
créditos académicos. Tamén os
cregos (digo eu que había que ir
cambiando a palabra) tiveron a
Semana de Formación en Poio con
Román-Flecha como relator e cunha
participación moi numerosa, pero
sen créditos. A xente de Irimia
celebrou o Encontro de Verán en
Vilán, no concello de Fornelos de
Montes, animados por Manolo Regal
estudaron as emocións e os
sentimentos na vida das persoas. A
Comunidade do Home Novo
homenaxeou ao P. Silva e á Cidade
dos Muchachos, que andan con
dificuldades e acosos. Foi na Finca
Miskito o día 5 de setembro. Tamén
os do Movemento Rural tiveron un
cursiño en Miño, a finais de agosto
onde traballaron sobre as dificultades do mundo rural e posibles
alternativas e solucións, ademais de
programar as actividades do novo
curso.
O Secretariado da Pascua Xove de
Arousa reuniuse en Santiago en
setembro, abrindo unha nova edición
deste veterano encontro que vai para
os 30 anos. O Multifestival URCA
celebrouse este ano a mediados de
setembro, ofrecendo exposicións,
mesas redondas e distintos obradoiros, así como concertos de artistas
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cristiáns de Galicia e doutras
comunidades.
A Escola de Espiritualidade volve
a Santiago cando cumpre dez anos
do seu inicio, será na Casa de
Exercicios, que estrea novas
instalacións, máis cómodas para o
traballo de grandes grupos. Os
Secretariados de Catequese de
Galicia abren o curso catequético:
“Familia: ¡Coida a fe!” é o
chamamento que fan a través de
trípticos e carteis por todas as
parroquias.
Toda a Galicia mariñeira celebrou
no verán as festas do Carme, tendo
moi presentes as vítimas do Bahía e
as súas familias. Mágoa que non se
recordase tamén aos 5 polizóns que
o capitán do cargueiro Wisteria
largou pola borda. O barco e os
tripulantes, tras pasar uns días
retidos en Ribeira, marcharon sen
ningún problema e con moi poucas
voces que denunciaran o asunto. Por
outra banda a festa quedou deslucida
xa que moitas confrarías suspenderon as tradicionais procesións
marítimas, despois de que un
armador de Aguiño fose multado con
300.000 euros tras un accidente
sufrido hai anos por un neno,
durante a procesión do Carme.
Santiago
Acolleu multitude de encontros
durante estes meses. Como
comprenderedes, non hai espazo para
citalos todos. Ademais da peregrinación europea, foi interesante a
reunión das comisións episcopais de
Comunicación Social de España e
Portugal no mes de xullo. Partindo
do tema da Xornada Mundial para as

comunicacións deste ano “Os medios
e a familia: un risco e unha riqueza”,
analizaron as posibilidades educativas, evanxelizadoras e culturais
que teñen os medios de comunicación. Neste Ano Santo, a diocese
de Santiago non tivo ningunha
ordenación sacerdotal, pero si a de
tres diáconos. Parece que a crise
vocacional non ofrece boas perspectivas para o futuro. Todo apunta
a que será o arcebispo Xulián Barrio
o encargado de recoller o Premio
Príncipe de Asturias da Concordia,
concedido este ano ao Camiño de
Santiago. O premio alegrou a todos
os estamentos sociais e políticos de
Galicia. Barrio cualificouno como
“un recoñecemento do Camiño
nacido en Europa, sustentado en
valores cristiáns que hai que
revalorizar”. As V Xornadas de
Teoloxía no ITC, “Fe cristiá e futuro:
fundamentos e horizontes da cultura
europea” trouxeron a Santiago a
Angelo Amato, secretario da Sagrada
Congregación para a Doutrina da Fe,
José Roman Flecha, Santiago del
Cura, Uxío Romero Pose, e unha
ponencia lida de Bruno Forte. Estas
xornadas contaron coas achegas de
Fraga Iribarne e Marcelino Oreja.
Sinalar por último o encontro de
rectores e formadores dos seminarios
maiores de España, reunidos en San
Martín Pinario entre o 8 e o 10 de
setembro.
Ourense
De alí partiron cara a Santiago
3.000 mozos chegados de toda
España tras participar en catequeses
dirixidas por 5 bispos e unha misa
na Praza Maior presidida polo bispo
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Luís Quinteiro, e coa xa habitual
presenza do alcalde e o presidente
da Deputación. Pero o que encheu as
páxinas dos periódicos en varios
meses foi o caso Benposta e o P. Silva.
No mes de xuño a Audiencia de
Ourense fallou a favor da Xunta no
preito sobre os terreos da Cidade
dos Muchachos. Agora o contencioso
trasládase ao Tribunal Supremo que
será quen decida. Xunto a este
conflito apareceron algúns grupos
resistentes ao P. Silva e á súa xestión
e chegaron a crear unha plataforma
alternativa de cidadáns. En
setembro, os profesores que acudían
ás aulas atopáronse coas portas
pechadas. O P. Silva decidiu pechar a
escola concertada coa Xunta e
manter o colexio concertado co
goberno central. A realidade do
centro era de 25 alumnos e 17
profesores que comezaron a ser
despedidos. A xustiza anunciou que
decretaría a nulidade destes
despidos. Achegados ao P. Silva
comentan que hai toda unha
campaña amañada desde o poder
político para danar a imaxe do
relixioso ante a opinión pública, que
o apoiou no enfrontamento coa
Xunta. Acábase de crear unha
plataforma de apoio ao P. Silva e a
súa obra, con xentes de toda Galicia,
e para setembro estaba pensado un
festival e unha homenaxe.
A Fundación San Rosendo nacida
no seo de Cáritas-Ourense vai
estendendo a súa presenza con novos
proxectos. Ten 56 xeriátricos o
último inaugurado en S. Xoán de Río
por Fraga, Baltar, e Mons. Quinteiro.
Esta fundación xestiona tamén os
balnearios de Arnoia, Laias e Lobios
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e acaba de abrir na Abadía de Arnoia
un negocio de turismo rural, cunha
inversión de 1,2 millóns de euros!
Coa participación da Xunta. O
Bispado de Ourense participa
maioritariamente nesta fundación e
hai algunhas voces que discrepan
con tanto movemento de carto e
tanta axuda institucional, segundo
contan desde Ourense. Ao frente da
fundación está o que fora delegado
de Cáritas, Benigno Moure. Tamén
chamou a atención a inauguración
dun colexio privado rexido por unhas
monxas mexicanas en Pereiro de
Aguiar. Contan que detrás anda unha
monxa que manexa moitísimo carto.
O nome do colexio é Miraflores, e di
a prensa que esta organización “goza
dunhas estupendas relacións
políticas e económicas”. Foi solemnemente inaugurado: Fraga, Baltar
e Luís Quinteiro. Deixamos Ourense
dando conta da peregrinación
diocesana a Turquía. Seguindo os
pasos do Apóstolo Paulo unhas 50
persoas, presididas por Monseñor
Quinteiro, visitaron lugares
paulinos como Tarso, Capadocia,
Efeso...
Lugo
Alí rematou o curso co protagonismo do Corpus, cunha vixilia na
catedral, colleita de esmolas para
Cáritas polas rúas, e o balance
económico que esta delegación fixo
público. Celebrouse a Ofrenda ao
Sacramento do Antigo Reino de
Galicia, este ano foi Betanzos a
oferente. Houbo tamén unha
peregrinación diocesana a Lourdes.
No verán, variadas ofertas de
encontros e cursos dirixidos sobre
todo á mocidade. Campamentos e
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viaxes, organizados por parroquias
como A Nova, o Seminario,
Cáritas...A VI Escola de Responsabilidade-Cultura e Violencia da
Guerra foi organizada por Arela e
Xomaco desde Chantada. Reseñar un
cursiño do Movemento Rural e un
campamento da Asociación Mundaveiga de Samos, en Vilagarcía. Irimia
está preparando os temas que se van
tratar en outubro no encontro Somos
Igrexa, colaborando o máis posíbel
para que estas xornadas teñan a
importancia que merecen. 15 ONGs
organizaron un mercado solidario,
presentando traballos, proxectos e
productos de comercio xusto...foi
durante as festas no barrio da
Milagrosa e tivo moito éxito e
presenza de medios e participantes.
Mondoñedo-Ferrol
En xuño a diocese organizou a
tradicional peregrinación a Lourdes.
O Mosteiro de Vilanova de Lourenzá
acolleu o campamento diocesano
para mozos na primeira quenda de
xullo. E para mozos de máis de 16
anos houbo exercicios espirituais no
Mosteiro de Samos, nos últimos días
de agosto, organizado por Pastoral
Vocacional. En Cedeira e organizado
pola Parroquia de Sta. María do Mar
celebrouse en xullo o VI Festival
contra as Drogas, iniciativa que parte
do grupo parroquial de Axuda ao
Toxicómano. Participaron numerosas agrupacións musicais e
culturais da vila e da comarca. O
sacerdote Xosé Manuel Carballo
recibiu en xuño o titulo de fillo
predilecto do Concello de Castro de
Rei, recoñecendo así a súa valía e

contribución cultural, social e
relixiosa. Felicitamos ao Carballo,
do que tanto aprendemos do seu
fondo ser de galego e cristián. Tamén
o párroco de Bretoña, Gil Agras
recibiu unha sentida homenaxe con
motivo das súas vodas de ouro
sacerdotais e os 50 anos de cura na
mesma parroquia. Por acordo
municipal, unha rúa da localidade
leva o seu nome. Gil Agras é todo un
símbolo de crego rural comprometido co desenvolvemento humano, social, cultural e relixioso.
Promotor de electrificación nas
aldeas, concentracións parcelarias,
apertura de camiños, acceso ao
teléfono, creación dos teleclubes...
son parte do seu labor. Parabéns.
Monseñor Gea, cumpriu 75 anos, e
foi festexado na diocese. Dumio,
publicación de Mondoñedo-Ferrol,
dedicoulle a portada e unha ampla
entrevista na que fai balance da súa
vida como sacerdote e bispo.
Ao peche desta rolda agardaba as
novas de Tui-Vigo, que non chegaron.
Darémoslle especial tratamento na
próxima. Pasou o verán e xa inmersos
no novo curso, vexo ao meu arredor
moita xente confundida, sobre todo
mozos, tras ler o Código da Vinci,
ver a película Mar Adentro e un
programa de televisión no que J. J.
Benítez “catequiza” sobre Xesús, a
resurrección e o Vaticano, sen que
nós como Igrexa, reaccionemos e
poñamos unha palabra que dea algo
de luz. O fume do botafumeiro é
fermoso, pero esvaece nos cumios de
pedra da catedral.
Rubén Aramburu Molet
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Miguel Jarquín
La comunicación: revelación de una asistencia
Fundación Emmanuel Mounier, Colección Persona (nº 8), Madrid, 2003, 180 páxs.

Ao longo do século XX a
comunicación foise constituíndo
como un dos grandes temas do
pensamento, da psicoloxía, da
pedagoxía, da socioloxía, da estética,
da cibernética, da tecnociencia e
aínda da vida cotiá. Non por azar é
o século no que a semiótica chegou a
se configurar como un novo eido
disciplinar, ou, mellor aínda,
transdisciplinar. No contorno
hispano non son poucos os autores
que teñen deixado a súa pegada ao
abordaren desde diferentes ángulos
e en diversos momentos esta
inesgotable temática. Lembremos,
de paso e entre outras moitas, as
obras de Pedro Laín Entralgo (1961:
Teoría y realidad del otro), José Luis
L. Aranguren (1975: La comunicación humana), Carlos Castilla del
Pino (1969: La incomunicación),
Sebastià Serrano (1980: Signos,
lenguaje, conducta; 2003: El regalo
de la comunicación), que durante os
últimos corenta anos veñen
achegándose ao feito comunicativo
desde a antropoloxía filosófica, a
socioloxía, a psicoloxía e a psiquiatría, a lingüística e maila semiótica.
O recente ensaio de Miguel Jarquín
–un psicoterapeuta mexicano
(Cidade de México, 1950) pouco
coñecido entre nós– vén engadirse
dun singular xeito e cunha
modulación moi persoal a esta longa
tradición.
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¿Cómo vivir con autenticidade a
propia existencia, se non é na
apertura ao ti, ao outro, aos outros?
¿Cómo chegar a ser un mesmo, se
non é no seo da intersubxectividade?
¿Cómo aspirar a unha plenitude
persoal que non radique máis nunha
«nósrrealización» ca na simple
autorrealización? Estas son algunhas
das preguntas ao redor das cales xira
o discurso de Miguel Jarquín. E para
as esclarecer convoca a cinco autores
de raizame existencial e marcado
acento personalista, que se
corresponden aproximadamente cos
cinco apartados básicos (catro
capítulos mailo «Final») que
configuran o libro: o Karl Jaspers da
comunicación existencial e as
situacións límite; o Gabriel Marcel
da disponibilidade diante do
misterio e da fidelidade creadora; o
Martín Buber das palabras básicas,
do entre-os-dous e do principio
dialóxico; o Emmanuel Mounier do
personalismo comunitario; o Jean
Lacroix intérprete do fracaso como
posibilidade inherente a ese ser
forxador de proxectos e responsable
da propia vida, que é o ser humano.
Aínda que dominantes, non son
estas as únicas voces convocadas nun
texto sobranceiramente polifónico.
O autor coñece ben o pensamento
fenomenolóxico-existencial (de
Husserl a Levinas pasando por
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Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty,
sen esquecerse de Kierkegaard, o
precursor) e a eles alude oportunamente. Menos explícita, pero non
menos operante, é a presencia das
psicoloxías de corte humanístico,
existencial ou guestáltico (K. Rogers,
R. May, A. Maslow, V. Frankl, etc.).
Igualmente déixase ouvir, ás veces, a
voz dalgúns narradores (Dosteievski,
E. A.Poe, Camus, Saint-Exupéry,
Gheorgiu, Cortázar, Benedetti, ) e
poetas (André Breton, Pablo Neruda,
León Felipe, Ernesto Cardenal, M.
Saga –pseudónimo, este último, do
mesmo autor).
Esta peculiar mestura de filosofía,
psicoloxía, poesía e –ás veces, de
autobiografía– non deixa de
producir, de entrada, un efecto
desconcertante. Efecto, que medra
polo intempestivo dalgunhas das
voces traídas a colación. ¿No haberá
aquí un repregamento nostálxico a
posicións tal vez superadas? ¿Cál é,
por outra banda, a intención que
confire unidade a uns compoñentes
aparentemente tan heteroxéneos?
¿Cál, o senso derradeiro dun libro de
feitura tan inusual? Vexámolo.
O que máis lle interesa ao noso
autor é o que a comunicación
interpersoal ten de afrontamento e
de encontro de dúas subxectividades,
de revelación de dúas existencias.
Máis que analizar unha realidade
obxectivable e resoluble, susceptible
de formalización e acoutamento
cuantitativo, Jarquín realiza
sucesivos achegamentos a algo
englobante, que nos abrangue con
toda a nosa irrebordable complexidade e mesmo co risco de fracasar no

noso empeño comunicativo. En
termos de Gabriel Marcel –un
pensador moi querido polo noso
ensaísta–, a comunicación como
misterio máis que como problema.
Consideradas deste xeito as cousas,
o afondamento reflexivo nesa
realidade que nos constitúe non
desemboca nun discurso puramente
teórico. En efecto, máis que construír
un sistema ou propor un método, o
noso autor intenta ofrecer unha
inspiración, amosar novos modos de
ver, educar a mirada. O libro ten,
pois, por riba de todo unha intención
pedagóxica e, no máis nobre senso
da expresión, edificante. Así, o que
se presenta en cada un dos cinco
capítulos non son, primariamente,
visións sintéticas e obxectivas dos
citados autores, senón persoalísimas
relecturas, que ás veces inclúen o
relato do encontro do lector-autor co
texto en cuestión. As obras dos
devanditos pensadores examínanse
desde a experiencia persoal. O
mesmo acto de ler –volto experiencia
significativa e alumadora– insírese
na trama da propia vida. E, pola súa
banda, esta –a vida xa vivida e a
aínda vivible– vén ser un texto que
se relé ou que se proxecta á luz desas
obras inspiradoras.
O mesmo autor trócase por
momentos –e de xeito un tanto
abrupto e inesperado– en materia
do libro: con regular frecuencia
comparecen fragmentos autobiográficos de diferente natureza:
lembranzas da nenez, anécdotas
familiares ou profesionais, pasaxes
do diario íntimo ou das memorias de
sesións clínicas, e, ao cabo, poemas.
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¿Autocelebración narcisista, impudor, apoloxía da propia vida? Máis
ben, coherencia con esa forma de ver
que exclúe a aproximación puramente obxectivante. Tamén, testemuño fraterno, modesto, de quen se
presenta na súa vulnerabilidade e
no seu fracaso á ollada do outro, dese
outro ao que pretende acompañar no
seu proceso de crecemento e de
curación.
¿Que é, en suma, o que nos ofrece
Miguel Jarquín neste ensaio? En
certa maneira, o mapa que foi
deseñando ao longo da súa variada
traxectoria humana e profesional,
desenvolvida nos ámbitos da
actividade educativa e da docencia,
da comunicación, e –de xeito moi
particular– da psicoterapia. Noutras
palabras: proponnos a «filosofía» que
lle aporta inspiración para traballar
de modo creativo cun enfoque ao que
–a falta doutro termo mellor– el
gusta denominar como existencialpersonalista e que é transferible aos
diferentes eidos da actividade
comunicativa.
Cómpre situar este último libro
de Miguel Jarquín dentro desa feliz
recuperación –e recreación– do
pensamento de orientación personalista que unhas poucas editoriais
(Caparrós, Fundación Emmanuel
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Mounier, Riopiedras, Sígueme)
están a levar a cabo entre nós. Que
neste caso sexa un terapeuta quen o
faga, cando outras parecen ser as
tendencias hexemónicas en psicoloxía, pode resultar arrefriante e
saudablemente provocador. Doutra
banda, témolo que situar tamén nesa
–xa longa– busca dun estilo de
pensamento, e da súa correspondente expresión, que sen renunciar
ao necesario rigor non esqueza os
seus vencellos coa narración e coa
poesía.
O autor, sempre en busca dunha
maior precisión ou expresividade,
bota man de expresións complexas
cuñadas na tradición fenomenolóxica, xoga coas palabras, desconstruíndoas para despois as reconstruír, e, chegado o caso, arríscase á
invención léxica con algúns salientables acertos (egoteca, nosrrealización). Polo demais, o libro está
escrito nun zumento español que
non agacha o seu grato sabor
mexicano.
Sexa, pois, benvido entre nós este
incitante libro –de pensamento
cálido, interdisciplinar e retroprogresivo– que nos invita a practicar
un novo asedio ao inesgotable asunto
da comunicación interhumana.
Ramón Cao

Recensións

Javier Melloni Ribas
El Uno en lo múltiple. Aproximación a la diversidad
y unidad de las religiones
Sal Terrae, Santander 2004, 398 páxs.

O diálogo das relixións converteuse
nun dos temas fundamentais do noso
tempo. Por iso é de agradecer este
libro, froito dun enorme traballo de
recompilación reflexiva, que pon á
disposición do lector unha achega de
datos non fáciles de atopar reunidos.
Faino cunha postura cordial e aberta.
O título di xa moito: “O Un no
Múltiplo”. Como el ben explica: non
ao lado, non en contraposición, senón
manifestándose en¸ séndoo / séndose
desde dentro desas mesmas
realidades que el / El sustenta, crea,
promove. De aí que o autor nas
análises concretas busca sempre o
achegamento, a semellanza, a
coincidencia de fondo, as “equivalencias homeomórficas” (Panikkar).
Avisa desde o comezo que non
quere ser un libro “cristián”, aínda
que el o sexa e o confese sen tapados.
O cristianismo, sendo o seu lugar
natural, sérvelle como punto de mira
para comprender aos mais, na
convicción teilhardiana de que “o
que ascende, converxe”.
Un sae do libro enriquecido de
datos, chamado por experiencias,
animado a sentirse partícipe nesa
busca máis alta e máis fonda da
humanidade máis auténtica. Chama
a abrirse ao misterio, a percibir –
“terceiro ollo”: un bo capítulo– a
presenza salvadora do Un, do Divino
de múltiplos rostros na multi-

plicidade inevitable e incitante da
vida.
A estrutura expositiva resulta
clara e ben exposta.Ten dúas partes
ben diferenciadas. A primeira, máis
fenomenolóxica, máis aplicada ás
diferenzas, fai un amplo percorrido
polas relixións, analizando “as cinco
características comúns a todas as
configuracións” relixiosas: palabra,
comunidade, figuras mediadoras,
organización do espazo e do tempo,
ritos e técnicas espirituais”. A
segunda, complementaria, busca o
común nas diferenzas, mostrando
como “a diversidade se prega no
Un”. Trátase dunha “repetición”,
pero en espiral, en descenso cordial
cara o fondo unitario. A lectura
séntese aquí moi preto da vibración
do misterio: os temas adénsanse e
mesmo invitan non só á reflexión,
senón á meditación participativa.
O libro dun autor novo (Barcelona,
1962) ten todas as características
dun primeiro paso: a riqueza dos
datos chámao sen dúbida a continuar
a obra, levando a riqueza fenomenolóxica ao afondamento filosófico e
teolóxico desa unidade entrevista.
Persoalmente interésame moito o
diálogo que inicia no cap. 8 entre
“Deus como Ti e Deus como Todo”.
Aí está, no meu parecer un dos
puntos fundamentais que, neste
diálogo planetario Oriente-
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Occidente está chamado a
clarificarse e complementarse en
ben da humanidade común: “Trátase
de dúas aproximación inconmensurables entre si, pero non contraditorias” (p. 324). De todos modos,
iso non debe levar ao descanso no xa
adquirido –que é moito– nin a
contentarse coa remisión a certas
palabras como “advaita”, que axudan
coa súa aura indefinida, pero que

poden inducir a confundir vaguidade
e rigor.
O autor, por fortuna, non vai por
aí. Pero a súa reflexión apunta a algo
tan importante –“advaita” desde
Oriente, “panenteísmo” desde
Occidente–, que ben merece animalo
a seguir no camiño aberto. A
proximidade de Raimon Panikkar,
cuxa presenza fraterna e inspiradora,
evoca, pódelle servir de estímulo e
axuda. Para ben de todos.
Andrés Torres Queiruga

Ramón Villares
Historia de Galicia
Galaxia, Vigo 2004, 472 páxs.

Ramón Villares Paz é ben coñecido
pola sociedade galega, ben debido ao
seu cargo de rector da Universidade
de Compostela –que durante anos
exerceu cun talante que dignificou a
Universidade e aínda a toda Galicia–
ben polo seu labor de historiador co
que, antes e despois do cargo de
rector, nos axudou a todos a mellor
coñecer o noso pasado, e así a
coñecernos tamén mellor no
presente do país que no toca ser,
vivir, e construír cada día.
A súa primeira Historia de Galicia
apareceu co número 3 na ampla
colección de 50 tomos, titulada
Biblioteca da cultura galega, coa que
a mesma editorial Galaxia nos quixo
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ofrecer, xa hai ben anos, un resumo
dos coñecementos elementais sobre
a nosa Terra, nos diferentes eidos da
realidade cultural. Daquela Ramón
Villares compuxera un interesante
tomiño de 266 páxinas, que a moitos
nos serviu de achega básica e
primeiriña para nos introducir no
mundo ata entón oculto do noso
propio pasado.
Agora R amón Villares Paz
redondea para nós o seu traballo
ofrecéndonos unha nova versión desa
mesma historia de Galicia, que,
aínda mantendo o mesmo fío
condutor da primeira, se nos
presenta arrequentada por unha chea
de características, que a fan
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instrumento case imprescindible
para seguir achegándonos ao campo
amplo e fecundo da nosa historia
común.
O desenvolvemento dos temas
tocados é bastante máis amplo,
abonda con comprobar como das 266
páxinas anteriores pasamos agora ás
472. Iso permítenos entrar algo máis
polo miúdo no razoamento e na
comprensión de feitos históricos, que
antes quedaban máis na sombra,
aínda que en casos, loxicamente, os
asuntos tratados sigan demandando
unha maior análise.
Especial significado adquire a
introdución do estudo sobre as oito
cidades de Galicia, que ao autor lle
foron parecendo reveladoras e, ao
tempo, concentradoras dalgún dos
momentos específicos que a
sociedade galega foi vivindo época
tras época. Así, Lucus Augusti, a
“ben murada”, acompaña a etapa de
formación da Gallaecia; Mondoñedo
móvese xeográfica e intencionalmente –De Britonia a Mondoñedo– entre os séculos VI e XII na
procura de identidade, coma Galicia
mesma; Santiago de Compostela: os
tempos de Xelmírez, sinala a época
de esplendor dunha Galicia moza,
orgullosa de si e das súas posibilidades. Pontevedra, mercadores e
mareantes fálanos do momento de
diversificación de Galicia cara ao
mar, cando, tralo derrubamento
significativo dunha sociedade
afincada no rural, urxían novas
formas de vida e de traballo; Ferrol,
cidade arsenal asómanos á cidade
que no século XVIII se fai á abeiro da

primeira industrialización vencellada tamén ao mar; A Coruña,
liberal e republicana ofrécenos como
motor dun pensamento político e
social novo, capaz de romper con
vellas anquiloses; Vigo, novísimo,
rico e anglófilo é o primeiro síntoma
real dunha modernidade que desde
o mar e cara ao mar se foi
introducindo paseniño na nosa
Terra; e por último Ourense, a
cidade de Nós ábrenos á alma deste
país noso, que tan receoso estivo
sempre de ollar para si mesmo con
admiración e orgullo. Un traballo
verdadeiramente orixinal, que un le
con gusto e agradecemento.
A maiores disto, cómpre destacar
na presente Historia de Galicia unha
envexable calidade literaria ao hora
de ir debullando os temas. Non é
doado atopar tan ben combinados
análise histórica e coidado literario.
Por veces, grazas á perfecta e fermosa
construción das frases, grazas aos
xiros idiomáticos empregados,
grazas á precisa terminoloxía da que
se bota man, un sorpréndese a si
mesmo como lector dunha peza
literaria, cousa que non fai senón
arrequecer a importancia deste novo
manual.
O autor, co coidado co que
desenvolveu a composición do
escrito, e a editorial Galaxia, coa
fermosura coa que adobiou a edición
do mesmo, acadaron que poidamos
contemplarnos na nosa historia con
ollos máis intelixentes, limpos e
agradecidos. Galicia ten pasado, ten
presente e pode ter futuro.
Manuel Regal Ledo
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Lois Vázquez Fernández
Ledicia fuxidía
Biblioteca Española y Americana, Málaga, 2004, 106 páxs.

Lois Vázquez Fernández naceu en
Chavaga, no Val de Lemos, en 1938.
Dirixe desde hai vinte e sete anos a
revista de investigación Estudios,
dependente da orde da Mercé, á que
o propio escritor pertence. É autor
de importantes ensaios de investigación literaria e editor de obras do
Século de Ouro español, principalmente de Tirso de Molina. Como
autor lírico, ten publicados máis de
vinte libros de poemas en castelán e
en galego.
Ledicia fuxidía reúne os últimos
froitos da súa produción poética en
galego. A temática é variada e os
motivos principais van cambiando
segundo a sucesión dos seus vinte e
oito títulos na páxina. A vellez e a
morte, o devalo do tempo, a poesía
como intento problemático de
estabelecer sobre o silencio do
cosmos o reino da palabra e a beleza,
a dor e esconxuro dos males colectivos
do noso tempo –a guerra, o
terrorismo..., con referencias directas
ao 11-S, ao Prestige e ao 11-M–, a
visión do Nadal como contrapunto á
miseria do mundo son, entre outros
temas, os que sobresaen na

conciencia do receptor tras unha
lectura repousada do libro. Nin
sequera a fe cristiá, confesada
repetidas veces polo suxeito poético,
é quen de mitigar a idea nai de que
os máis felices logros da palabra
poética e da mesma vida son
pasadíos; éo, en cambio, de afirmar
a esperanza contra toda esperanza.
Nos poemas que dan máis son ao
libro, o ton elexíaco é o predominante.
Cómpre notar, de todos os xeitos,
a presenza doutros poemas que polo
seu contido entusiasta, ata lúdico
nalgúns casos, contribúen a suavizar
a mensaxe principal referida. Tal é o
caso dos poemas referentes ao
reencontro con Galicia e coa súa
lingua. Ou o de senllos conxuntos de
sonetos, de bo feitío, dedicados uns
á arte románica galega e outros a
Xistral –serra, revista e colección
editorial de poesía. Ou, finalmente,
o caso de catro ou cinco xoguetes
poéticos que recrean con grande
sinxeleza a natureza núa ou a visión
inxenua de tres simpáticos animais
imaxinarios: o galerito, a gatichave
e o gazalón.
Xesús Portas Ferro
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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.

Nº 139 • setembro - outubro 2004

Encrucillada

PENSAMENTO CRISTIÁN

Encrucillada

REVISTA GALEGA DE PENSAMENTO CRISTIÁN

DE

139

REVISTA GALEGA

Encrucillada

Nº 139 • set - out 2004

Green, un crente no gume da fe
Xavier Carro

Mulleres e espiritualidade
Chini Rueda Savater

Espírito, corpo e resistencia
María José Torres Pérez e
Geraldina Céspedes Ulloa

Entrevista a Juan José Tamayo
Antón Vidal Andión e
Waldo García Romero

Actualidade política,
cultural e relixiosa
Xosé Luís Barreiro Rivas
Xoán Bernárdez Vilar
Rubén Aramburu Molet

