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Guieiro
A personalidade, o testemuño e
mailo alento profético de Nicolás Castellanos encheron o Foro
Relixión e Cultura en Galicia.As dúas intervencións de Nicolás
Castellanos recollidas neste número da revista ofrécennos as dúas
caras da mesma moeda. Fálanos dunha Igrexa misioneira, na que
a xerarquía e mailo pobo de Deus teñen que dar respostas
conxuntamente, dando o testemuño da fraternidade e comuñón que
caracteriza a ese pobo de Deus tal como quedou retratado no
Concilio Vaticano II, do que agora se cumpren os corenta nos da súa
clausura.
Porque, tal como nos di Castellanos, atopámonos nunha noite
escura, onde a meirande parte das persoas pertencen ao mundo dos
excluídos e marxinados, que xa non contan sequera na planificación
dos que teñen que decidir. A realidade enfronta a un mundo do norte
que ten medios para vivir, pero non atopa razóns para existir, cos
pobos do sur, que non teñen medios para vivir pero inventan cada
día razóns para existir.
Neste contexto é onde Castellanos nos debuxa unha Igrexa signo
e sacramento do reino. E define as condicións para que o pobo de
Deus sexa realmente recoñecido como tal. Sitúa tamén á Igrexa no
ámbito do mundo secular de hoxe, fronte ao poder e ás realidades
políticas: o servizo ao pobre, a defensa dos dereitos humanos como
acto profético, o respecto á autonomía da sociedade civil e o papel
dos cristiáns para construír un mundo máis xusto.
Pola súa parte Elvira Santos fai un percorrido pola historia, para
situar o papel do laico na nosa Igrexa. Partindo do Vaticano II
destaca como a Igrexa é unha comunidade de iguais, pero constata
que un setenta por cento dos cidadáns que en España se declaran
católicos se sitúa fóra da comunidade. Reivindica o papel do laico
na Igrexa e sinala a necesidade de madurar a relación co clero e coa
xeraquía, para non seguir sendo tratado como nenos. Chega a
preguntarse se realmente os cregos desexan que os laicos asuman
o papel que lles corresponde na Igrexa. Tamén fai un percorrido
polas diferentes formas que teñen os laicos para asociarse e alude
ao papel da parroquia como ámbito de actuación deses grupos.
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Noutro brillante estudo o xesuíta Masiá Clavel sitúa os problemas
éticos que suscita o actual desenvolvemento da embrioloxía. Trátase
dun estudo ao tempo asequible e profundo, que percorre as diferentes
fase da evolución do embrión desde a súa concepción ata o nacemento
dunha criatura.
Tamén resulta moi interesante o retrato do escritor francés Paul
Claudel, como artesán de Deus, que nos fai o noso colaborador
Xavier Carro. Esta figura é situada no contexto histórico e
literario das primeiras décadas do pasado século e o autor presenta
a confrontación vital que Claudel representa fronte a relevantes
figuras da literatura francesa da súa época..
Pola súa banda Rubén Aramburu Molet pasa revista á actualidade
da Igrexa galega, sen esquecer botar unha ollada aos aires
relativamente novos do Vaticano. Xoán Bernárdez recolle
puntualmente o acontecer do mundo cultural galego e Xosé Luís
Barreiro centra a súa crónica na avaliación do proxecto de novo
Estatut catalán.
Soledade Pite ilústranos con debuxos que nos concretan ideas e
concpetos desenvolvidos nas páxinas deste número.
Na sección de recensións damos conta de dúas importantes obras
que espertaron o interese dos nosos colaboradores. E finalmente
recollemos tamén un listado de libros chegados á nosa redacción ao
longo destas semanas.
Neste número atoparán tamén o enderezo da páxina web
www.encrucillada.com que se está poñendo en marcha, non sen
dificultades.
Agustín Díaz Blanco
tintxu@teleline.es
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Presentación

Pilar Búa

Bos días a todos e benvidos a este vixésimo foro de Encrucillada
que nos convoca nesta ocasión para dialogar acerca da “autoridade
e servizo na Igrexa”, con dous convidados, Nicolás Castellanos e
Elvira Santos, que cos seus relatorios abondarán no tema escollido.
Nesta presentación, seguindo o título do foro, quixera afirmar
algo respecto da autoridade, que en principio pode parecer idealista
e que porén responde á súa única verdadeira lexitimación, o
Evanxeo, e o mandato expreso de Xesús: a autoridade é servizo na
Igrexa (Mc 10, 43-45).
Como xa escribira Torres Queiruga, nesta cuestión atopámonos
non ante “unha discusión teórica acerca do carácter estructurado
da Igrexa nin da lexitimidade do seu servizo xerárquico. Interesa
unicamente a configuración histórica desa institución e o modo
concreto de exercer ese servizo”. Polo tanto non está en discusión
nin a lexitimidade teolóxica da función de goberno na Igrexa nin o
carácter divino da súa institución, situámonos nun plano práctico:
¿qué lastres arrastra a Igrexa que non permiten aflorar estruturas
e comportamentos máis evanxélicos? ¿Por qué o exemplo e mandato
de Xesús baseado na humildade, no perdón e na escoita do outro
non é transparentado dunha maneira máis efectiva e viva?
Non debemos esquecer que é lóxico ata certo punto que a Igrexa,
como institución, se impregne das ideoloxías propias das distintas
épocas. Ou dito doutra maneira, a Igrexa faise presente no mundo
conforme a un modelo eclesiolóxico determinado. Así temos diversos
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modelos: comunitario nos tres primeiros séculos, imperial co xiro
constantiniano, señorial da sociedade feudal, monárquico-papal
coas monarquías absolutas, sociedade perfecta co estado moderno
decimonónico e pobo de Deus á luz do Vaticano II.
Pois ben, a vocación histórica da Igrexa, expresamente recoñecida
no Vaticano II, implica capacidade de reforma, é dicir, volta as
fontes: a Xesucristo e o Evanxeo, e capacidade tamén para
interpretar e tomar en serio os signos dos tempos. ¿Qué significa
isto para o tema que nos ocupa?
Que a unilateralidade con que desde Trento ata o Vaticano I se
viña entendendo o exercicio da autoridade na Igrexa (centrada na
xerarquía), sen ter suficientemente en conta a comunidade do Pobo
cristián, foi superada polo Vaticano II. Este concilio pon en evidencia
que semellante estrutura, a base de poderes de xurisdicción en liña
descendente, non permite concibir a Igrexa como comunidade, o
que se establece é a pura submisión a unhas ordes que veñen dende
arriba. Como consecuencia deste modelo escribía Congar: “Aqueles
aspectos de vida profunda polos cales a Igrexa aparece coma un
corpo completo, animado e vivo, quedaron silenciados, sospeitosos
incluso de non ser verdadeiramente católicos”.
Pola súa parte, a comunidade é o oposto o poder ou a unha
autoridade contemplada soamente como poder. A verdadeira
autoridade, que ten o seu xenuíno referente en Xesús, apela á
liberdade do home ata o máis profundo e reclama del un si total.
Porén, a autoridade mal entendida, concibida unicamente como
poder, tende a suprimir a liberdade porque se xustifica dende si
mesma e non por referencia aos outros.
Asoma así a violencia, disfrazada de ameazas morais, dominando
conciencias, identificándose con Deus... Pero precisamente porque
en Xesús se manifesta o maior e definitivo poder da historia, non
é posible que Xesús se sirva de ningún tipo de violencia. O poder
loita contra outro poder en competencia, mentres que o poder de
Xesús pide o consenso do home. Está en xogo o futuro, a salvación
do home, e non calquera outra particularidade. E así Xesús álzase
en poder por medio da pobreza e do desvalemento, que non son
signos de debilidade senón de fortaleza.
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Desde aquí se entende a finalidade da autoridade como
acrecentamento dos valores humanos porque é un servizo á
esperanza; desde aquí a autoridade vólvese consciente dos seus
límites, admite a crítica e recoñece que todos somos iguais.
A Igrexa como comunidade caracterízase ad intra polo
autodeterminarse colectivo. Xorden así a coincidencia de intereses
e pensamentos, enmarcados pola liberdade de comunicación e pola
libre ligazón de cada un ao núcleo común. Por isto a comunidade é
o lugar privilexiado da experiencia de sentido. Pois sentido non é
senón a garantía da autonomía de cada un, nunha coincidencia que
non oprime a pluralidade senón que a potencia.
Hoxe os signos dos tempos dinnos que a submisión xa non ten
valor por si mesma, non é suficiente motivación saber que
determinada disposición está contida nun determinado regulamento
ou lei eclesiástica. Hoxe o pobo cristián quere coñecer as razóns e
participar coa súa experiencia e a súa propia reflexión na elaboración
das diversas disposicións ás que terá que someterse. Rexeitar estas
esixencias como signo de que o “mundo moderno” invade a Igrexa
e pretende pervertela, e non contemplalas como un horizonte
aberto de posibilidades para poder ir na busca de novas formas
intimamente ligadas o Evanxeo e á mesma renovación da Igrexa no
mundo, é un erro imperdoable que, de feito, xa está pasando
factura.
A sensación dentro, pero tamén fóra da Igrexa, é que interesa
moito máis a orde a manter que a misión a promover. Acádase así
un orden estático, cuxo ideal é manter un pasado máis que afrontar
un futuro. As consecuencias son obvias: establécese un
distanciamento entre o superior e o súbdito. Xogan incluso papeis
distintos na sociedade eclesial: o bispo manda, o sacerdote obedece.
E traspásase esta mesma concepción á relacións entre sacerdotes e
laicos. A gravidade da situación trae consigo a pasividade, a
dependencia infantil e tamén a insubordinación e o anticlericalismo.
Cando non hai comuñón a barreira que separa pode ser
infranqueable. Con todo, a barreira desaparecería se todos os
implicados se sentisen solidariamente responsables das medidas a
tomar en vistas da misión común, que é a da Igrexa no mundo.
Pilar Búa
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Estudos

Igrexa profética en cambio
de época e en tempos de
inclemencia, social, eclesial
e de laicidade

Nicolás Castellanos F
Frr anco

Case todos somos conscientes de que atravesamos unha noite
escura eclesial, que se prolonga tanto no mundo secularizado do
norte como empobrecido do sur.
Reformúlase a relación e diálogo co mundo de hoxe. Non só
porque hai novos desafíos do Espírito, no interior da Igrexa, senón
porque ese mesmo Espírito nos chama, desde o mundo.
O mundo está a cambiar radicalmente. É o fenómeno de a
globalización. É tan forte o cambio no que nos atopamos, que se
non somos capaces de comprendelo xunto ás mulleres e homes de
hoxe e desta cultura, crentes e non crentes, quedaremos fóra da
historia, como unha secta máis.
É duro dicilo, pero máis duro sería non facer esforzos colectivos
de diálogo e de debate para buscar xuntos os novos camiños, o
paradigma eclesial de hoxe.
Formulo a miña hipótese de traballo, sempre provisional: O
crecente empobrecemento de millóns de seres humanos, que leva a
intolerables extremos de miseria (DSD. 179), efecto, en gran parte,
dunha “inxustiza institucionalizada”, os novos signos dos tempos
(cambio de época, inclemencia social, eclesial e de laicidade), a
teoloxía renovada da misión e da Igrexa-fraternidade, misterio e
pobo de Deus en comuñón fraterna, sacramento de salvación, signo
do Reino, postula e dinamiza, ao mesmo tempo, unha Igrexa toda
ela misioneira e profética, ao estilo de Xesús, desde os pobres e cos
pobres, que incultura o Evanxeo.
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1. Cambio de Época e tempos de inclemencia eclesial e
social
Existen dúas tendencias estruturais, que ameazan a vida da
sociedade:
1.1. Exclusión das maiorías e destrución da natureza
Moito se fala dos fracasos dos socialismos históricos e que pouco
se di do fracaso do capitalismo de desenvolvemento no sur. “O
desenvolvemento xa non é para todos nin en harmonía coa natureza”.
Tanto no terceiro mundo, coma no cuarto exclúese conscientemente
grandes maiorías humanas á hora de planificar o desenvolvemento
económico, político, social. O sistema non é para todos, nin todos
son invitados ao banquete neoliberal.
Conscientemente as maiorías son excluídas, que xa non contan
nin como man de obra nin como mercado; sinxelamente son
desbotadas por inservibles. “Os pobres saben xa que senón serven
para consumir non serven para vivir”.
E pón o dedo noutra chaga que afecta ao noso mundo globalizado
cando indica que o “modelo de desenvolvemento actual xerou nos
países máis pobres unha débeda externa que fai imposible proxectos
de transformación social”.
1.2. A resistencia ao sistema neoliberal de mercado céntrase
fundamentalmente na afirmación da vida no sur e recuperar o
“sentido” da vida, no norte. Onde a vida non vale nada e a morte
é unha veciña máis (aos nenos non se lles pon nome ata despois dun
ano, pola mortaldade infantil) imponse a afirmación da vida, por
enriba dos imperativos individualistas, propios dunha economía de
libre mercado.
É bo recordar e provocar que no norte tedes case todos os medios
para vivir e vos faltan razóns para existir e, en cambio, no sur
carecemos de medios para vivir e sóbrannos razóns para existir.
1.3. A nova época, a emerxente civilización, “no limiar da nova
civilización dous anhelos alcanzan a súa máxima tensión: O desexo
de controlar o mundo natural ata nos designios da bioloxía, e o
desexo de preservar no medio do despregamento dese control
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técnico as virtudes do humano (un sentido ético da vida, a tenrura,
o amor, o coidado polos outros, a solidariedade fronte á dor, o
respecto polo sagrado)” diagnostica o Informe CELAM 20001. Unha
das realidades actuais que expresa ben este tipo de frustración
constitúeo a droga. Prodúcese no sur do noso continente, almacénase
no centro e véndese no norte. “O modelo de desenvolvemento
neoliberal de Freíd, non soamente crea grandes desigualdades
senón que tamén pon en perigo o equilibrio ecolóxico do noso
mundo”.
2. Inclemencias eclesiais
Detéñome nalgúns analistas, que ademais de conspicuos son
testemuñas e nos describen mellor que ninguén, o peso e negatividade
desas inclemencias que seguimos padecendo.
Empezo por unha observación global dun teólogo probado, Juan
Antonio Estrada: “Hoxe o catolicismo esta lastrado cunha
institucionalización que xa non corresponde nin ás necesidades
actuais, nin ás esixencias ecuménicas, nin á sensibilidade dos fieis.
Tampouco conta co consenso global da teoloxía, xa que cada vez
abundan máis as correntes e escolas que impugnan o modelo
vixente e propoñen cambios desde un coñecemento renovado da
Escritura e da Tradición”
Yves Congar, “teólogo sospeitoso”, primeiro, e logo “teólogo
recuperado” por Xoán XXIII, confesa: “Non gustaba a miña visión
da Igrexa, pois poñía en entredito o sistema piramidal, xerarquizado,
xurídico, posto en marcha na Contrareforma.
A miña eclesioloxía era a do pobo de Deus, non unha especie de
democracia, de soviet, senón a participación activa de todos os
cristiáns na vida da Igrexa. Roma non apreciaba, ademais, que
preconizase a volta ás fontes. “É penoso ser vítima da estupidez”,
dicía Congar.
•

Desconformidade coa estrutura eclesiástica

O bispo de Bruxes, Metz, xa denunciou no concilio que as nosas
estruturas eran demasiado clericais, xuridicistas, triunfalistas, cun
1

El Tercer Milenio como Desafío Pastoral, Informe provisional. Nº 165.
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sistema de institucións demasiado anticuado, sen dar resposta ás
necesidades dos homes do noso tempo; o cal pon en tea de xuízo a
fidelidade a Xesús.
Así se difunde un clima de desconfianza, pesimismo e desalento.
•

Malestar e desacordo na igrexa ou crise de crecemento.

A Igrexa perde credibilidade e afiliación cando se presenta como
unha estrutura xerárquica e autoritaria con dogmas e doutrina e
regras inamovibles. En cambio, ten credibilidade cando se
compromete coa promoción e a defensa dos dereitos humanos e coa
xustiza social, e dá testemuño do que cre.
Un número crecente de católicos non se identifica coa Igrexa
xerárquica e o seu maxisterio. É o fenómeno dos cristiáns sen
Igrexa. O cristianismo pasa a ser máis un grupo de referencia que
de pertenza. Así se expresan os bispos do CELAM.
Aínda nos faltan as estruturas e os procedementos axeitados para
o exercicio da colexialidade e para as oportunas consultas a cada un
dos sectores da Igrexa. Necesitamos modos de desenvolver o
necesario diálogo dentro da Igrexa, entre as Igrexas e o mundo de
hoxe”.
Resulta preocupante “o éxodo masivo, silencioso e crecente dos
que abandonan a Igrexa, e non a fe en Deus”. Falta sintonía coa
realidade. Ou non se chega ou chégase tarde á hora de iluminar os
dilemas e problemas humanos, sociais, éticos, que formulan a
ciencia, a política, a mocidade, a familia, os pobres, o mundo
indíxena...
Resultan de alto valor simbólico aquelas declaracións do papa
Gregorio XVI, en l832: A liberdade de conciencia é absurda e non
podemos facer outra cousa que a condenar..., en canto á ciencia,
nunca desconfiaremos o suficiente. Ante estas afirmacións nada ten
de estraño que Pío Baroja puxese a esperanza na desaparición dos
carabineiros, as moscas e os curas. Este mesmo papa condena o
pararraios.
Parece que non interesan bispos creativos, conciliares, capaces de
dialogar co mundo, senón aqueles que só miran a Roma, fieis ao
sistema vixente.
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Capítulo á parte merece a carta pastoral dos bispos vascos e o de
Pamplona: “Renovar as nosas Comunidades Cristiás. CoresmaPascua, 2005".
Trátase dun diagnóstico rigoroso, duro, case sangrante. A Igrexa
vive momentos de apretura. O descrédito da institución eclesial
preocúpanos, din os bispos. Dada a situación da Igrexa en España,
botábanse en falta análises tan severas e obxectivas, tan radicais,
profundas e tamén un Mea Culpa tan valente. Lamentan que a fe
pasara de ser un feito socioloxicamente compartido e culturalmente
protexido a ser en moitos cristiáns e ambientes un feito
contracultural, que hai que vivir contracorrente.
Seguen afirmando: “Unha parte notable da nosa xente cre que a
Igrexa non vai ben....
O presente é cru, o futuro é sombrío. O pesimismo prevalece. A
autoestima colectiva decrece”.
Cren que desde o século IV a Igrexa católica e as outras igrexas
cristiás viven en Europa unha situación de minoría cada vez máis
próxima á diáspora.
E conclúen os cinco bispos: “Moitos dos nosos contemporáneos
contemplan a Igrexa como unha institución anquilosada e aferrada
ao seu propio pasado. Esta sensibilidade non é allea a membros da
mesma Igrexa”.
No ano 2000 vólvense a preguntar os bispos do CELAM: ¿Onde
van durmir os pobres nesta nacente civilización? É a nosa
responsabilidade de pastores coidar polo ben de todos e cada un nos
nosos países.
Isto significa ser os ollos do cego e os pés do coxo. ¿De qué
civilización se fala, se produce un éxodo e se se constrúe tan só para
algúns? A calidade dunha civilización mídese pola súa capacidad de
integrar a todos no seu proxecto que se constrúe sobre valores
humanos e humanizantes. Dáse progreso se hai mellora de calidade
de vida en autentícaa realización das persoas2.
2

Informe CELAM 2000: El tercer milenio, como Desafío Pastoral. Informe Provisional,
Nº 78, 79, 81, 86,87 86, 83, 84, 85, 87, 146, 201, 202, 203.
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B. Häring, expresa certas preguntas sobre o tema que nos
inquieta. “Se un home da Igrexa dexenera en controlador, atópase
xa el mesmo na trampa do legalismo estreito... As cousas non poden
ir ben sen unha fe no Espírito Santo que pode obrar en todos e por
medio de todos, “A xerarquía tense por demasiado importante e
esquécese que o Señor lle deu dous oídos e só unha boca”3.
3. Dunha igrexa de “cristiandade a unha igrexa misioneira.
Cómo pórtico, podemos recordar aquela anécdota de Juan XXIII,
que nos conta o destituído bispo de Evreux, Jacques Gaillot, sendo
seminarista en Roma, que tamén oín alí. “Eu saltei da barca e
camiño entre as ondas ao encontro de Cristo, que nos chama. A
Igrexa debe abandonar a seguridade da barca e camiñar entre as
ondas. Chegará a noite, a tempestade, o medo, pero non hai que
retroceder. A Igrexa está chamada a ir ao encontro do mundo”.
Ao principio a Igrexa non era de “Cristiandade”. Contemplar
algúns fitos da Misión na historia pode iluminarnos.
• A Igrexa nace misioneira. A misión comeza coa Igrexa. Pertence
á súa entrana, á súa razón de ser.
Ao principio, na cunca do Mediterráneo, a misión efectuábase a
través do testemuño de vida dos cristiáns e das comunidades, era
por contaxio, a hospitalidade, a atención aos pobres, as viúvas, os
orfos, enfermos…, o amor mutuo –“mira como se aman”, de
Tertuliano– constituían os sinais, os signos da misión e tiñan a
forza da convocación e do chamado.
• A misión cambia radicalmente cando o cristianismo se fai a
relixión oficial do Imperio Romano, en tempos de Constantino e de
Teodosio. A extensión do cristianismo confundirase coa expansión
do imperio.
Véñense a identificar ser cidadán cristián e cidadán político. A
situación de cristiandade, a partir de Carlomagno, consolidará a
confusión das dúas pertenzas.
3

J. Cascales e B. Forcano, Bernhard Häring, Entrevista y Testamento. Nueva Utopía
2000, p. 40.
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Máis adiante isto acentúase moito máis, así na primeira
evanxelización aparecerán intimamente unidas a cruz e a espada.
•

Tardouse varios séculos en pasar das misións á misión:

O tema da misión, da inserción misioneira é máis recente. No
último século foi adquirindo unha conciencia importante na teoloxía,
na pastoral, na vida relixiosa, no laicado máis comprometido.
Deuse un cambio tan significativo que tamén variou a visión da
Igrexa e da súa presenza no mundo.
Pero queríase afirmar moito máis; dicir que a Igrexa está “en
estado de misión” é engadir á misión novos contidos, é afirmar
tamén que ese mundo afastado da Igrexa tamén ten unha serie de
grandes valores e achegas que facer á humanidade. Dáse un camiño
de visión na misión. Unha relectura do Evanxeo no contexto do
noso tempo favorece actitudes e unha misión máis positiva con
relación ao mundo, que é o lugar onde Deus fai marabillas.
Esa nova visión da misión comporta, ademais, unha
transformación significativa na mesma conciencia de ser-igrexa,
que se reflicte nestas tres áreas:
• A recuperación da dignidade,
corresponsabilidade dos laicos.

protagonismo

e

• Unha concepción nova, máis teolóxica e enriquecida, do
ministerio ordenado, moi centrado no altar e na misa.
Empézase a superar reducionismo do ministerio, dedicado case só
a tarefas sacerdotais e sacramentais… E empeza a presentarse en
termos de ministerio apostólicos.
• En consecuencia parece unha nova relación da Igrexa e do
mundo4.
Esta concepción e espiritualidade da misión, máis tarde, é
recoñecida e sancionada polo Concilio Vaticano II, que nos ofrece
4

Juan Martín Velasco, El Malestar Religioso de nuestra Cultura. Edicións Paulinas,
Madrid, 1993. pp. 326, 325. H. Godin e Y. Daniel, La France, Pays de mission? Edit.
de I. Abeille, Lyón, 1943. D.A-N. Chenu, El Evangelio en el tiempo, Ronsel,
Barcelona, 1966. L. J. Suenens, La Iglesia en estado de misión, Desclée, Bilbao,
1955.
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un rostro novo de Igrexa, que supera de sobra o anterior. “O
Vaticano II foi na Igrexa a irrupción das conquistas da Revolución
Francesa, pero con 150 anos de atraso, pois nese momento xa había
outros problemas na axenda da sociedade”.
Esta afirmación dun teólogo sobresaínte parece forte, pero se
seguimos o seu discurso, queda perfectamente clarificada e
demostrada.
Se comparamos as afirmacións de Pío IX, Pío X, Pío XI e Pío XII,
que chaman “A tradición dos Píos”, opoñendo resistencia, durante
século e medio, contra as conquistas da burguesía liberal, cos
textos do Concilio Vaticano II sobre liberdade de conciencia,
liberdade relixiosa, a fe no progreso, a tolerancia, os dereitos
humanos, o ecumenismo, o universalismo da salvación, a
mundanidade do mundo, a autonomía do temporal…, constátase
que o Concilio Vaticano II, deixa, por unha parte os anatemas, as
condenacións, e acolle aos brazos abertos, ás veces con certa
inxenuidade, os valores e conquistas burguesas da Revolución
Francesa, iso si deixando á parte o mal e a violencia, de ningún
xeito trivializables, que trouxo sobre Europa a Revolución Francesa.
O Concilio Vaticano II abre moitas portas e camiños e fai
algunhas rupturas significativas. Unha delas é a ruptura co pasado
feudal da Igrexa que se dá entre 1962 e 1965, precisamente no tempo
en que se celebra o concilio5.
4. A igrexa misterio de comuñón e misterio de misión
O Concilio Vaticano II ofrécenos o perfil de Igrexa misioneira e
profética. Só un apuntamento, a fonte orixinaria do misterio da
Igrexa é a vida íntima da Trindade, do Deus trinitario, e ao mesmo
tempo, a manifestación ao mundo da Trindade é a Igrexa. Desde o
misterio de Deus asomámonos ao Misterio de Deus. A igrexa vive da
trindade.
Fundaméntase tal afirmación no capítulo primeiro da constitución
dogmática Lumen Gentium:
5

Edward Schillebeeckx. Los hombres relato de Dios. Sígueme, Salamanca, 1994,
pp. 299, 307, 308.
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“E así toda a Igrexa aparece como un pobo reunido en virtude da
unidade do Pae e do Fillo e do Espírito Santo”. (LG. 4.)
A acción coordinadora das tres persoas divinas, expresada na
Lumen Gentium, manifesta dúas grandes realidades:
• Unha profunda comuñón interpersoal no seo da trindade:
Deus é comunidade, máis aínda constitúe unha comuñón íntima de
persoas.
• Reflicte igualmente unha comuñón de obxectivos, que é o
resultante da profunda unidade no ser. As tres persoas constitúen
unha unidade e pretenden a mesma cousa. E precisamente o que
pretenden, en virtude da súa unidade de ser, é a unificación de
todos os homes nun só pobo (LG. 2,3).
Igrexa
A Igrexa ten a súa orixe nun Deus que é comuñón en si mesmo
e que se fai misión facía os homes.
Desa orixe recibe a Igrexa a súa propia configuración, por
designio de Deus, é dicir, faise: misterio de comuñón e misterio de
misión. Vertido nunha formula máis completa podémolo expresar
así:
•

Comuñón de todos os crentes con Deus.

•

Comuñón dos crentes entre si

• Misión dos crentes cara aos demais homes para levalos á
comuñón con Deus e cos irmáns.
Misión de comuñón
O obxectivo esencial de toda comunidade de discípulos do Señor
é a comuñón eclesial. Desde aí a autoridade enténdese como
autoridade de comuñón. E a unha autoridade de comuñón
corresponde unha obediencia de comuñón, que é superior e máis
esixente, que a obediencia da súa misión.
A meta de todo home e muller de goberno céntrase en facer
comunidade, na que acepta a todos como son e gózanse dos dons dos
demais.
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O servizo episcopal sempre se entende como unha misión de
comuñón que se realiza nun clima de confianza, de comuñón, de
liberdade, de espontaneidade, nun ambiente san, aberto, sen facer
problemas, onde as persoas se atopan a gusto, liberadas, centradas
no quefacer pastoral; onde a autoridade se fai signo visible da
comuñón entre os irmáns e a xestión e servizo non se reduce a ser
un mero organismo administrativo, de puro trámite ou fiscalizador,
senón un organismo personalizado, pastoral, de iniciativas e
creatividade comunitaria.
Hoxe non se acepta o responsable que manexa e soluciona só os
problemas, con máis ou menos autoritarismo, senón o home
pluralista, que ten o carisma da unión e da comuñón. Hoxe
enténdese a autoridade como un servizo a a comuñón eclesial,
empéñase en manter ao grupo en comuñón, rompe tensións e fai
comunidade. No centra o esforzo comunitario para buscar a vontade
de Deus e tomar decisións cos demais despois de escoitar e dar
participación a todos.
O importante é crear un clima de cohesión que mantén ao grupo
en estado permanente de desenvolvemento e avance integral:
humano, persoal, comunitario, social, evanxélico e pastoral.
Como contrapartida hai que evitar, custe o que custe, o ambiente
de desintegración, de desalento, de derrotismo, de pesimismo, que
dá ao traste todo proxecto de vida humana evanxélica e pastoral e
é froito do espírito do mal.
A Igrexa fraternidade na eclesiología do Vaticano II redescobre e
resalta a importancia da Igrexa local, que quedara eclipsada durante
todo o milenio, no que só se falaba da Igrexa universal6.
A partir do relevo e importancia as Igrexas particulares na
eclesioloxía e na praxe pastoral, o Vaticano II postulou a renovación
do servizo episcopal. Só sinalo algúns puntos e sentir dalgúns pais
da Igrexa.
•
6

Maior autonomía e participación.

ChD. 6,11.
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•

Colexialidade no ábito da Igrexa universal, rexional e local.

•

Aceptación do principio de subsidiariedade.

• Relevancia do pobo de Deus, que pasa a ser o centro de todo
acontecemento eclesial.
• Un goberno e unha animación episcopal, en escoita e sintonía
real, cos consellos pastoral diocesano, presbiteral, de relixiosos e de
laicos.
• O servizo episcopal ten hoxe función de ponte entre o mundo
e a Igrexa.
• Como misión harmoniza e dá significado ás dúas constitucións
Lumen Gentium e Gaudium et Spes, dentro do contexto social,
económico, cultural e político.
• A cuestión central da Igrexa de hoxe é “como recibir e
transmitir a palabra de Deus o home e a todos os homes e mulleres
de hoxe”. Esa é “a paixón polo esencial” e todo iso dentro dun clima
de mutua confianza, de solidariedade, de complementariedade e de
gozosa colaboración, escribía o cardeal Etchegaray, sendo presidente
da Conferencia Episcopal de Francia.
• A corresponsabilidade dos segrares, dos relixiosos, dos
sacerdotes na Igrexa non é algo concedido pola xerarquía, senón
que é algo inherente á súa condición de membros do pobo de Deus.
• A recuperación de diversos ministerios, servizos ou carismas
por parte dos laicos dará á comunidade un ton moito máis
participativo.
No exercicio do meu servizo episcopal, inspireime en San Cibrao
e en Santo Agostiño, como principios de acción:
“Desde o principio do meu episcopado determinei non tomar
ningunha resolución pola miña conta sen o voso consello e o
consentimento do meu pobo” (Epist. 14, IV, 1).
“Sobre este non creo poder dar só xuízo pola miña parte, posto
que aínda están ausentes moitos do clero e ha de estudarse o caso
de cada un con todo detalle, non só cos meus colegas, senón con
todo o pobo” (Epist. 34, IV, 1).
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“Se o que son para vós me asusta, o que son convosco
tranquilízame; porque para vós son o bispo, pero convosco son un
cristián” (Santo Agostiño, Sermo 340).
Finalmente, nesta evolución e aceleración da historia, se queremos
responder ás necesidades da Igrexa e do mundo, non se concibe un
modelo uniforme de servizo episcopal e faise necesario aceptar e
promover un ministerio episcopal máis diversificado7.
A profundidade teolóxica e pastoral na Igrexa-fraternidade, un
mellor coñecemento da realidade, a busca de bases teolóxicas que
inspiren o seu actuar en liña de proceso liberador demostrou que as
estructuras da Igrexa son inadecuadas ao mundo en que se vive.
Aínda existe un marcado clericalismo, que fai sentir o seu peso na
Igrexa, que durante séculos clasificaba aos seus fieis en “dúas ordes
de cristiáns”: “A xerarquía que se arrogou a responsabilidade, o
ensino, o poder, a iniciativa e aos laicos, clase pasiva, apenas lles
tocaba só escoitar, calar, obedecer…”
Isto agrávase máis no caso da muller, que padeceu sempre unha
dobre marxinación por ser muller e por ser laica. Nun recente foro
europeo volveuse a repetir que a muller segue sendo a grande
marxinada na Igrexa. E o malo é que non se fai nada para
remedialo. E cando un bispo as designa delegadas ou vicarias
diocesanas, rapidamente o seguinte nomea só homes.
Esta idea totalmente allea ao N.T. porén redactou textos oficiais,
como o seguinte de S. Pío X, en 1906.
“A Igrexa é, por natureza unha sociedade desigual, comprende
dúas categorías de persoas, os pastores e a grei. Só a xerarquía
move e dirixe… O deber da grei é aceptar ser gobernada e cumprir
coa súa misión as ordes dos que a rexen”.
Practicamente segue sen estrearse, en grandes zonas da Igrexa, o
sacerdocio común dos fieis. A mesma entraña teolóxica da Igrexafraternidade e os tempos actuais esixen unha maior inventiva e
7
A miña visión do bispo do século XXI reflictoa en Bispos do século XXI. En amistad
y comunión con Pedro Casaldáliga en su jubilación, en Relixión e Cultura, Vol.
LI, Nº 233 (pp. 305-314). abril, xuño 2005. Madrid.
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creatividade que permitan pensar e crear novas estructuras eclesiales
e novas formas de presencia cristiá no mundo.
Tanto no ámbito da Igrexa universal, coma nas Igrexas locais e
en calquera espazo eclesial ten que darse unha real aplicación do
principio da participación, consulta, corresponsabilidade,
colegialidade, sinodalidade… que dimana da Igrexa-comuñón do
Concilio Vaticano II.
Na orde existencial, a Igrexa local debe asegurar unha vivencia e
integración orgánica de todos os seus elementos esenciais. Ten
como fundamento a común vocación da unión con Deus para a
salvación do mundo.
Esta vocación, vivida na diversidade de dons, oficios e ministerios,
dá o primado á vida do Espírito e realízase na participación na
comuñón eclesial.
“En virtude do cal ocupa o primeiro lugar a audición da palabra,
a oración interior, a conciencia de ser membros de todo o corpo,
xunto coa preocupación pola unidade, o fiel cumprimento da propia
misión, o don de si no servizo e a humildade na penitencia. (48) MR. 4.
Desde esta visión teolóxica conciliar da Igrexa, como comuñón e
fraternidade do Señor, todo o pobo de Deus participa na súa misión
salvífica e comprométese, segundo a súa vocación e carisma, na
edificación e extensión do Reino.
Da mesma identidade da Igrexa, que se expresa, como unidade e
comuñón xorde e urxe a corresponsabilidade de todo o pobo de
Deus. Ninguén é eximido da propia corresponsabilidade, iso si
cunha participación esencialmente diferenciada entre laicos,
presbíteros, relixiosos e bispos.
O fundamento básico da corresponsabilidade está na Igrexa por
ser comuñón, o cal comporta ser coresponsables de todos os que
compoñen a comunidade.
E a corresponsabilidade ten dúas canles de expresión:
• A conciencia desenvolvida de complementariedade: sentirnos
membros do corpo de Cristo lévanos a colaborar, a compartir, a
sentirnos complementarios; quen está unificado pola forza do
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Espírito é fonte de unidade e fermento de comuñón. Cando unha
iniciativa, por excelente que sexa ou unha persoa ou grupo de
persoas, se estima a si mesmo, pouco menos que como valor
absoluto e deixa de sentirse parte de todo, alí comeza o contrasigno
da división, da exclusión, onde o carisma lexítimo en vez de ser
suma, multiplicación, complementariedade na comunidade,
convértese en resta e división.
Porque somos complementarios, cada un achega segundo as súas
posibilidades, esixe só segundo a súa necesidade e recoñecemos e
asumimos con gozo, en cada comunidade as lexítimas diversidades,
segundo o pensamento agustiniano, que recolle o concilio e o fai
principio inspirador do meu servizo pastoral á Igrexa de Palencia:
“In necessariis unitas, in dubiis, libertas, in omnibus, caritas”
(unidade no necesario, liberdade na dúbida, en todo caridade”.
• A segunda canle da corresponsabilidade é a expresión colexial
e a comuñón dialogal e ministerial, que se vai desenvolvendo no
pobo de Deus. E así o recoñecía Xoan Paulo II, na súa primeira
carta apostólica Redentor Hominis: “A Igrexa está –contra as
aparencias– moito máis unidas na comuñón de servizo e na
conciencia do apostolado”. Tal unión xermola daquel principio de
colexialidade… Que non só o recordou, senón que o ha vivificado
inmensamente o concilio… Este espírito de colaboración e de
corresponsabilidade, segue afirmando, está nos bispos, sacerdotes,
relixiosos e laicos8.
• Paga a pena seguir afondando esta dimensión da comuñón.
Este non é o lugar, pero non deixarei de deducir do sentido de
corresponsabilidade e expresión colexial na Igrexa, cales teñen que
ser as relacións nesta, que deben ser de mutua estima e aceptación,
de respecto e comprensión, de concordia e de diálogo, por ser
expresión da fraternidade eclesial, que nace de ser membros do
corpo de Cristo e tamén do recoñecemento e exercicio de todos os
dereitos de persoa humana.
Paréceme moi importante o talante do pastor, o seu xeito de
actuar, en liña sempre colexial…
8

Redentor Hominis, 5.
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Particularmente desexo oír sempre a voz do presbítero, que
preside cada comunidade parroquial ou cristiá, pero non pode faltar
tampouco a voz do relixioso ou relixiosa e dos laicos, porque todos
xuntos coa nosa propia vocación e carisma, formamos a única
Igrexa do Señor.
Como xa vos dixen na miña primeira carta pastoral “O bispo, o
responsable maior da comuñón eclesial”, fixen miñas estas palabras
de S. Cibrao: “Desde o principio do episcopado determinei non
tomar ningunha resolución pola miña conta, sen o voso consello e
o consentimento do meu pobo”…
“Sobre este punto non creo poder dar xuízo pola miña parte
soamente, posto que aínda están ausentes moitos do clero…; e non
ha de estudiarse e equilibrarse o caso de cada un con todo detalle,
non solo cos meus colegas, senón con todo o mundo”.
E concluiría esta primeira parte dicindo que se na Igrexa, corpo
de Cristo, comuñón e fraternidade, cada cal recibiu de Deus un don
particular (1 Cor. 7,7), a cada un a medida do Don de Cristo (Ef.4,6)
para o proveito común (1 Cor. 12,7) A Igrexa local é tamén
comuñón ministerial9.
Esta visión conciliar de Igrexa hai que aplicala a toda a vida e
misión de calquera comunidade eclesial. Non puiden determe en
todas as posibles aplicacións, pero detéñome en dúas realidades
eclesiais importantes e significativas na recuperación da Igrexa,
como pobo de Deus e fraternidade do Señor sementada no mundo
para ser fermento.
Refírome a os consellos pastorais diocesanos, presbiteral, de
relixiosos, de laicos e parroquiais, canles de real participación e
corresponsabilidade de todos os crentes na comunidade parroquial:
formar e reforzar o aspecto social da conciencia cristiá.
Nicolás Castellanos Franco

9
LG. 17-3C; 33; 37, Y 44; CHD. 33 e ss. 16, 17 LG. 4, 9,13. Los ministerios Laicales
como Canal de Corresponsabilidad en la Pastoral de la Iglesia Local. Comisión
Episcopal de Pastoral, Madrid 1982, p. 43 e ss.
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Igrexa hoxe, entre a utopía
e a resistencia
Nicolás Castellanos F
Frr anco

A Igrexa está para algo no mundo, para ser signo e sacramento
do Reino. Entón interésalle poñer certas condicións para que o pobo
de Deus teña un “recoñecemento racional e sexa aceptable”. Cito
algunha destas condicións.
1. Respectar o pluralismo de sentido, é dicir presentarse a si
mesma como unha oferta máis de sentido último no medio do
pluralismo relixioso actual.
2. Aceptar que as ciencias son as que teñen o coñecemento sobre
a realidade deste mundo.
3. Aceptar a laicidade do estado moderno democrático e en
consecuencia que funciona dentro dunhas canles democráticas e
dunha ética laica.
Aceptadas estas normas de xogo e esixencias de a “razón secular”
sobre a relixión, a Igrexa pode achegar o seu “tirón reflexivo”1.
Ao perigo reductor e excluínte dun fundamentalismo cientificista
vénlle ben a achega humanista das relixións se o saben presentar.
Ás patoloxías da razón, da ciencia vénlles ben o criticismo relixioso.
Dáse unha purificación e rexeneración mutuas.
1

J. Habermas. Creer y saber en El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una
eugenesia liberal?. Paidós, Barcelona, 2002, pp. 133 e ss.
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1. A función profética da Igrexa ante o poder e a política
A fe ten unha dimensión sociopolítica, ten unhas esixencias,
unhas actitudes e unhas prácticas que afectan a dimensión social
e política da vida.
A primeira esixencia é formar a conciencia social dos cristiáns,
que parte sempre da persoa humana, que esixe respecto e é
prioritaria. E o servizo aos máis pobres e marxinados...
Na formación da conciencia social do cristián hai que evitar o
confesionalismo de dereitas ou de esquerdas, o dualismo, o
reducionismo da fe a meras prácticas piadosas e intimistas ou á
mera acción social...
A tradición católica sempre defendeu a concepción do estado ao
servizo do ben común e, en especial, ao servizo dos empobrecidos.
Pero non quedemos a nivel de principios teóricos. Aclaremos o
concepto de laicidade e presentemos un perfil do papel da Igrexa
nunha sociedade democrática, laica e plural.
Dous conceptos claves son laicidade e laicismo. Primeiro laicidade,
palabra que non vén no Diccionario da Real Academia Española da
Lingua. Laicidade, é aquela actitude que defende os cidadáns de
imposicións relixiosas de calquera tipo. E protexe, dentro do marco
social, que cada cal poida practicar a súa fe ou non practicar
ningunha.
Laicismo, segundo o DRAE, é a doutrina que defende a
independencia do home, da sociedade, e máis particularmente do
estado, respecto a calquera organización ou confesión relixiosa. O
laicismo non loita contra as igrexas senón que é un pacto pola
convivencia en liberdade.
Ante tanto fundamentalismo hoxe imponse insistir na tolerancia
como recoñecemento das diferenzas.
Achega da Igrexa á democracia
Ten aínda un gran papel nas democracias, aínda que non exerza
roles na política. Nos mesmos límites da democracia ten que facer,
toca temas de valores e de sentido ao tomar decisións en políticas
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sociais: casos actuais de bioética, investigacións con células nais,
ensino da relixión, interpretación da sexualidade, aborto, eutanasia.
Segue afirmando este filósofo alemán rigorosamente racionalista,
que na vida relixiosa permanecen achegas de humanización e de
vida nova, porque acollen vidas afundidas, proxectos fracasados,
miserias que proceden de vidas degradadas. Non abonda a
enxeñería social para resolver casos de soidade de anciáns, de sida,
etc. ¿Cal é a motivación para dar ese salto moral?
As tradicións relixiosas son as que achegan esa sensibilidade e
motivación para a solidariedade, xenerosidade, desprendemento,
gratuidade. Deben saber os políticos e os laicismos excluíntes que a
soa política non produce os valores que sostén a mesma democracia:
responsabilidade, solidariedade, participación... Se ao estado laico
se lle pide que coide o teatro, folclore, música... ¿É moito pedirlle
que poña atención nas tradicións relixiosas, que a pesar das súas
ambigüidades históricas teñen ás súas costas todo un acerbo
cultural e movemento de vida solidaria?. Isto lógrase evitando o
dogmatismo e o control das conciencias.
O estado neutro non ofrece visións últimas, deixa un baleiro: aí
a relixión pode achegar co seu sentido último e totalizante. Os nosos
responsables eclesiais serían os que máis debían saber deste potencial
político cidadán e os políticos non os ignorar. Unha laicidade se é
ilustrada e responsable sabe que ten unha aliada na Igrexa para
forxar unha democracia adulta e madura. Por outra banda, a Igrexa
ten que respectar o estado, nin pedir privilexios, nin manter
controis morais nunha sociedade laica e democrática.
Non é tan doado asegurar esa pretendida neutralidade metafísicorelixiosa, queiras ou non, non é doado obviar totalmente o tema da
relixión das visións últimas. Nas políticas sociais existen asuntos
que teñen que ver coas visións relixiosas ou cosmovisións.
A igrexa debe saber intervir na sociedade civil
Xa non ten poder para intervir nunha sociedade democrática e
pluralista, pero si ten moitas posibilidades en capacidade educativa
en valores, en cuestións de sentido, de dereitos humanos, de
coidado da natureza, das causas da xustiza, etc. Todo isto no marco
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da sociedade civil. É moito o que pode achegar coa súa sabedoría,
presenza de samaritana, experta en humanidade, lugar de acollida,
de encontro, de entrañamento, de amizade.
Considéranse acto profético aquelas intervencións e accións que
supoñen a defensa de calquera aspecto humano ou a denuncia de
algo que atente contra un dereito humano ou que vaia en contra da
conciencia racional, humana ou relixiosa. Non todo acto de oposición
dun crente é un acto profético. Causa pena oír sos bispos falar da
degradación moral da nosa sociedade e non denunciar o vínculo
existente entre capitalismo consumista e a degradación moral que
orixinan.
Tarefas laicas dun crente
Queda moito por facer nunha democracia laica, pluralista e
profundamente humana. Como crentes fáltanos moito camiño por
percorrer. Sinalo algunhas tarefas.
1.
Non tolerar a lexitimación relixiosa da política. Non se pode
utilizar o nome de Deus para lexitimar intervencións políticas ou
militares. Por exemplo o fundamentalismo relixioso de G. W. Bush,
o crente ten que sublevarse e non permitir usar o nome de Deus en
van. A lexitimación da política democrática faise por si mesma, non
ten que recorrer a Deus nin usar o fume do incenso relixioso para
ocultar intereses confesables ou bastardos.
2. Aplicar a razón con apertura e relatividade. Non pode caer en
pretensións absolutistas e últimas no discurso científico. Xa se trate
das células nais, da orixe da vida, do comezo da persoa humana,
de cuestións bioéticas e económicas hai reaccións que J. Habermas
non dubidou en cualificar de “fundamentalismo científico”, é dicir,
a pretensión de ter a palabra racional en exclusiva e de forma
definitiva.
3. Fronte a este reducionismo racional, o crente pode achegar
reflexión sobre o contexto humano, as consecuencias, o estilo de
vida e de sociedade que buscamos, posturas valorativas e ata as
cosmovisións ou mitos que se queren pasar de contrabando como
racionais ou científicos.
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4. Esta autocrítica e reflexión é o que unha fe espelida pode
achegar á ciencia. Pero a Igrexa ten que estar disposta a escoitar os
datos da ciencia, tomalos en serio e non pretender suplantar a
ciencia no seu terreo2.
2. Papel profético da Igrexa na construción da sociedade
civil
Estase a dar un desprazamento positivo desde a sociedade política
á sociedade civil, sobre todo no sur. Búscase construír un novo
poder dende a sociedade civil, dende as bases, dende abaixo.
Aquí fixámonos na sociedade civil democrática, popular, que a van
constituíndo os movementos sociais da muller, dos mozos, nenos,
anciáns, os indíxenas, de defensa dos dereitos humanos,
conservación da natureza, saúde e educación popular, plataformas
populares, que van tecendo a rede social, alternativas á produción
e á comercialización. En América Latina a Igrexa realizou un
inxente traballo de base, cuns resultados admirables: programas
intensos de educación e saúde de base formal e popular, impulso de
movementos sociais, fortalecemento das dimensións comunitarias,
éticas, humanas, sociais, espirituais, cristiás. De feito, en todas as
asembleas, os pobres recoñecen que grazas á Igrexa recuperaron a
súa autoestima, protagonismo, esperanzas e utopías perdidas.
Actualmente, en América Latina, é a institución que educa maior
número de líderes de base, a través de miles de talleres, seminarios,
encontros de todo tipo. Todos os anos máis de cen mil laicos
participan en cursos de formación cristiá, en xeral na liña da
teoloxía da liberación, cunha eclesioloxía de comuñón, recuperando
o sentido da palabra.
Entre nós, aquí no Plan 3000, existen moitas persoas que non
saben nin ler nin escribir, que non poden facer tres comidas ao día,
empobrecidos, desempregados, analfabetos, mulleres e nenos
obrigados a prostituírse, nenos traballadores, pouco menos que
escravos, de feito non se lles dá participación social, política e a
civil non a asumen. Un factor causante desta realidade crúa, dura,
2

José María Mardones. Guerras de Laicidad. El Laicismo en España en Vida
Nueva 2.452 (2004). Prego.
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inxusta estriba en que á nosa xente nunca se lle deu unha
oportunidade. Cando se lles dá aprovéitana e teñen valores humanos,
espirituais, cristiáns. Estamos a crear coa xente do barrio unha
canle que rompa o seu mutismo, a través do cal teñan voz e a
expresen no barrio e noutros foros?
O seis de agosto, anualmente, celebramos o día da independencia
de Bolivia. Independencia de que? e de quen? A dependencia colonial
converteuse nunha profunda, intensa, extensa submisión ao
imperialismo económico internacional. Trátase de canalizar unha
rebeldía pacífica, pero firme, provocar e expresar a resistencia ante
todas as formas de exclusión social, de migración forzada, de
racismo, xenofobia...
2.1 Unha opción evanxelizadora e liberadora: Proxecto Homes
Novos
O Proxecto Homes Novos configúrase e aliméntase na fraternidade,
que acolle a comuñón na oración, a vive na comunidade e sae polos
camiños dos pobres en misión.
O noso proxecto multiplícase e proxéctase en máis de 50 pequenos
relatos liberadores cos pobres e para os pobres. Móvense nestas
catro direccións:
1. En liña de promoción integral e cambio de estruturas, mediante
a educación.
2. En liña crítica, cuestionadora, denunciante, construtiva,
participativa.
3. En liña social: En loita aberta contra a pobreza, desde e cos
pobres, que se pode conseguir superando a dependencia.
4. En liña evanxelizadora: Temos unha boa noticia que anunciar
a todos, pero especialmente aos pobres.
Todo crente é un profeta, chamado polo Señor á misión de alentar
ao abatido, ao humillado, ao despoxado; a consolar, que en Isaías
significa liberar, escoitar, ter os ollos abertos á Palabra que é acción
liberadora.
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A nosa opción de fondo configura a todo o proxecto
Optamos por ser comunidade de inserción, que evanxeliza por e
cos pobres. Tratamos de movernos dentro dun proxecto integrador,
que abranga todas as dimensións da persoa humana (que ten fame,
que necesita escola e uns mínimos de saúde, de hixiene, que necesita
a Deus, se é crente). O paradigma é Xesús, que non se encarnou na
cultura das elites. A pedagoxía evanxélica e liberadora de Xesús
partiu dos pobres.
Todo isto intentámolo plasmar en cada un dos pequenos relatos
liberadores. Poñamos un exemplo, temos 500 mozos do Plan 3000
subvencionados na universidade. Cooperan, polo menos, con 4
horas á semana, nas bibliotecas, comedores, apoio escolar, ludotecas,
catequese, grupos xuvenís, cáritas, traballo social, escolas deportivas,
CEBs.
O país necesita técnicos, pero con conciencia social. Edúcase máis
por opción que por imposición. É frecuente, ao rematar a
universidade dedicar un tempo ao Proxecto Homes Novos.
O Proxecto Homes Novos é hoxe un referente en Bolivia, pola súa
transparencia, honestidade, polo impacto transformador que ten no
medio, e ademais algúns considérano profético, denunciante, porque
con pouco diñeiro cobre moitas áreas sociais, precisamente nun
país, onde a corrupción paraliza a economía e domina e invade a
política.
3. A forza do Pobo de Deus en estado de profecía
¿En qué campos específicos mostra a súa forza humanizadora,
espiritual e social no contexto actual?
3.1. Espiritualidade liberadora
A forza de toda opción ou proxecto radica no seu espírito, na súa
mística, o “desde onde”. Sen Espírito fáltannos ás para voar. A
espiritualidade, que é a vida segundo o Espírito, marca o ritmo e
itinerario do pobo de Deus. En segundo lugar temos que descubrir
por onde pasa hoxe o Espírito. Hoxe necesitamos un forte discernimento, en clima de diálogo e oración, o Espírito de Vida e os falsos
espíritos da morte. Quedar con Deus e abolir todos os ídolos, que
nos asedian.

30 478

Igrexa hoxe, entre a utopía e a resistencia

A Teoloxía da Liberación radicalizou a nivel global unha
espiritualidade de resistencia cultural, ética e espiritual ao interior
do sistema actual. Unha espiritualidade de ser e compartir, contra
a arrogancia do puro ter, acumular e consumir.
Inspirado no profetismo do pobo de Israel, a Teoloxía da Liberación
busca renovar o movemento profético na Igrexa e na sociedade.
Hoxe o profetismo adquire formas máis ben apocalípticas: Resistencia
crítica á dominación imperial, importancia do testemuño e do
martirio, reconstrución da conciencia, da memoria histórica, da
esperanza, reconstrución da visión dun mundo diferente e
alternativo, reconstrucción das utopías.
¿En que consiste a espiritualidade liberadora?
Pablo Richard, teólogo e profeta, sinala os parámetros auténticos
da devandita espiritualidade, partindo da análise histórica, que nos
enriquece neste momento.
O occidente cristián ten unha antiga tradición espiritual que se
remonta aos filósofos gregos, ou cando o cristianismo foi
“evanxelizado” por estes filósofos.
Podemos resumir esta tradición no seguinte paradigma, tomado
case literalmente de Aristóteles: a alma é ao corpo, como a forma
á materia, como a razón ao apetito, como o amo ao escravo, como
o home á muller, como o adulto ao neno, como o humano á
natureza; cando a conquista de América, Juan Ginés de Sepúlveda
agregou: como o español ao indio. Neste paradigma a alma aparece
como o ámbito do espiritual, como o lugar do encontro con Deus;
pola contra, o corpo é o ámbito do material e o lugar propicio do
pecado. Desde entón a espiritualidade foi algo propio da alma (non
do corpo), algo propio do amo (non do escravo), do home (non da
muller), do adulto (non do neno), do humano (non da natureza), do
europeo (non do colonizado).
A espiritualidade quedou así identificada coa racionalidade de
todas as dominacións (clasistas, patriarcais, racistas, adultas e
antropocéntricas). Esta perversión espiritual orixinal está na raíz
de todas as perversións alienantes e idolátricas modernas. A
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reconstrución dunha espiritualidade liberadora debe romper co
paradigma que describimos e discernir a presenza do Espírito
especialmente alí onde foi negado: no ámbito do corpo, do pobre, da
muller, dos nenos, da natureza. A espiritualidade liberadora non é
unha espiritualidade da lei, do pecado e da morte.
3.2. Lectura comunitaria da Biblia
Existe hoxe en toda América Latina e o Caribe un movemento que
se chama Lectura Comunitaria da Biblia. O movemento bíblico en
América Latina, un dos máis significativos e masivos busca poñer
a Biblia nas mans, no corazón e a mente do pobo de Deus. Recupera
así o seu dereito divino ao ler e interpretar a palabra de Deus.
Toda reforma da Igrexa comezou historicamente cun forte
movemento bíblico no seo do pobo de Deus. A reforma non a fan os
xerarcas, os teólogos, os exexetas senón un pobo organizado en
comunidades que descobre o sentido da palabra de Deus.
Esta experiencia comunitaria de formación bíblica tamén é posible
no norte. O resultado do Sínodo Diocesano de Palencia, preparado
e traballado durante dous anos, foi un catecumenado de iniciación
á Biblia, no que participaron máis 4.000 persoas, nunha diocese que
non chegaba a 190.000 habitantes3.
3.3. O potencial humanizador do pobo de Deus en estado de
Profecía
No centro da experiencia cristiá está a aposta polo home e a
muller, pola humanidade, o cal leva consigo sempre un amor
solidario, fraterno e efectivo. A fe tense que alimentar nesa
experiencia cálida da humanidade de Xesús de Nazaré. O evanxeo
recoñece o carácter adulto e maduro da persoa humana, do mundo.
Todo profeta, persoa, comunidade ou institución é testemuña e
experta en “humanidade”. Non existe calidade de servizo, sen
humanización. O profeta antes que nada é persoa humana, que
desenvolveu todas as virtualidades que lle concedeu o Señor.
3

Pablo Richard. El futuro de la igresia de los pobres. Identidad y resistencia en
el sistema de globalización neoliberal en PASOS 65, 9 (maio-xuño, 1996).
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Humanizar é o retorno á persoa integral e á comunidade de
persoas máis ou menos maduras. Humanizarse é facerse persoa,
chegar a unha realidade que antes non o era. Estamos humanizados
cando somos humanos, familiares, libres, responsables, solidarios,
afables, suaves, fraternos. Humanizar o mundo consiste en colocar
a muller e o home no centro da vida; e as relacións, a comunicación,
o traballo, os sentimentos xiran en torno á persoa humana. A
humanización abrangue unha serie de contidos, que moitas veces,
se dan por supostos, e lamentablemente son ignorados do modo
máis craso. Lembro, nada máis producirse o meu nomeamento
como bispo de Palencia, achegouse a saudarme un sacerdote que se
secularizaba; e inviteino a tomar unha cervexa, e sorprendido,
díxome: “se me tratasen así antes, tal vez non dese este paso”.
Entón humanizar consiste en:
1. Manter actitudes maduras co outro, que non é algo, unha
cousa que se utiliza e que se tira cando non serve, senón alguén,
unha persoa, tan digna como todos, que necesita relacionarse, que
o escoiten e o comprendan, que necesita amar e ser amado, que o
tomen en serio nos seus éxitos e fracasos. O outro séntese
profundamente gratificado cando lle dás o mellor de ti mesmo.
2.

Relación persoal, personalizada e relacións interpersoais.

Superamos o ser estraño ao outro se aplicamos principios tan
sinxelos como o ser. O amar, o amor vence toda distancia, resistencia,
agresividade ou hostilidade. O valer, se te mostras portador de
valores.
O principio da comprensión, acto de sintonía, de capacidade de
entrar no outro, e identificarse con el.
O principio da compaixón, que deriva do latín cumpatere (sufrir
co outro)4
4

Dáse unha coincidencia entre dous escritores xeniais do século XX, unha da
literatura universal, Albert Camus –n’A Peste– e un teólogo da talla de J. B. Metz.
“Despois dun silencio, o Doutor Rieux endereitouse un pouco e preguntou a Tarrou
se tiña unha idea sobre o camiño que había que escoller para chegar á paz.
–Si, a compaixón”.
Para o teólogo Metz, “a compaixón que busca a xustiza é a palabra clave para o
programa universal do cristianismo na era da globalización". Segundo el, a
compaixón constitúe a “dote” bíblica para o espírito europeo.
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O principio da personalización, é dicir, ter en conta a persoa. O
exemplo da muller adúltera: Ninguén te condena, eu tampouco.
Xesús personaliza, e non o temos en conta, a pesar de ir en contra
da lei.
O principio do acompañamento, tan esencial e tan esquecido.
Acompañar significa ser solidario dunha experiencia humana;
camiñar con ela, aceptar os seus ritmos de xeito dinámico, ser
próximo, amigo. Acompañar implica ter tempo para o outro,
dedicarllo, estar aberto, pendente do outro. Acompañar é escoitar
máis que falar, preguntar máis que afirmar, estar dispoñible. As
virtudes do acompañamento son o silencio, saber escoitar, a
paciencia, a apertura....
Todo isto non é doado, pero posible, todo depende se cremos na
mística do que facemos. Dime o que esperas e direiche o que es.
4. Resistencia
Capítulo á parte merece no contexto social e eclesial actual o tema
dea resistencia. Por resistencia entendemos “afrontar con lucidez e
coraxe todo aquilo –movementos e iniciativas, formas de pensamento
e de acción– que prexudica o verdadeiro progreso ou benestar das
persoas e dos grupos sociais”. Trátase dun dinamismo de combate
e utopía para que as inxustizas dominantes, a corrupción non nos
sepulten de todo.
A resistencia ten que ver coa utopía de disentir, de criticar, de
construír transformando as dificultades en posibilidades. É decisivo
no empeño utópico de resistir a crítica e a proposta5.
¿Como ofrecer resistencia á globalización neoliberal e ás
inclemencias eclesiais? Dános a clave, unha vez máis o inspirado
Pablo Richard. Para definir o sentido dunha práctica de resistencia
dáse unha distinción moi importante. Hai que distinguir entre a
institución e o espírito da institución. Esta funciona cando ten
espírito, se o perde deixa de funcionar.
5

S. Sánchez Torrado. El Dinamismo de la Resistencia. PPC, Madrid, 2004, pp. l9,
20 e ss.
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É posible unha cultura da vida resistindo a cultura consumista do
mercado; unha ética da vida contra a ética individualista e
materialista do mercado, unha ética do amor contra unha ética da
lei, unha ética do ser contra a ética de ter. En toda política global
se impón hoxe unha ética mundial, certas categorías éticas, como
poden ser os entendementos, achegamento, as reconciliacións
rexionais, a mutua cooperación, compromisos solidarios, honestidade
moral, integración, en lugar da anterior agresión, desquite, abuso
de poder, de prestixio ou intereses individualistas.
Finalmente podemos vivir a espiritualidade do Deus da vida
resistindo á espiritualidade idolátrica do mercado. A resistencia
esixe un discernimento crítico, que nos leve a rexeitar o negativo e
a potenciar o positivo. Non ofrecemos resistencia positiva, porque
lle falta á Igrexa confianza no Pai, un sentido de fraternidade
humana, de solidariedade compasiva, de tolerancia, de sinxeleza, de
gratuidade, unha actitude combativa, constructiva e creadora.
5. O pobo de Deus profético exerce con vigor a parresía
¿Onde está a forza, a enerxía que fai camiñar á Igrexa? ¿Onde e
por onde traballa o Espírito a esta sociedade secularizada ou
empobrecida, no novo contexto neoliberal? Todos quedaron cheos
do Espírito Santo e puxéronse a anunciar can valentía, con parresía
a palabra de Deus.
Aí temos a clave, o Espírito e nós, a comunidade, a virtude
apostólica da parresía. O segredo hoxe como onte radica en ser
persoas maduras, liberadas, cheas dunha confianza intrépida no
Señor e de certo orgullo, que no Novo Testamento se chama
parresía. Esta palabra grega significa liberdade para dicilo todo e
designa a actitude propia do cristián e máis especificamente do
apóstolo. Diante de Deus situámonos con humildade e parresía en
actitude de fillos e nunca con espírito de escravos6.
Así o mostra e verifica a historia. Na Igrexa as reformas, a
renovación, parten, inícianse, no pobo de Deus, nas súas
6

X. Léon-Dufour. Vocabulario de Teología Bíblica. Herder. Barcelona, l977, p. 486.
K. Rahner. Escritos de Teología. VII, Escritos Pastorales. Taurus Ediciones. Madrid,
l969. pp. 275 e ss.
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comunidades, nos seus movementos de base, nos seus santos,
mártires, teólogos, fundadores... En xeral os bispos participaron na
medida en que acolleron e dado forma institucional a esa forza
espiritual do pobo de Deus, ou eles mesmos foron teólogos, santos
ou mártires ou fundadores.
Non se trata de descoñecer o ministerio xerárquico da Igrexa,
pero si de pensalo e vivilo nun novo xeito de ser Igrexa. Cando as
comunidades eclesiais de base ou calquera iniciativa pastoral contan
co respaldo dos bispos, dinamízanse máis e insírense mellor tanto
na sociedade civil coma na comunidade eclesial. É decisivo coidar
este proceso dunha maior unidade da Igrexa, onde xerarquía e
grupos de base se necesitan mutuamente cada día máis. Isto é
posible e confírmoo coa miña experiencia de 13 anos de bispo de
Palencia. Un exemplo, constituír o Consello Pastoral Diocesano,
xuntando unha xornada os tres consellos diocesanos, de presbíteros,
relixiosos e laicos.
Pero isto é posible cando nos colocamos teoloxicamente no noso
sitio como bispos. “A xerarquía é xerarquía, non cando está arriba,
senón cando está no centro do pobo de Deus, organizado en
comuñón de comunidades, en onde todos somos iguais, irmáns,
servidores e fillos do mesmo Pai7.
A Igrexa, misterio e pobo de Deus, comuñón de comunidades é a
grande oportunidade de oportunidades na nova época, no medio das
inclemencias eclesiais que padecemos. Hoxe cando se fala da morte
das utopías, o final da historia, ela fai esa oferta gratuíta e libre da
utopía de Xesús, que non se impón, senón que se ofrece e contaxia
pola forza do Espírito e do noso testemuño alegre e pascual.
O pobo de Deus ten moito que achegar, como lugar de acollida e
de encontro de todos os católicos, dos irmáns de todas as tradicións
de Igrexa, dos indiferentes, agnósticos, prostitutas (que nos adiantan
no Reino dos ceos), homosexuais, excluídos, marxinados e
explotados, divorciados...
A Igrexa ofrece a mística do Evanxeo, libro aberto de vida, de
7

Pablo Richard. El Futuro de la Iglesia de los Pobres. Identidad y Resistencia en
el sistema de Globalización Neoliberal en Pasos 65 (maio-xuño, l996) p. 9 e ss.

36 484

Igrexa hoxe, entre a utopía e a resistencia

personalización e a máis exquisita humanización, en onde se
inspira, técese e forma a alma desta sociedade de tecnoloxías punta.
Nos ámbitos do pobo de Deus, comuñón de comunidades, é posible
crear espazos para a verdade ofrecida e compartida, non imposta,
e, sobre todo, a capacidade de compaixón, de tenrura, de
entrañamento, de amizade, valores en desuso, e dos que ten tanta
fame a muller e o home de hoxe.
O pobo de Deus ten que mostrar hoxe que unha vida cun elemento
transcendente, que conta co totalmente-Outro é unha vida máis
rica que unha vida puramente materialista.
Conclusión
Unha Igrexa profética preséntase como unha Igrexa, comuñón de
comunidades, discípula, familia de fillos e irmáns. Así podería ser
un deseño aproximado: unha Igrexa discípula, familia de fillos e
irmáns, unha Igrexa inculturada, contemplativa, evanxelizada e
evanxelizadora, internamente solidaria e solidaria co mundo e os
pobres, con maior protagonismo de laicos, mozos e mulleres, onde
se exerce a función crítica e profética, e non só de cara ao mundo,
senón tamén no seu interior, estrutura e vida propia.
O teólogo da teoloxía política Metz afirmaba: “A Igrexa debe ser
a institución da liberdade crítica da fe”. Moitos laicos, sacerdotes,
relixiosos e mesmo bispos manifestan xa cansazo e desexos de
camiñar por sendas distintas, animados pola reforma da Igrexa. O
mundo e especialmente o mundo dos pobres, 70 % da humanidade,
está pedindo a berros o testemuño profético da Igrexa. Non podemos
quedar enredados nos conflitos de abuso de poder xerados pola crise
dun modelo de Igrexa patriarcal, autoritario e conservador. A xente
distingue claramente entre modelos diferentes de Igrexa. É hora de
mostrar claramente a diferenza e recuperar a nosa capacidade
profética, ética, espiritual e liberadora.
O sistema de globalización neoliberal, imperial teme o noso
profetismo; pero ese profetismo da Igrexa é a esperanza dos pobres
e excluídos e quizais a última esperanza, afirma sen rodeos o
teólogo Pablo Richard. Desde aí concluímos cun credo que resume
todo o o devandito ata aquí:
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Porque cremos no Deus da vida, que aposta polos pobres, sen
excluír a ninguén,
Porque cremos que o pobo ten dereito a soñar o seu futuro, porque
cremos que é posible outro mundo alternativo desde o exercicio da
solidariedade de todos,
Porque cremos na Igrexa misterio e pobo de Deus en comuñón
fraterna, en misión, e signo do Reino,
Porque estamos subidos na utopía de Xesús de Nazaré
Somos cómplices do planeta mundializado e a utopía é o horizonte
que buscamos.
Se andamos dous pasos,
O horizonte desprázase dous pasos, se nos paramos o horizonte
para tamén.
Entón ¿para que serve a utopía?
Para iso, para camiñar, di Eduardo Galeano.
E engado: Si, para camiñar e tamén para soñar o futuro e
traballar por unha vida digna, de calidade para todos, por un
mundo máis humano, solidario, habitable para todos e un fogar de
fraternidade universal de todos os pobos, mulleres e homes, todos
iguais e todos irmáns.
Nicolás Castellanos Franco
Bispo emérito de Palencia
Presidente da Fundación Hombres Nuevos

38 486

Estudos

O laicado na Igrexa hoxe

Elvira Santos Pena

Cando aceptei facer este traballo, son consciente de que fun un
pouco ousada, pero tamén me din conta de que o que se me pedía
non era unha gran lección, era máis ben unha comunicación
sinxela do resultado dunha reflexión sobre o tema dos laicos-Igrexa,
feita desde a propia experiencia, como laica que son, e desde a
experiencia que me da o meu compromiso na iniciación de grupos
de Acción Católica.
A Acción Católica é o movemento no que milito desde hai moitos
anos, ao que debo o descubrimento da miña identidade como laica,
e que espertou en min a necesidade de busca, para ir avanzando na
formación e no compromiso, Escola de Teoloxía, Escola de
Espiritualidade, Grupo de Teoloxía de Queiruga ou a militancia na
Asociación de Mulleres Cristiás Galegas Exeria. Todo isto deume a
oportunidade de relacionarme con moitas persoas, e o que observei
e aprendín nesta relación, nesta experiencia de comunicación con
grupos tan diversos, é a base da miña reflexión. Polo tanto non me
sentín soa para facer este traballo.
1. Situámonos na historia
Comezo aínda que sexa como unha pincelada situándome na
historia..
O termo laicos e inexistente na Igrexa dos primeiros tempos,
fálase de discípulos, irmáns, crentes, bautizados. Cando se utilizou
a palabra laico nos textos gregos cristiás máis antigos, é para
designar ao pobo, en canto distinto aos sacerdotes. Xa na Patrística,
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fíxase o termo para significar “o resto, o que non pertence ao
clero”. Establécese pois, unha contraposición no interior da
comunidade, entre clero e laicado. Establécense como dous xéneros
de cristiás, o dos clérigos dedicados ao servicio divino, e o dos
laicos, considerado inferior e dedicado á familia e ao traballo.
Aínda que ao longo da historia da Igrexa, houbo laicos, homes e
mulleres, destacados, que crearon novas formas de participación,
que organizaron asociacións, congregacións, confrarías, que
desenvolveron un labor de atención aos máis pobres, que viviron
unha espiritualidade laical como presenza de Deus en todas as
facetas da súa vida, seguían existindo dous clases de cristiás, seguía
a contraposición dentro da comunidade, seguía a distinta valoración
que se facía da vida consagrada e da vida dedicada ás tarefas que
chaman temporais.
A normal evolución social e eclesial fai absolutamente necesario
avanzar na definición da identidade e misión do laicado. Nas
décadas dos anos 40 e 50, dáse toda unha revolución nesta materia,
“é a hora dos laicos”. Reflícteo así Pío XII no ano 46 cando falando
dos laicos expresa, “especialmente eles deben ter o convencemento,
cada día máis claro, non só de que pertencen a Igrexa senón de que
son Igrexa”
Multiplícanse as reflexións teolóxicas, sucédense as publicacións
de traballos de teólogos como Congar, Rahner, Von Balthasar e
moitos outros, que foron definindo a identidade do laicado, o
carácter propio da súa espiritualidade, a súa misión na Igrexa, e o
seu campo específico de acción, por citar os aspectos máis discutidos.
A Acción Católica Española renóvase cara a unha pastoral de
testemuño e surxen os movementos especializados como HOAC,
XOC, XEC, MAC. Laicos e laicas españois teñen presenza e incluso
dirixen, organizacións católicas a escala internacional. Esta presenza
influíu decisivamente na renovación dos movementos apostólicos
en España e na recepción do Vaticano II.
Carlos Gacía Andoain, no seu libro “Laicos Cristiás, Igrexa no
Mundo”, cita toda unha serie de persoas, homes e mulleres
destacados e representantes do laicado. Fai unha cita que atribúe
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a Aranguren, cando referíndose ao termo laicado di así:” Expresa
a realidade dunha Igrexa que sen deixar de ser discente, comeza a
ter algo que ensinar e sobre todo moito que facer para que o Reino
de Deus chegue a ser unha realidade entre os homes”.
E con esta tremenda ebulición no mundo laical, chegamos ao
Concilio Vaticano II, que recolle toda esta riqueza na evolución do
concepto laicado, e aborda a súa realidade nas onstitucións Lumen
Gentium, Gaudium et Spes e no decreto Apostolicam Actuositatem.
No capítulo II da Lumen Gentium define a Igrexa como pobo de
Deus e no capítulo IV defínese por fin de maneira positiva o que se
entende polo nome de laicos: “Todos aqueles fieis, que consagrados
a Cristo co bautismo, consitúen o Pobo de Deus”. Todos están
chamados á santidade. Participan do oficio sacerdotal de Cristo,
consagrando o mundo a Deus a través das súas obras diarias.
Participan do oficio profético de Cristo co testemuño da vida e coa
palabra, e participan da potestade real de Cristo, xa que deben
dilatar o seu Reino.
Vinte años despois do concilio, publícase unha exhortación
apostólica sobre vocación e misión dos laicos na Igrexa e no mundo.
A chamada Christi Fideles Laici.
Centrándonos en España, no ano 1991 publícase o documento
Cristiás Laicos, Igrexa no Mundo, que marca liñas de acción e
propostas para promover a corresponsabilidade e a participación
dos laicos na vida da Igrexa e na sociedade civil. Publícanse outros
documentos Testemuñas do Deus Vivo, Os Católicos na Vida
Pública, cartas pastorais Laicado, identidade cristiá e misión
eclesial, cursos de formación como Que Igrexa, Que Mundo, Que
Laico. Estou citando soamente algúns documentos e publicacións
oficiais.
Son documentos que teñen sombras, pero teñen moitas luces. Son
documentos onde se clarifica moi ben a identidade laical, e son
documentos que seguen sendo un marco de referencia válido para
construír a Igrexa do futuro.
O problema está, en ¿como se “encarna” o que documentalmente
se aproba, e se ve, como bo e necesario? ¿Como pasa do papel á vida.
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A experiencia dinos que pasa, porque hai cambios e avances, pero
moi lentamente, demasiado lentamente. Pasan os anos e a riqueza
dos documentos non se vive nin por parte do laicado, nin por parte
do clero, salvo excepcións. Avanzamos, si, pero moitísimo menos do
que se esperaba naqueles anos posconciliares tan ricos en reformas,
cambios e esperanzas.
Creo que unha das causas de esta dificultade de encarnación do
que a propia institución di e aproba nos documentos é claramente
a seguinte:
Cando se define a Igrexa como pobo de Deus, e se acepta como o
xenuíno da pertenza o seguimento de Xesús, estase definindo a
Igrexa como unha comunidade de iguais. E as comunidades de
iguais, non son cómodas, son ricas, son auténticas, son vivas, pero
non son cómodas. As relacións esixen un traballo de construción e
de mantemento moi laborioso. Son comunidades nas que o sentido
do respecto, da valoración das persoas, do servizo, da negociación
e da gratuidade teñen que estar permanentemente presentes. Son
esencialmente comunidades fraternas, non uniformes, porque as
experiencias vitais das persoas que as forman, os avances no
proceso de asumir todo o que leva unha identidade que se define
como seguimento de Xesús, as formas, os estilos, poden ser moi
variados, moi distintos. Aí está a nosa riqueza, si somos capaces de
vivila como tal riqueza e non como fonte de enfrontamentos, que
non é precisamente o mellor sinal de fraternidade.
2. O espertar do laicado
Para ser ese laico ou laica xa definido nos documentos oficiais, e
sen necesidade de aventurarnos máis alá, que tamén poderíamos,
temos aínda moito traballo por facer.
Dos españois que se definen católicos, un 70% viven totalmente
alleos á vida da comunidade. Soamente acoden á Igrexa nos
momentos claves da súa vida, e non quero facer un xuízo negativo,
pero en case todos os casos como un acto tradicional, de compromiso
e costume. No outro 30%, sitúanse os demais, tanto os que viven
a súa vida de fe en clave de “cumprimento” e “obrigación”, como os
que xa descubriron a riqueza de vivir en clave de fe todos os
aspectos da súa vida.
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Con estas cifras e fácil deducir que o xigante laical aínda sigue
durmido. Espertar o xigante, depende sobre todo de nos mesmos, e
para iso penso, que é necesario que as mulleres e os homes laicos
nos convenzamos dalgúns puntos. Elixín catro deles.
Primeiro: ser laico é resposta a unha vocación ou chamada de
Deus. Aínda hoxe, despois de tantas voltas, de tantas definicións,
de tantas reflexións, temos a idea que a vocación, a chamada de
Deus, só se da nos consagrados e consagradas. Aos demais non nos
chama, para nós non hai vocación.
Os laicos temos que vivir a nosa vida como resposta como Si,
como realización, como camiño para a plenitude, e podemos, porque
Deus nos chama para ser o que queremos ser, nós mesmos, que
desempeñamos un traballo, que somos nais ou pais de familia, fillas
ou irmáns, que militamos nun partido, que formamos parte dunha
asociación, que construímos o tecido social. E nos chama, para que
todos eses ambientes onde queremos estar, onde se desenvolve a
nosa vida, que tamén son sagrados, vaian camiñando cara a a
utopía do Reino, vaian sendo xa, Reino.
Segundo: os laicos somos igrexa. Lembro de novo a cita de Pío
XII, que xa foi no ano 46: “Deben ter o convencemento cada día
máis claro, non só de que pertencen a Igrexa, senón de que son
Igrexa”.
Seguimos sen convencernos, non é que non axuden moito, pero o
convencemento ten que ser noso. Non é o mesmo, ser que pertencer,
non implica igual á persoa, ser, que pertencer. Os laicos somos
Igrexa desde o momento que estamos bautizados e asumimos a
opción vital do seguimento a Xesús como camiño cara a Deus. Iso
é o que nos fai cristiáns, iso é o que nos fai vivir unha fe encarnada
en nós, na nosa totalidade, en clave de sagrado para cada un dos
aspectos e dos espazos onde se desenvolve a nosa vida. Somos
Igrexa porque seguimos a Xesús na procura da plenitude que é o
encontro co Deus que nos contén.
Terceiro: os laicos e laicas, temos a obriga de madurar como tales.
Non podemos ser persoas adultas, nais e pais de familia que temos
que tomar decisións importantes e comprometidas para a vida,

44 492

O laicado na Igrexa hoxe

traballadores e traballadoras con responsabilidade e preparación,
persoas curiosas, interesadas polos avances das ciencias, da técnica,
da filosofía ou da teoloxía, resumindo, persoas que viven en proceso
de crecemento, para chegar a nosa faceta eclesial e retroceder como
si fóramos nenos. Trátasenos coma nenos e ¿cómo reaccionamos
nós? A uns resúltalles cómodo, nin o notan, a outros/as parécelles
ben, e a outros/as desconcértanos, enfastíanos e na maioría dos
casos paralízanos. Salvo excepcións, non sabemos como manexar
este tema. Non é posible vivir con tranquilidade unha esquizofrenia
semellante. Isto é causa de enfrontamentos, de alongamentos e en
moitos casos de doloroso silencio. Realmente é un problema.
Agora ben: a madurez implica moito esforzo, implica un
compromiso serio para formarse, implica a valoración da túa
persoa, dos poderes da túa persoa e como consecuencia a valoración
das outras persoas e dos seus poderes, implica corresponsabilidade,
xenerosidade e gratuidade, implica curiosidade unha gran
curiosidade, teña un a idade que teña, non é cuestión de idade,
implica a humildade de admitir, que aínda non sabemos case nada
do que é, pero vamos sabendo o que non é.
Cuarto: as laicas e laicos temos que ser místicos “místicos do
cotián”, contemplativos. Temos que captar a presenza de Deus,
principalmente en nos, que somos lugares privilexiados de presenza
e temos que captar a presenza de Deus, en cada un dos feitos e
espazos da nosa vida, en cada realidade que nos toca vivir, en cada
persoa coa que nos relacionamos e máis presenza canto máis pobre,
canto máis débil, canto máis necesitado de amor, e máis presenza
canto máis auténtica e profunda sexa a nosa vida. Temos que captar
a presenza de Deus na natureza, tantas veces ferida, na beleza, nos
sons, nos silencios e na dor, tamén no dolor. Trátase de vivir a
experiencia do salmista cando recita “envólvesme, por detrás e por
diante, cóbresme coa túa palma. Tanto saber supérame, é sublime
e non o abarco. ¿Adonde irei lonxe do teu alento, adónde escaparei
da túa mirada?".
Resumindo, os segrares na Igrexa, homes e mulleres debemos
descubrir por nos mesmos e convencernos a nos mesmos de todo o
que implica levar á nosa vida, os puntos citados: vocación e misión,
identidade, madurez, espiritualidade.
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E todas estas facetas dentro dun único proceso vital, vivindo a
vida así unificada, como proceso, nunca acabado, sempre en
crecemento, ata o final, que volverá a ser de novo un comezo.
Dito isto, a miña pregunta agora é ¿favorece hoxe o estamento
clerical da Igrexa un laico ou laica que responda a estas
características? Antes insistín en que os laicos temos que
“convencernos”, é dicir,“caer na conta” do que somos, da misión a
que somos chamados, da coherencia con que temos que vivir a fe e
a vida, da nosa espiritualidade... e volvo a facerme a pregunta ¿e o
estamento clerical está convencido de que é necesario un laico así?
¿quéreno ou témeno?
Coñecen, que non o dubido, pero ¿fan seus os documentos onde se
define a identidade e misión dos laicos, onde se recoñece a necesidade
dun laicado maduro, corresponsable, que é Igrexa alá onde vai en
cada momento da súa xornada diaria? ¿Tratan de potenciar, de
acoller, de valorar, de construír esas comunidades fraternas,
democráticas, propias de persoas que teñen a mesma dignidade ¿Ou
iso é difícil, traballoso, require renuncias, esixe aprender, esixe
cambiar, supón riscos e é máis cómodo seguir coma sempre?
É certo, que antes admitín que o espertar do “xigante durmido”
depende dos propios laicos, pero tamén estou convencida que se o
estamento clerical e xerárquico non incita ese espertar, non acolle
ese espertar, a situación vai seguir igual por moito tempo e cunha
particularidade: as laicas ou laicos que esperten, que asuman a súa
identidade, que queiran dar resposta á súa vocación, que sintan que
son Igrexa e que queiran vivir a súa vocación de maneira integral,
se non se ven acollidos pola comunidade, se non poden desenvolver
toda a súa potencialidade, se o seu espertar non encontra eco,
decepcionaranse, esgotaranse e deixarán a comunidade, e dicir, a
comunidade pérdeos.
Penso que así as cousas, tamén e necesario que xerarquía e clero
se convenzan de algúns puntos. Non falo de coñecemento, falo de
convencemento. Tamén elexin catro:
Primeiro: se os laicos e laicas non descobren, e polo tanto non
asumen a súa identidade, a súa misión e a súa dignidade, a Igrexa
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non existe, non é o que ten que ser, non e unha comunidade de
iguais, non é pobo de Deus, non é a Igrexa de Xesús.
Segundo: xerarquía e clero, teñen unha responsabilidade directa
en facilitar o espertar dos laicos nas pequenas comunidades. De
nada valen os documentos, se non se asumen de forma particular
e concreta, e moitas veces témola impresión de que quedaron
esquecidos na biblioteca parroquial.
Terceiro: na Igrexa pobo de Deus, a dignidade é a mesma para
todos. Os ministerios para os que se foi elixido, non dan poder, é un
servizo para á comunidade e nese sentido hai que exercelo. Isto é
difícil e complicado, seino, pero o Evanxeo é moi claro ao respecto
e nin sequera acudo ás citas concretas porque xa están na mente de
todos. A cuestión é a necesidade de asumir e de convencerse de que
hai que facer o esforzo e o camiño de integrarse na comunidade
como un igual, que hai que desenvolver a capacidade de relación, de
acollida, de respecto, de valoración, de poñerse no lugar do outro.
Sería moi bo que asumiran o que hai en eles de laicos.
Cuarto: a voz da Igrexa, non é única. O seguimento de Xesús, non
é algo abstracto, supón tomar decisións concretas, supón optar por
un camiño, e non sempre está totalmente claro, porque moi poucas
cousas son brancas ou negras. Nesa riqueza da pluralidade surxen
distintas sensibilidades, que hai que ter en conta a hora de facer
declaracións como “a Igrexa di que ...”, habería que engadir, “pero
tamén di que ...”, ou habería que darlle voz e ter en conta as
distintas sensibilidades, antes de opinar de maneira tan monolítica.
Moitas veces escoitamos a voz da Igrexa, desa Igrexa que somos, e
non nos recoñecemos. Isto é un problema serio, que se vive con
desconcerto, con dolor, é en moitos casos cun silencio culpable. Se
a Igrexa é plural a súa voz, tamén terá que ser plural, sen
enfrontamentos, con tranquilidade, con moita caridade, pero
aceptando esa pluralidade que é real, que non podemos obviar e que
xa non é un secreto para ninguén..
Quero facer notar que en toda a miña exposición non fixen ata
agora, ningunha referencia especial ás mulleres. Coma sempre, as
loitas específicas das mulleres, quedan relegadas cando son tamén

495 47

Elvira Santos Pena

parte dun colectivo que como tal está marxinado ou inxustamente
tratado.
Cando antes nos referiamos a ese porcentaxe do 30% de laicos,
que dunha ou doutra maneira máis ou menos implicada na vida,
viven a súa fe, é obvio que unha gran maioría deste porcentaxe
somos mulleres. As mulleres temos que espertar como laicas e
tamén temos que espertar como mulleres, estamos sumidas nun
dobre proceso. E aquí multiplícanse as dificultades e os medos,
tamén por parte das propias mulleres. E hora de que a nosa voz, as
nosas experiencias, a nosa forma de facer, a nosa evolución dentro
do mundo do pensamento teolóxico, sexan tidas en conta na Igrexa
como algo valioso e do que hoxe non pode prescindir. Disto, temos
que convencernos as propias mulleres, e estamos andando camiños,
estamos “empoderándonos”, é dicir descubrindo os nosos poderes,
o que somos capaces de facer, de dicir ou de pensar, e estámolo
facendo en grupos, grupos que se comunican, que forman redes, e
que se xuntan para poñer en común a teoloxía que se elabora desde
as mulleres, para celebrar, para coñecernos, para apoiarnos. Aí
están os encontros anuais de Mulleres e Teoloxía aos que asistimos
tamén as Mulleres Cristiás Galegas, con outros moitos grupos de
todos os pobos de España. Aí están os dous sínodos celebrados nos
anos 1996 en Austria Mulleres polo cambio no século XXI, ou o
celebrado no ano 2.003 en Barcelona Compartir culturas e así
poderíamos seguir nomeando experiencias de traballo, que están
axudando a espertar as mulleres. E o que está claro é, que con apoio
ou sen apoio, con valoración ou sen valoración, as mulleres xa
empezamos un camiño desde nós mesmas, e ese tamén é un camiño
sen retorno.
3. Laicado e construcción do Reino
Unha vez aceptado que o xenuíno de ser cristiás, o xenuíno da
pertenza á Igrexa é o seguimento de Xesús, por lóxica tamén
aceptamos que a nosa misión e o anuncio e a construción do Reino,
é dicir, a construción desa sociedade alternativa, do mundo ao
revés, onde os últimos son os primeiros, onde se perdoa sen
condicións, onde a gratuidade é o valor, e onde a medida é o amor.
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Non é bo facer este camiño en solitario, é necesario sentirse
acompañado, apoiada, é necesario un ámbito especial, tanto para a
descuberta, para a que é preciso un plan de formación, como para
levar adiante a misión, para o que é preciso un grupo de referencia,
onde contrastemos, revisemos e nos sintamos enviados. Aquí xogan
desde sempre un papel fundamental as asociacións de laicos, nas
múltiples formas que existen: comunidades, movementos de Acción
Católica, xeral e especializada, os chamados novos movementos, as
asociacións de laicos dentro das ordes relixiosas etc. etc.
Tamén existe o apostolado individual, que é o que exerce un laico
ou laica que se sinte apoiado e enviado pola comunidade que celebra
a Eucaristía. Esta persoa necesita unha formación específica. O
documento Cristiás Laicos Igrexa no Mundo expresa a necesidade
desta formación, integral, espiritual, doutrinal e apostólica “a fin
de ser e vivir o que confesan e celebrar e anunciar o que viven e
esperan”.
Porén, todos os documentos citados, recoñecen que é necesario
impulsar e promover as asociacións de apostolado segrar e recoñecer
que non só son un medio para a formación, son sobre todo
expresión de comuñón e un medio para aevanxelización. Non son
un fin en si mesmas, e si o son e que algo non vai ben, non están
sendo fieis á súa razón de existir. O seu fin é a Evanxelización, o
anuncio da Boa Nova, a construción do Reino. O seu fin ten que ser
o mesmo da Igrexa, como Igrexa que son. O concilio, recomenda
como forma de asociación os movementos de Acción Católica ou
outros que teñan en conta esas catro notas fundamentais que si
están presentes na Acción Católica: o fin apostólico da Igrexa, a
responsabilidade dos segrares na súa dirección, o traballar unidos
nun corpo orgánico, e baixo a dirección superior da xerarquía. De
todas maneiras, antes de facer a recomendación, recoñece o dereito
dos segrares a crear asociacións, aínda que di tamén que se procure
evitar a dispersións e as interferencias. O CLIM indica como
principio básico das asociacións de laicos, a liberdade de asociación.
Os laicos teñen dereito a asociarse libremente na Igrexa. No mesmo
documento, fíxanse unha serie de criterios de discernimento, para
o recoñecemento eclesial das asociacións. Recomenda o documento
a especial atención, a valoración e o acollemento das asociacións,
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e dispón que as igrexas particulares facilitarán aos movementos e
as asociacións a oportunidade e os medios para dar a coñecer a súas
liñas de acción e os seus obxectivos, nas parroquias, arciprestados
ou zonas.
Existe, pois o recoñecemento da Igrexa ás asociacións de laicos,
porque está comprobado que dentro da súa diversidade axudan a
asumir o protagonismo e a responsabilidade laical, a formación dos
seus membros, a unha maior creatividade evanxelizadora, ao
desenrolo dunha conciencia etico-política, ao compromiso cívico e
político dos cristiás, e a presenza pública eclesial.
A Igrexa ten unha organización privilexiada pola súa distribución
territorial, para a posibilidade de chegar hasta a última vila ou
aldea onde exista unha parroquia organizada. Sería pois o ámbito
parroquial o ideal para acoller desde o apostolado individual ao
apostolado asociado. A parroquia como comunidade de comunidades,
a parroquia ofrecendo distintas formas de participación, a parroquia
acollendo aos diversos grupos de laicos integrados en distintos
movementos, segundo a súa propia elección, dependendo da súa
situación vital o da súa propia sensibilidade, pero todos e todas
sentíndose membros dunha comunidade, insertos e pertencentes a
unha mesma Igrexa, celebrando xuntos a súa fe. Unha parroquia
así, é unha parroquia viva, e pode ser para o seu contorno unha
comunidade de referencia, polos valores, as actitudes e o compromiso
dos seus membros para dentro da comunidade, pero sobretodo para
fóra da propia comunidade, atentos as situacións do ámbito
parroquial onde é necesario un traballo comprometido que non ten
porque ser exclusivo, pódese e débese facer ao lado dos que desde
outras concepcións relixiosas ou políticas están tamén loitando
pola humanización da sociedade, é dicir traballando pola construción
do Reino de Deus.
A formación de pequenos grupos, pertencentes a asociacións ou
movementos organizados ou simplemente a comunidades, parroquiais
ou non, é fundamental para a formación dun laico militante e
comprometido. Os pequenos grupos son lugares de presenza de
Xesús privilexiados. Lembremos as súas palabras “cando dous ou
máis vos reunides no meu nome, no medio de vós estou”. É unha
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promesa de presenza real da cos grupos deben facerse conscientes
para saboreala e para celebrala..
O pequeno grupo é un ámbito especial para a comunicación, para
a valoración das persoas, todas se coñecen polo seu nome, todas se
senten responsables do grupo, todas achegan riqueza ao grupo e,
cando alguén falta, o grupo reséntese, porque todas e todos son
importantes para a marcha do grupo. As persoas que forman un
pequeno grupo, quérense, porque rezan xuntas, reflexionan xuntas,
traballan xuntas, e vanse construíndo unhas a outras, e todo iso
une moito, aínda que haxa problemas, que os hai e á veces duros,
pero ao final o balance é sempre positivo.
O pequeno grupo é unha escola para a convivencia, para a
tolerancia, para o diálogo, é unha escola para ir desenvolvendo
determinado estilo de vida, que nos axude a ser persoas encarnadas,
comunitarias, dinámicas, camiñantes gozosas, transcendentes, nunca
instaladas. Nos pequenos grupos descóbrense modos de actuación,
realidades que esixen compromiso, e desde aí se anima, se revisa, se
valora e as persoas séntense acompañadas.
A experiencia que se vive nun grupo pequeno non se esquece con
facilidade, deixa pegada, porque é unha experiencia de crecemento
persoal.
Sobre o papel está claro que impulsar os grupos ten que ser un
obxectivo prioritario na Igrexa. Penso que así é sobre o papel, pero
como sempre pasar do papel a vida é lento e complicado.
Hai que ter en conta tamén como campo de actuación laical as
múltiples asociacións civís, cunha identificación cristiá
comprometidas en ámbitos diversos e que teñen máis liberdade de
acción ao non estar suxeitas á burocracia e ao “control eclesial”.
Así as cousas, é fácil deducir que cando un laico ou laica descobre
a súa vocación e quere vivir a súa fe encarnada na vida e
comprometida en facer realidade un mundo máis xusto, máis
solidario, máis esperanzado e dicir, un mundo máis humano, non
pode quedarse paralizado, nin eternamente queixándose sen facer
nada máis. Terá que buscar ámbitos de actuación, terá que buscar
compañeiros de camiño, terá que facer ouvir a súa voz, pero o que
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esixe o seguimento de Xesús está bastante claro, e o camiño hai que
ir facéndoo con serenidade pero sen escusas.
4. Presenza pública
Quedaría unha última cuestión, que a min me gustaría tocar, que
nestes momentos dada a situación, non me atrevo, porque estou
moi desconcertada, e que porén toca profundamente a vida dos
laicos. Trátase do tema da presenza pública.
Xulio Lois na revista Frontera publica un artigo interesante
sobre este tema. Fala da defensa por parte de colectivos moi
distintos, da privatización da fe cristiá e tamén da defensa que fan
outros colectivos, tamén distintos, da dimensión pública da fe
cristiá. Está claro, que o tema da presenza pública é un tema
controvertido e penso que dificilmente poderíamos darlle un único
sentido.
No artigo citado, Xulio Lois postula unha nova forma de presenza
pública, para unha sociedade laica-non confesional, democrática e
plural. Esta nova presenza, resumo do seu artigo, ten que asumir
polo menos dous respectos fundamentais: “Respecto da consistencia
autónoma da realidade secular e polo tanto dos distintos saberes
dos que hoxe os seres humanos dispoñen, procedentes dos máis
diversos campos do coñecemento, e respecto a lexítima autonomía
da vida pública ou política e as regulamentos de xogo da verdadeira
democracia”. O reto para os crentes non vai ser impoñer aos demais
o que as nosas conveccións ou a nosa escala de valores nos esixe,
por moi convencidos que esteamos de que é máis valiosa e
humanizadora. O reto será saber ofrecer mellor o que temos, para
que quen queira poida servirse e enriquecerse”.
A presenza pública dos cristiás nunha sociedade laica non
confesional, ten que servir para cuestionar a lóxica dun sistema
político escravo da economía e do desenvolvemento incontrolado,
tanto da ciencia como da técnica, que deixa tirados nas marxes,
esquecidos, a moitos seres humanos e a países enteiros que xa non
contan para nada, na axenda dos poderosos. Aí, nesa loita, temos
que estar presentes, desde as actuacións concretas seguindo sempre
aquel principio de pensar globalmente e actuar localmente.
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Outra achega importante da presenza pública dos cristiás é
ofrecer esperanza nun mundo abafado polo mal. Pero non unha
esperanza pasiva, conformista, non; unha esperanza loitadora,
liberadora, esixente, de que é aquí e agora onde ten que empezar o
Reino, é dicir ese mundo xusto, pacífico, solidario, onde as víctimas
son recoñecidas, escoitadas e liberadas, esa utopía que nalgún
tempo terá lugar con plenitude.
Se a nosa achega fose nese sentido, estaríamos seguindo o camiño
de Xesús, entón seríamos verdadeiramente molestos como o foi el
para determinados estamentos pero tamén, se a contribución é
auténtica, seríamos valorados e recoñecidos por moitos sectores
sociais.
A miña pregunta é: ¿a nosa presenza pública hoxe, en xeral vai
realmente nesta dirección?
De todas as maneiras antes de acabar, quero facer presentes a
tantas persoas, mulleres e homes, laicos, sacerdotes relixiosos e
relixiosas, que desde a súa fe encarnada no compromiso concreto,
diario, continuado cos máis débiles, están sendo sal, están sendo
fermento e están sendo luz, compartindo en tantas ocasións os
traballos con outras persoas que desde outros concepcións traballan
no mesmo sentido. Isto é unha realidade rica, á veces pouco
coñecida, pouco valorada e en moitos casos incomprendida.
Non esquezamos que na tardiña baixa da vida, do único do que
nós mesmos nos vamos a examinar, é do amor, e para aprender a
amar temos bo mestre e bo compañeiro, Xesús, que nos descubriu
a ese Deus que nos salva desde que nos crea porque nos crea por
puro amor.
Por iso me gustaría acabar coa letra desa canción presente nas
nosas celebracións e que pode ser a expresión dun desexo vital.
Acharte presente na vida
Fiarme de ti sen te ver
Deixar unha luz acendida
Querer e deixarse querer
Elvira Santos Pena
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Encrucillada de embrioloxía
e moral

Juan Masiá Clavel S. J.

O debate bioético atoado
Se os semáforos se avarían en horas punta, non hai saída do
atasco. Nin se arranxa a bucinazos, nin vale meterse nas beirarrúas
ou a beiravía para atallar. Dalgún modo haberá que poñer orde,
para que o tráfico flúa.
Os debates éticos sobre temas de embrioloxía (investigación con
células nai, diagnósticos pre implantatorios, selección embrionaria,
utilización de embrións excedentes de programas de fecundación in
vitro, técnicas de clonación con finalidade non reproductiva, senón
terapéutica, etc…) están atoados; as avarías dos semáforos no
campo informativo entorpecen a transmisión de datos, as presas
por atallar nos razoamentos dificultan a situación e os bucinazos
dos moralizadores alarmados acábana de empeorar.
Cando se fala en conversas cotiás ou faladoiros mediáticos sobre
células nai, embrións, clonación ou temas semellantes predomina,
como de costume no noso país, a tendencia a converter o debate en
cuestión política ou relixiosa. Hai que aclarar confusións e dicir
que estamos ante unha serie de temas que son, ante todo, científicos,
pero con implicacións éticas. Tanto se nos poñemos a favor da
investigación soa e exclusivamente por razóns políticas, coma se
nos posicionamos en contra unicamente por motivos relixiosos,
impedimos o debate ético sereno e a información científica seria.
Nos debates, reflectidos recentemente nos medios, acerca do
proxecto de reforma da lei de reproducción asistida aparecen dúas
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posturas esaxeradas. Nun extremo, os que insisten en que o cigoto
humano é intocable desde o mesmo comezo da fecundación, por
considerar que se trata dunha nova realidade individual dotada xa
da dignidade humana persoal. No extremo oposto, os que opinan
que, por non comezar aínda a devandita realidade humana individual,
calquera manipulación é, sen máis, permisible.
A isto engádese, para maior confusión, a suxestión de identificar
a primeira destas posturas coa etiqueta “a favor da vida” e á
segunda como “inimiga da vida”. Pero pódese estar a favor da vida,
sen compartir as expresións esaxeradas da primeira postura; e
pódese estar a favor da investigación e os logros terapéuticos, sen
por iso identificarse incondicionalmente coa postura oposta. Para
evitar extremismos, haberá que desfacer malentendidos. Se queremos
proseguir coa metáfora do atoamento, haberá que poñer orde no
tráfico de opinións nesta encrucillada de embrioloxía e moral.
¿Poden dicir as aciñeiras: “Todas fomos landras”?
Segundo como se entenda a frase, unha aciñeira podería dicir
metaforicamente: “Eu fun landra”. Pero non sería de todo exacto.
É certo que a espiga provén da semente e a aciñeira da landra; pero
se non semento ou planto, coido e rego etc., non terei nin espiga nin
aciñeira. Se a aciñeira pode dicir “eu veño dunha landra”, sería
esaxerado que dixese: “Eu fun landra”. Responderíanlle: “Cando
esa landra era, ti aínda non eras”. En efecto, a landra non era
aciñeira, senón posibilidade e capacidade de chegar a selo, a
condición de ser plantada.
A comparación está tomada dos escritos sobre o corpo humano de
P. Laín Entralgo. Se pasamos de landras ou espigas a falar de
embrións humanos preimplantatorios ou preembrións, haberá que
insistir en que a súa viabilidade non depende exclusivamente do
ADN, senón do intercambio co ámbito celular, trala implantación
no útero materno.
Hoxe coñécense mellor os pasos de formación do embrión e de
desenvolvemento e crecemento do feto. Nas primeirísimas fases
aínda non hai nese embrión pre implantatorio toda a información
que se require para que poida completar o proceso posterior de
desenvolvemento.
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Ante observacións como estas, non faltará quen se preocupe,
crendo que imos negar todo respecto aos preembrións. Nada diso.
Nin hai que pasarse polo extremo de dicir que xa desde o primeiro
día un cigoto é persoa, nin tampouco polo extremo oposto de
presumir que, por non ser persoa un preembrión, calquera manexo
irresponsable sería permisible.
Hai graos no respecto. Respectamos as rosas e non destruímos
por capricho a roseira, nin pisamos as súas flores por gusto.
Respectamos as rosas, aínda que non sexan persoas nin animais.
Pero cortamos as rosas para levar un ramo como obsequio de
aniversario ou para visitar unha persoa enferma. O respecto aos
bosques é compatible con cortar a leña. Respectamos mesmo aos
animais que se usan para experimentación nos laboratorios e as
experimentacións están sometidas a condicións éticas cada vez máis
estritas.
No caso das persoas non permitimos que sexan obxecto de
experimentación sen o seu libre consentimento. Aquí o grao de
esixencia de respecto é maior. Manexamos responsablemente os
embrións sobrantes de fecundación in vitro, xa sexa para investigar
sobre procreación ou probar fármacos ou con outra finalidade
terapéutica. Pero non admitiriamos experimentar con fármacos
nun feto de tres meses coa intención de abortalo despois para
comprobar os resultados.
¿Non é de sentido común esta postura equilibrada acerca dos
preembrións? ¿Por que esaxerar como no extremismo de moralistas
que soamente saben pisar o freo, ou co outro extremismo, o da
lixeireza irresponsable, que só sabe pisar o acelerador? Temo que
mentres se siga facendo destes temas unha cuestión política
(electoral) ou relixiosa (“eclesiástica”) non poderá haber debate
tranquilo nin estudo rigoroso. A favor da ética e da ciencia hai que
librarse desas dúas ortodoxias socioculturais, a ortodoxia política
e a eclesiástica, coas súas correspondentes esaxeracións ideolóxicas.
Co desexo de axudar a desfacer malentendidos, aclarar confusións
e evitar extremismos, formulei as reflexións seguintes.
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¿Comezo da vida ou da persoa?
Hai que desfacer o malentendido de usar confusa e indistintamente
os termos “vida”, “vida humana” y “vida humana individual e
persoal”. Cando se usa con ambigüidade a expresión “comezo da
vida”, xéranse confusións, por non quedar claro se se está un
referindo á vida, en xeral, ou a vida da especie humana ou á
realidade dunha vida individual e persoal. Un óvulo ou un
espermatozoide son, indubidablemente materia viva, pero non son
un individuo humano. Hoxe ninguén pensa como antigamente que
dentro do espermatozoide está encerrado, como en miniatura, o que
chamaban en latín un homunculus. Unha célula somática, da pel
ou doutra parte do corpo, mantida en cultivo, é tamén materia viva;
é, ademais, materia viva coas características xenéticas de
determinada especie e individuo, pero non é un individuo.
Un óvulo humano fecundado –nos estadios de cigoto, mórula ou
blastocisto– está no comezo dun proceso de diferenciación que, se
segue adiante, trala implantación no seo materno, poderá dar lugar
á consumación do proceso de constitución dunha nova realidade
humana individual e persoal. D. Gracia formulouno así: “Un
embrión de ser humano está vivo, pero non é un ser humano xa
constituído; ten a posibilidade de selo, pero non o é aínda. A
posibilidade é xa moito, supón posuír moitos factores que resultan
necesarios para a constitución do novo ser, pero non todos”. 1
A noción de individuo úsase cientificamente para referirse a
aquilo que, se se fusiona con outra realidade ou se fracciona, deixa
de ser o que é. A noción de persoa, na que entra xa o valorativo, é
máis filosófica e ética. Con ela referímonos á esixencia de respecto
absoluto que se nos formula ante a realidade dotada de dignidade
inviolable.
O proceso de concibir leva tempo
O chamado momento da fecundación é un proceso que dura máis
de vinte horas. Concibir é o infinitivo dun verbo que se refire á
acción de recibir no seo a un óvulo fecundado que, trala
1

F. Maior Zaragoza- C. Alonso Bedate (coords.), Xene-Ética, Ariel, Barcelona,
2003, p. 85

505 57

Juan Masiá Clavel S. J.

diferenciación celular, comeza un proceso de intercambio entre o
embrión e a nai, encamiñado á constitución dun novo ser durante
as semanas seguintes.
Precisando aínda máis, non é o mesmo referirse co termo “nova
vida humana” a un óvulo fecundado, a un embrión preimplantatorio
ou a unha realidade persoal xa constituída. Para tratar con
exactitude sobre a ontoxénese humana, haberá que distinguir
coidadosamente: a) o cigoto, como unha nova vida nacente, diferente
das células que deron lugar a el; é nova vida especificamente
humana, aínda que coa debida matización de que é problemática a
especificidade nas primeirísimas fases; b) un novo organismo
individual pertencente á especie humana; c) un novo ser persoal, no
sentido estrito da palabra, con “suficiencia constitucional”, para
expresalo coa terminoloxía de Zubiri. “A constitución dunha
realidade biolóxica nova e autónoma, precisa Gracia, é un proceso
que require a interacción de informacións moi distintas, nun espazo
determinado e ao longo de certo tempo. O período embrionario é o
tempo de interacción de todo ese complexo conxunto de
informacións”.2
Para clarificar malentendidos, axudaría distinguir entre os
procesos de diferenciación, desenvolvemento e crecemento. A etapa
que vai desde os inicios da fecundación ata a implantación é un
proceso de diferenciación. A que vai desde a implantación ata
aproximadamente máis alá da oitava semana é un proceso de
desenvolvemento. A etapa seguinte ata o nacemento é un proceso de
crecemento. Aínda que se pode afirmar que todo o que se dá na
terceira etapa estaba a xerarse na segunda, non se pode dicir sen
máis que o que se foi constituíndo na segunda estaba xa, tal cal,
precontido na primeira.
Manexar blastocistos, coidar embrións e respectar fetos.
Un óvulo ou un espermatozoide son posibilidade remota de dar
lugar a unha persoa; pero moitos óvulos non son fecundados e
moitísimos espermatozoides desperdícianse. Un cigoto é posibilidade
próxima e concreta de dar lugar a unha persoa, se o proceso de
2

ide., p. 83
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división e diferenciación celular non sofre accidentes ou
interrupcións. Un cigoto é semente de nova vida humana. Aínda
que se dera tradicionalmente o nome de seme –en latín, semente–
aos espermatozoides, é máis exacto reservar este nome para o óvulo
fecundado. Cando non se coñecía a fecundación do óvulo polo
espermatozoide –como era o caso desde Aristóteles ata o século
XIX– e atribuíase a orixe dunha nova vida soamente á achega do
varón, recibida pasivamente pola muller como mero recipiente, non
é estraño que se dese o nome de semente ao que hoxe sabemos que
é soamente unha parte do que constitúe en sentido estrito ese xerme
de nova vida.
Un blastocisto é promesa de nova vida, pero a condición de que
se implante nun útero. Non é soamente posibilidade concreta,
senón promesa; pero é unha promesa condicionada.
Un embrión implantado é máis que promesa. É capacidade de
desenvolverse ata converterse nun feto. Se o cigoto é comparable á
semente e o blastocisto e o pre embrión ao botón, para o embrión
xa implantado valería o símil da flor que se vai transformar en
froito –por suposto, en sentido metafórico, mutatis mutandis, sen
apurar literalmente a comparación co funcionamento biolóxico dos
vexetais–.
Sérvenos este discurso metafórico para expresar a gradualidade
da esixencia de reverencia cara á vida. En efecto, conservamos as
sementes, coidamos os botóns, regamos as flores e recollemos con
gratitude os froitos. As sementes piden que as conservemos, como
posibilidade apreciable. Os botóns piden que os coidemos, como
promesa estimable. As flores necesitan que as reguemos para apoiar
o seu desenvolvemento ou a súa eventual transformación en froito.
Os froitos esixen que os agradezamos e respectemos como realización
da vida.
Con esta linguaxe metafórica estamos a expresar a gradualidade
da reverencia e o respecto. As sementes teñen valor, non soamente
prezo. Os botóns e flores teñen un valor digno de maior estima. Os
froitos teñen o máximo valor.
Pasando á vida humana xerminal e nacente, podemos dicir así: os
cigotos son admirables. Os blastocistos e pre embrións son fráxiles,
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á vez que estimables, e manexables con coidado e estritas condicións.
Os embrións xa implantados son respectables. Os fetos esixen o
respecto debido á realidade dun ser humano dotado de dignidade.
Ao reflexionar sobre a que poderiamos chamar esta “marcha
ascendente da esixencia de dignidade”, haberá que conxugar tres
perspectivas: 1) O proceso biolóxico de constituírse un novo
organismo individual. 2) O proceso humano –psico-social– de
recoñecer a presenza dunha realidade persoal dotada de dignidade.
3) O enigma metafísico da manifestación do misterio da Vida –con
maiúscula, para connotar o Absoluto–, presente e manifestándose
nun corpo que se vai facendo espírito.
Hai que evitar, ao falar dos xenes, a imaxe da “chistera do
prestidixitador”, da que saen panos, porque estaban “precontidos”
nela. Hai que evitar o paradigma que ve o programa xenético como
se vía antigamente o homunculus dentro do espermatozoide.
¿Preembrión, proembrión ou paraembrión?
É un malentendido usar o termo “embrión”confusamente, en vez
de distinguir entre cigoto, mórula, blastocisto, embrión pre
implantatorio ou pre embrión, embrión implantado (terceira semana)
e feto (oitava semana). Algúns suxeriron os termos de “proembrión”
o “paraembrión” para designar o embrión pre implantatorio. Desde
os anos 80, tralo informe Warnock, comezousea usar cada vez máis
o termo de preembrión. A embrioloxía dinos que, unha vez concluído
o proceso de implantación no endometrio uterino, desde o proceso
de gastrulación (días 17 ao 21) ata o final da oitava semana ten
lugar un proceso de interacción entre o embrión e a nai, que é
decisivo para a constitución da nova realidade humana. Insístese
igualmente na continuidade dese proceso, no que é difícil trazar
puntualmente liñas de demarcación.
Naturalmente, que non se poidan trazar liñas divisorias netas
non impide que social e legalmente se trate como puntual o que
sabemos que é un proceso continuo, así como non obsta para que
eticamente se tracen por prudencia “liñas de seguridade”. Por
exemplo, que unha lei impida o enterramento dun cadáver antes das
vintecatro horas non significa que se considere a posibilidade de
que aínda estea vivo ás vintetrés. Tampouco a data de nacemento
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no meu documento nacional de identidade significa que a miña vida
comezase ese día; xa comezara meses antes no seo materno. Que a
persoa se defina xuridicamente como suxeito de dereitos a partir do
nacemento non nega a presenza dunha realidade persoal en sentido
ético desde moito antes, coa conseguinte esixencia de respecto. No
caso da morte encefálica constátase clinicamente a irreversibilidade
e asínase o certificado de defunción. Ámbolos dous actos son
tratamentos puntuais do que sabemos que non é puntual, senón
procesual: ontoloxicamente hai que referirse ao “proceso de morrer”,
en vez de falar do “momento da morte”.
No caso do proceso que vai desde a fecundación ata a constitución
da nova realidade humana, suposto que non é posible trazar unha
liña que defina o momento exacto dun comezo, parece razoable a
postura prudencial que traza dúas “liñas de seguridade”: nin antes
dos catorce días, nin despois da oitava semana. Pero sabendo que,
ao facelo así, estamos a tratar puntualmente o que non é puntual.
Como a cuestión é delicada e se presta a malentendidos, aclarémolo
cunha comparación.
Supoñamos que se están a facer exercicios de tiro no marco
dunhas manobras militares. Obviamente delimítase unha zona á
que se prohibe o acceso, para evitar posibles accidentes. Calculouse
o alcance dos disparos e previuse a posibilidade de que unha bala
perdida poida chegar ata, por exemplo, o quilómetro quince,
aproximadamente. Pero as normas non se formulan en termos
aproximados. Trala correspondente deliberación, decidiuse poñer o
letreiro de “prohibido o paso” a partir do quilómetro vinte. Fixérono
así para deixar unha marxe de seguridade. Evidentemente, ninguén
pensará que un centímetro antes do quilómetro vinte poden alcanzar
as balas. A lei tratou puntualmente o que sabe que non é puntual
e demarcou unha zona de seguridade.
Pero sigamos supoñendo. Un vehículo detense ante o letreiro que
impide o paso. Cando se dispón a dar media volta, o condutor ve ao
lonxe que un neno pequeno entrou na zona prohibida e, tirando do
seu can, camiña en dirección ao lugar das manobras. O neno vaise
achegando ao quilómetro dezanove e non oe a voz que o avisa para
que regrese. O conductor do vehículo pisa o acelerador e introdúcese
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na zona prohibida, alcanza ao neno cando este xa se atopaba máis
alá do quilómetro dezanove, sóbeo ao seu coche e regresa con el a
salvo. O criterio ético foi máis alá das prescricións e decidiu ante
a situación, porque tiña razón suficiente para saltar a normativa.
Se aplicamos este exemplo ao pre embrión poderanse desfacer
malentendidos. Se unha normativa define os catorce días como
prazo para a experimentación investigadora, feita razoable,
responsable e controladamente, ninguén deducirá que comeza unha
realidade nova a partir do día quince, nin negará que o proceso vai
encamiñado cara a ela desde antes.
Conviría estudar as vantaxes e inconvenientes das respectivas
denominacións como “preembrión”, “proembrión” e “paraembrión”,
que se deron ao blastocisto ou embrión na súa fase pre implantatoria.
En relación con estes temas hai moito sensacionalismo mediático,
que provoca a dobre reacción extrema de asustarse ou
entusiasmarse. Evitando esaxerar, tanto en temores coma en
expectativas, convén conxugar: a) bos datos, b) correcta
interpretación, e c) prudente aplicación. É un feito que temos máis
datos científicos e máis posibilidades técnicas de manipulación.
Fará falta un grande esforzo de comprensión e de prudencia para
decidir en áreas de incerteza. Fará falta un mínimo de controis
xurídicos, pero a responsabilidade ética non se reducirá soamente
a eles. Para iso será necesario que, no ámbito educativo, se
reformule seriamente a necesidade da dobre divulgación científica e
ética como parte dos mínimos requiridos en educación básica e en
formación permanente.
Os xenes e o medio
Está, por desgraza, moi estendida a imaxe que confunde os xenes
coa chistera do prestidixitador, da que saen panos, cartas, etc,
porque estaban “precontidos nela”. Ás veces, en charlas de
divulgación, pódense escoitar entre as preguntas do público
expresións que denotan o estendido desta concepción. Por exemplo,
preguntaba alguén “se hai un xene da loucura, ou da intelixencia
ou da habilidade musical”.
Unha cousa é ter instrucións e planos para construír un aparello
cos materiais que se atopan nun determinado medio e outra cousa
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é ter xa dentro dunha caixa o aparello encartable e non necesitar
máis que despregalo. ¿Cal destes dous símiles nos serviría para
referirnos aos xenes? Gracia situaríaos a metade de camiño entre
ambas comparacións: “A interpretación polo embrión en
desenvolvemento das mensaxes contidas no seu ADN cae nalgunha
medida entre esas dúas situacións. Individuos de similares xenótipos
utilizarán basicamente as mesmas materias primas, pero poden
incorporalas en diversas proporcións ou, tomando sinais do seu
medio, poden resaltar máis ou menos distintos trazos corporais. Os
fenótipos resultantes poden, polo tanto, diferir considerablemente,
a pesar de proceder de xenotipos similares”.3
Por outra banda, o exemplo máis doado de entender por todo o
mundo sería o dos xemelgos monocigóticos, con semellante identidade
xenética, pero fenotipicamente distintos.
¿Eliminar ou seleccionar?
Seleccionar é un termo neutro. Eliminar é un termo cargado xa
de negatividade valorativa. San Tomé distinguía entre a mentira
(mendacium) e a ocultación da verdade cando non estamos obrigados
a dicila (falsiloquium). Dentro da moral máis tradicional recoñecíase
que, ante un embarazo ectópico, presentábase a situación ineludible
de interrompelo. En lugar de dicir que nese caso se permite o
aborto, é máis correcto, tanto lingüística como eticamente, dicir
que non debe chamarse aborto a esa interrupción do embarazo. En
efecto, a palabra aborto connota xa a negatividade valorativa: unha
interrupción inxusta e inadmisible do embarazo que violase a
dignidade do feto. Non é ese o caso.
Cun criterio semellante, haberá que evitar os termos de “matanza”,
“homicidio” etc., ao referirse á destrución xustificada dun embrión
en estadio pre implantatorio. É un malentendido chamar “matanza
selectiva” á selección xenética de pre embrións para evitar unha
minusvalía. Nunha reportaxe de El País (12-II-05) atribúese a un
voceiro eclesiástico a opinión de que a selección embrionaria é como
“tirar á papeleira” seres humanos que serían presuntamente
“irmáns, con dereito á vida”, sacrificados a favor do embrión
3

ide., p. 82
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“criado na probeta”. Son expresións cientificamente inexactas,
eticamente incorrectas e esteticamente de mal gusto.
Ao mesmo tempo que evitamos estes excesos, habemos de ser
conscientes do perigo de discriminación selectiva, nunha sociedade
que minusvalora as minusvalías e as dependencias. Sen chegar ao
extremo das formulacións esaxeradas que acabamos de criticar,
poderase denunciar a tendencia a converter o excepcional en
habitual e a seguir criterios puramente utilitaristas na valoración
da vida humana. Precisamente para que non perdan credibilidade
estas denuncias, hai que evitar as afirmacións citadas.
¿Sacrificar ou doar?
O devandito acerca da diferencia entre eliminar e seleccionar, vale
para non confundir a doazón co sacrificio. É un malentendido falar
de “sacrificio de vidas humanas para salvar outras” para referirse
á selección de pre embrións con miras a unha futura doazón de
células xeneticamente compatibles. Lemos na mesma reportaxe
citada que a selección embrionaria con finalidade terapéutica
compárase a “sacrificar un corpo humano” e a “matar un irmán
para salvar a outro”. Son expresións igualmente esaxeradas que
fan un fraco favor á postura defensora da vida que pretenden
apoiar.
Outra cousa é que se poidan ter reservas acerca da extensión
rutineira desta práctica e dos abusos que, se non se gardan as
debidas condicións, poderían acontecer. Pero, como sempre que se
acode ao famoso argumento da “pendente escorregadiza”, as posibles
consecuencias que puidesen derivarse do abuso dunha determinada
práctica non serven para probar que sexa en si mesma rexeitable.
Nun tema tan debatido como é o do estatuto do embrión humano
nos seus primeirísimas fases, podemos atopar ata máis de catro
posturas diverxentes dentro dunha mesma liña central na teoloxía
católica. Por exemplo: a) os que rexeitan calquera manipulación do
embrión pre implantatorio por considerar que comezou xa nese
estadio a persoa; b) quen, na dúbida de se comezou ou non, optan
pola postura prudencial de protexelo; c) os que admiten esa
manipulación por non considerar que comezou a persoa antes da
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implantación, e d) quen, independentemente de se comezou ou non
e sen entrar no debate desa cuestión, á vez que admiten con certas
condicións a experimentación con embrións preimplantatorios,
teñen reservas cara a iso por outras razóns de índole sociopolítica,
socioeconómica ou sociocultural.4
Ante esta gama de posturas variadas parece prudente insistir en
que, aínda que non se poida tratar o embrión pre implantatorio
como unha realidade persoal, tampouco se pode tratar como unha
cousa, mero obxecto de propiedade. É unha forma de vida humana
en vías de constituírse como comparece e encamiñada a selo, se ese
proceso segue adiante normalmente. Merece un respecto particular,
non soamente polo que é, senón polo que está orientado a ser. Pero
ese respecto non chega ao grao de esixencias que formulará despois
en fases posteriores.
Técnicas de clonación ambivalentes
É un malentendido non distinguir entre o uso responsable e o uso
irresponsable das técnicas de transferencia nuclear e produción de
pre embrións por clonación. Sería moi cuestionable eticamente
deixar que un embrión producido por técnica de clonación se
desenvolvese ata o estadio de feto co fin de extraer del células para
unha finalidade terapéutica. Pero pódese xustificar eticamente a
manipulación responsable dun embrión no estadio pre implantatorio,
coa finalidade de obter del células para unha finalidade de
investigación ou de terapia.
Para evitar estas confusións conviría distinguir entre dúas
maneiras de argüír contra o uso de pre embrións para a obtención
de células troncais con miras aos seus resultados en medicina
rexenerativa. Unha é o xeito de argumentar que usan os que
valoran ao blastocisto como persoa. A outra é a dos que argumentan
que, aínda que non o sexa, hai razóns para admitir certa esixencia
de respecto, aínda que non sexa incondicional. Esta última postura
aduce, entre outras razóns, a tendencia crecente a cousificar e
comercializar o relacionado coa vida. Pero unha cousa é insistir no
devandito respecto e outra cousa é manter que non sexa aceptable
4

Cf. Th. Shannon, Ethical Issues in Genetics, Theological Studies 60. 1999, 111123; Human embryonic stem cell therapy, ide., 62, 2001, 811-824
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moralmente ningún uso de pre embrións baseándose na premisa de
que hai xa unha persoa presente no estadio de blastocisto.
Non parece prudente pechar o camiño á investigación sobre as
expectativas terapéuticas derivables dos recentes descubrimentos
en torno ás células troncais. Ata non hai moito tempo críase que
toda célula embrionaria era indiferenciada e que unha célula
diferenciada non podería, por dicilo así, retornar a un funcionamento
propio do estado de indiferenciación. Ambos supostos están sendo
cuestionados hoxe 5. Con maior razón, cada vez resulta máis
inconcibible confundir unha célula embrionaria cun pre embrión ou
a un pre embrión cun ser humano completamente constituído. Nin
o biólogo pode afirmar que abonde a información xenética para
determinar o que será o futuro ser humano; nin o filósofo pode usar
o discurso valorativo para recoñecer como persoa ao pre embrión;
nin o teólogo pode consideralo como mínimo requisito biolóxico
presuposto para a recepción dun sopro de vida divina que o
converta en manifestación persoal da Vida con maiúscula e, polo
tanto, dotado dunha dignidade única e inviolable.
¿Clonación terapéutica?
Orixina malentendidos o feito de chamar abreviadamente
“clonación terapéutica” ao uso de técnicas de clonación con
finalidade non reproductiva, senón para fins de investigación ou
con expectativas terapéuticas.
É discutible, tanto científica como eticamente, se hai diferencia
entre un blastocisto resultante dun proceso de fecundación in vitro
(procedente, polo tanto, da fecundación dun óvulo por un
espermatozoide) e un blastocisto producido mediante o procedemento
coñecido coas siglas SCNT (somatic cell nuclear transfer), é dicir,
por transferencia do núcleo dunha célula somática a un óvulo
previamente desnucleado.
Desde o punto de vista da posibilidade de que, tanto un como
outro, se se implantan nun útero, poidan dar lugar a que se
constitúa unha nova vida humana, téndese a ignorar a diferencia
entre ambos. Pero, antropolóxica e filosoficamente, que o primeiro
5
Ver, por exemplo, D. Gracia, Como arqueros al blanco. Estudios de Bioética,
Madrid 2004, 369-394.
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se producira no marco dun proxecto de procreación humana asistida
e o segundo no contexto dun proxecto de investigación mediante
cultivo de tecidos, fainos, humanamente falando, diferentes, aínda
cando as consecuencias biolóxicas en termos de reprodución puidesen
ser iguais.
Interrupcións do proceso de embarazo
É un malentendido non distinguir anticoncepción, interceptación
e interrupción do embarazo. Cando non se coñecía a fecundación do
óvulo polo espermatozoide, non era posible distinguir entre
anticoncepción e aborto. Cando se coñeceu, por primeira vez
púidose distinguir entre impedir que comece a fecundación e destruír
o que xa comezou. Os coñecementos máis recentes sobre o proceso
que vai desde a fecundación á implantación fixéronnos modificar o
paradigma de pensamento. Sen cambiar o criterio de protexer a vida
desde o comezo, os novos datos sobre o comezo lévannos a matizar
máis. Así como se pasou de non distinguir entre anticoncepción e
aborto a comprender que hai que distinguilos, agora pasouse a
recoñecer unha nova zona entre ambos: a interceptación ou
interrupción do proceso durante as dúas primeiras semanas camiño
da implantación. Nese ámbito sitúanse os problemas da
anticoncepción de emerxencia, o dispositivo intrauterino ou o
manexo dos embrións en estadio pre implantatorio, xa sexa en
programas de fecundación in vitro, de diagnóstico preimplantacional
ou de investigación sobre células troncais.
Polo que se refire aos malentendidos acerca da confusión entre
anticoncepción e aborto, xa deberían estar superados hai moito
tempo; pero nalgúns ámbitos, por defectuosa formación moral,
aínda non se disiparon. A consecuencia é de perda de credibilidade
cara a fóra da igrexa e de excesivo rigorismo cara a dentro dela.
Axudará lembrar que na encíclica de Xoán Paulo II sobre a vida se
afirma que “anticoncepción e aborto, desde o punto de vista moral,
son males especificamente distintos”6. Non se inclúe o tema da
contracepción no mandamento de “non matarás”. É certo que a
encíclica fai unha valoración negativa da anticoncepción, pero
distingue entre o aborto que se opón á xustiza e a contracepción que
6

Evangelium vitae, n. 13
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podería vulnerar a expresión do amor conxugal. É posible, polo
tanto, facer unha lectura máis flexible: rexéitase un procedemento
na medida en que vulnere a expresión de amor; queda ao criterio
responsable da conciencia decidir se é ou non é así en cada caso.7
Entre a persoa e a cousa
É un malentendido non recoñecer alternativa entre os dous
extremos seguintes: a) “idolatrar o ADN, personificando o pre
embrión; b) “cousificar” o preembrión, convertendo en rutineira,
ou mesmo comercializada, a súa manipulación. Como subliñou
repetidamente J. R. Lacadena, estas dúas esaxeracións estanse a
cometer a miúdo.8
O devandito ata aquí non obsta para que unha bioeticista xaponesa,
preocupada polas mulleres doadoras de óvulos para ser usados en
técnicas de clonación, manifeste as súas reservas ante posibles
abusos. A doutora Semba, a pesar de non recoñecer o comezo dunha
nova vida humana individual no estadio de blastocisto e non
obxectar o uso responsable de pre embrións excedentes dun proceso
de fecundación in vitro (con tal de que haxa o debido consentimento
e se observen as normativas que o regulen), propón reconsiderar a
normativa desde o punto de vista das mulleres doadoras.
Outra bioeticista, coñecida profesora de teoloxía moral, L. S.
Cahill prefire non polarizar os debates na cuestión de se comezou
ou non unha nova vida humana individual, nin en se se debe
considerar o pre embrión como persoa ou como cousa. Ela propón
prolongar o debate sociopolítico e socioeconómico en torno ás novas
biotecnoloxías.
Nesa mesma liña, para concluír, quixera lembrar as expresións
coidadosas e matizadas con que se refería a estes temas P. Ricoeur.
Pregúntase o hermeneuta francés se nos primeiros estadios da vida
embrionaria, cando aínda non está claro se estamos xa ante un ser
individual e persoal, se poden presentar situacións conflitivas e
7
Trateino con máis detalle no epílogo de Bioética y Antropología, Universidad
Pontificia Comillas, Madrid, 2004, segunda edición, e no capítulo 11 de La gratitud
responsable, Bilbao, 2004.
8

Remítome á páxina web do profesor Lacadena para precisar moitos detalles que
aquí non me é posible tratar en poucas páxinas: cerezo.pntic.mec.es/~jlacaden/
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delicadas á hora de decidir sobre a interrupción dese proceso. Ante
a dúbida sobre se debemos tratar ese embrión como persoa ou como
cousa, poderían darse dúas posturas extremas. Uns dirían que,
desde o primeirísimo momento da fecundación, xa se dá
individualidade biolóxica e que, polo tanto, esixe un respecto
absoluto. Outros dirían que aínda se está a formar esa
individualidade, pero aínda non se dá e, polo tanto, non temos
ningunha obriga de respecto para co embrión. Parecen posturas
opostas, pero ámbalas dúas coinciden, a xuízo de Ricoeur, en non
deixar lugar para o que el chama actuación da sabedoría práctica.
Esta atende ao dobre aspecto dos datos científicos: por unha parte,
a importancia do programa xenético; por outra, o decisivo do
desenvolvemento gradual ata constituírse o que podemos chamar
estrictamente un individuo da especie humana. Dentro dese marco,
a esixencia de respecto vai crecendo gradualmente. Iso suposto, a
sabedoría práctica preguntarase qué é o que, no caso concreto,
respecta máis axeitadamente a vida e a persoa humana.
Acerca do uso dos embrións excedentes na fecundación artificial
di Ricoeur: “A reticencia acerca da manipulación deses embrións
sobrantes non se debe necesariamente a que insistamos nun dereito
deses embrións á vida, senón que xermola dunha sabedoría práctica
requirida por situacións conflitivas, xurdidas do desexo mesmo de
respectar todo o relativo á vida humana nun terreo no que as
dicotomías claras entre o que é unha persoa e o que é unha cousa
9
non están moi claras” . Ademais, apresúrase a engadir tres trazos
do exercicio desta sabedoría práctica: a) “É prudente asegurarse de
que posturas diversas coincidan en apoiarse nun mesmo criterio de
respecto”; b) a busca do xusto medio non debe converterse
simplemente nunha especie de “arranxo por compromiso”; c) para
evitar a arbitrariedade axudará non adoptar o xuízo da sabedoría
práctica a soas, senón con axuda doutras persoas.
Juan Masiá Clavel S. J.

Director da Cátedra de Bioética
Universidad Pontificia Comillas
9

Soi même comme un autre, Seuil, Paris, 1995, p. 317-18
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Paul Claudel, un artesán
de Deus
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Este ano celébrase o cincuenta aniversario da morte de Paul
Claudel, considerado un dos grandes clásicos da literatura francesa
do século XX. A súa obra nace baixo as influencias parnasianas e
simbolistas, pero pronto se ha de distinguir por unha literatura
rupturista, chea de liberdade e informal coas estruturas poéticas.
Obra de cegadora beleza, moi persoal, aberta pero debedora do
clasicismo e cunha soa temática, a exaltación da fe católica. Claudel
foi un converso, sen fendas e apaixonado que afondou nas escrituras
e soubo vivir na fe, “entregándose por enteiro a Deus” e á súa
infinita misericordia. A súa temática relixiosa renxía nun marco
cultural laico e arredado das preocupacións epocais. Eran anos
marcados polas filosofías hegelianas e materialistas e que logo
callarían no irracionalismo. As súas primeiras obras,
principalmente textos teatrais, sorprenderon aos círculos parisienses
e a súa calidade tívose que abrir camiño nun medio cultural pouco
propicio á exaltación das raíces cristiás. Para unha parte da crítica
foi un escritor estigmatizado polas súas crenzas pero a pesar delas,
acabou por se impoñer o recoñecemento artístico da súa obra. Se
algún lector quere comprobar as miñas palabras non ten máis que
ler a concisa nota que lle dedica a Gran Enciclopedia Larouse,
omitindo o seu carácter anovador.
1. Unha vida de traballo, viaxes e distancias
Paul Claudel naceu (6-8-1868) nunha aldea da Champaña de
amplo e sonoro nome Villenueve-sur-Fère-en-Tardenois, onde un tío
avó foi crego e seu pai, francmasón e anticlerical, rexistrador de
fincas. A súa infancia aldeá marcouno fortemente, configurando a
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súa visión existencial do home do campo. O Claudel diplomático
endexamais deixou de ser un campesiño enraizado na súa terra.
A familia preocupada pola educación dos fillos instálase en París.
O rapaz non se adapta á vida capitalina e bota de menos os días
aldeáns: “o vento terrible que zoaba sen cesar e as miñas camiñadas
desafiándoo polo campo” e aquela maceira á que agatuñaba e desde
onde, a carranchapernas, quedaba ensimesmado contemplando a
inmensa chaira champañesa. Asiste ao Liceo Louis le Grand onde
é alumno do filósofo Burdeau, “moralista republicano e xacobino
kantiano,” e de Renan. Influído polos seus profesores confesa “que
perdera as ideas do individual e concreto; non existían para min. Eu
cría que todo estaba sometido ás leis e que este mundo era un
encadeamento ríxido de efectos e causas”.
Naqueles días mozos, a lectura máis influínte foi o descubrimento
de Arthur Rimbaud que “exerceu sobre min unha influencia e un
pulo absolutamente seminal. Sempre estarei en débeda con el,
estareille eternamente agradecido xa que foi decisivo para o
desenvolvemento do meu pensamento”. No número de maio na
revista La Vogue (1896), le “Iluminations”, que lle revela “que o
sobrenatural é o acompañamento continuo do natural” e toda a súa
visión mecanicista quedou invalidada xa que se lle abría unha
fiestra ao misterio e unha lingua de perspectivas ilimitadas. Este
achado foi o preludio do que ha de experimentar no día de nadal na
catedral de Notre Dame, feito que non foi comprendido no seo da
súa familia e sobre todo, coa súa irmá Camille con quen mantivo
unhas relacións difíciles. Unha conversión radical como a de Paulo
de Tarso. Aquel mozo, imbuído das teorías mecanicistas do momento,
que asistía por estética ao espectáculo da liturxia da misa de nadal
en Notre Dame foi collido por Deus:
“Eu atopábame entre a xente, cerca da segunda columna á
entrada do coro, á dereita da sancristía. E entón foi cando se
produciu o feito que dominou toda a miña vida. Nun instante o meu
corazón foi tocado e crin. Crin con tal forza de adhesión, cunha
conmoción de todo o meu ser, con tal convicción, con tal certeza que
non deixou lugar a ningunha clase de dúbida; desde entón, todos os
libros, todos os razoamentos, todos os avatares dunha vida axitada
non debilitaron a miña fe e, a dicir verdade, nin tocala”.

519 71

Xavier Carro

“Moitas veces intentei reconstruír os minutos que seguiron a ese
momento extraordinario [...], un único raio, unha única arma, da
que se valeu a divina providencia para tocar o corazón dunha pobre
criatura desesperada e abrirse camiño cara El. ¡Que felices os
homes que teñen fe! ¿Se fose verdade? ¡É verdade! Deus existe, está
aí. É Alguén, un ser persoal, coma min. Rompín a chorar, a
saloucar e o canto adorable do Adeste contribuíu á miña conmoción”.
Este relato da súa conversión, acaecida en 1886, escribiuno
vintedous anos despois e permaneceu inédito ata 1913. O feito da
publicación desagradou a certos amigos, xa que o consideraban algo
privado, pero o escritor argumentou que o fixera “para dar testemuño
da súa experiencia espiritual”. E o seu empeño de converso pola
conversión de André Gide foi un feito desafortunado que acabou coa
amizade que había entre eles e volvéndose odio e desprezo para o
autor do “Inmoraliste”. Quizais a Claudel lle faltou paciencia e
amor para persuadir ao seu amigo.
Durante os anos de preparación diplomática traba amizade cos
escritores Marcel Schwob e Jules Renard, León Daudet e Gide e
sobre todo frecuenta o cenáculo de Stephan Mallarmé. Compaxina
o estudo e a creación ata que ingresa como funcionario de carreira,
sendo destinado aos Estados Unidos. Polo desempeño do seu cargo
percorreu o mundo de cabo a cabo (China, Xapón, Brasil, Alemaña,
Checoslovaquia, Bélxica). As súas estancias no extremo oriente
foron moi frutíferas para a escritura. Nun intervalo desas estadías,
pasou unha longa tempada na abadía benedictina de Ligugé coa
intención de ingresar na orde, pero Deus non o chamou para a vida
claustral. Claudel foi un home de distancias, tanto no espazo como
no tempo. Lonxe de Francia escribe a maior parte da súa obra,
illado e de costas ao que se facía na capital. Leva adiante, ademais
unha interesante obra ensaística. “Marchei con pouca bagaxe. Era
unha grande aventura. Rompía coa miña familia, co meu pasado co
meu país. Sentíame libre ante un porvir descoñecido. Durante os
cinco anos que botei alá, lin e anotei as dúas Summas de Sto Tomás
que me foron moi útiles tanto desde o punto de vista artístico como
espiritual”. Claudel escribe tamén lonxe da problemática dos seus
contemporáneos, os seus referentes están lonxe e fóra do seu tempo,
están no gran legado da literatura universal. Todos os seus destinos
diplomáticos foron lugares de creación.
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Desde a súa xubilación (1936), retírase ao seu castelo de Brangues,
alternándoo con tempadas en París. Estuda e comenta a Biblia,
labor que o ocupa ata poucos meses antes da súa morte. Comentarios
os seus, máis próximos á poesía que ao rigor teolóxico e escriturístico.
É nomeado académico aos 78 anos en 1946, con anterioridade foi
rexeitada a súa candidatura polo uso libérrimo que facía da lingua.
Claudel con Celine foron os dous escritores que crearon unha
escritura viva, vizosa, chea de resonancias e de fondura visionaria.
Tamén descubrimos ao longo da súa obra o humor, escasamente
tratado polos seus estudosos, un humor, absurdo e de raíz surrealista
que me recorda as greguerías de Ramón Gómez de la Serna (“O
purgatorio: unha incubadora”). O escritor foi un funcionario
modélico e moi respectado polos seus informes minuciosos e dunha
grande exactitude que lle granxeou unha fonda admiración no Quai
d’Orsay. Pois ben esa maneira notarial de levantar acta trasladouna
ao seu universo poético, para cantar desde un realismo da precisión
a fermosura dun mundo enchido de Deus.
Morre en París un 23 de febreiro de 1955, aos oitenta e nove anos,
celebrándose os funerais na catedral de Notre Dame.
2. Un católico nun século de convulsións
Sabemos que no século XIX, o catolicismo non pasou polos seus
mellores momentos. A auxe do cientifismo e do racionalismo bateu
duramente nel, sufrindo un desprestixio nos ambientes intelectuais
e universitarios. Calquera relixión foi tida como unha forma de
embeleco para manter na ignorancia ás xentes. A Francia,
racionalista e laica viviu momentos políticos moi delicados coa
derrota de Sedan, nese ambiente de crise, as novas ideas filosóficas
e políticas acadaron gran esplendor. Aquel mare magnum propiciou
unha busca de novas formas de espiritualidade ao tempo que tamén
houbo un rexurdimento do catolicismo, garante duns valores que
configuraban unha visión sólida conciliando fe e mundo. Desta
crise saíron celebérrimas singularidades en toda Europa. Paul
Claudel é unha delas, como Charles Peguy, no campo da literatura.
O catolicismo foi transcendental para o home e eixe para a súa
obra; deseñou o seu proxecto vital e artístico porque a súa creación
foi concibida baixo o sinal da fe. A súa obra é un tapiz do mundo
tecido primorosamente cos fíos da fe, da razón e da intelixencia: “A
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intelixencia é unha facultade extremadamente importante e non hai
razóns para abandonala. Non creo que haxa que abandonar
ningunha das facultades que Deus nos deu”. A fe non impide gozar
do vida, hai que saber descifrar os signos que temos ante nós,
porque todo é símbolo na natureza: “este mundo novo que se me
acaba de abrir non me quita o interese por este. Os dous foron
creados á vez, é dicir, en relación o un co outro. ¡Son fermosos o ceo
e maila terra! ¿Faríaos Deus para que non servisen para nada ?”
Interrelación e fusión na unidade de Deus. O intenso e apaixonado
amor á vida de Claudel desconcertou a moitos xa que non entendían
que un crente puidese acoller a vida con tal entusiasmo e forza, pois
pensaban que o catolicismo mutilaba a vida.
Urs von Baltasar sinala que en Claudel, como en todo converso,
carece de interese a distinción entre natureza e graza. O escritor
parte do “home novo” semellante ao “home real” (Karl Barth),
limitado pola proximidade e a distancia de Deus. Deus intérnase no
home, non desde fóra senón a través de o seu Fillo, “que se espiu
do seu rango e asumiu a condición de escravo” (Flp 2,6-11). Hai
unha baixada, un descenso de Deus ao home, e este, a través da
comuñón, tamén se religa con El, establecendo a unidade co
creador. De aí que a eucaristía é un acto no que participa de forma
integral o home, desde o espírito aos sentidos. No pensamento de
Claudel, a materia, a substancia reforza a súa visión vitalista. A
eucaristía é o misterio da transubstanciación da materia; e a
materia sen deixar de ser ela é, énchese de Deus, unindo carne e
espírito, corpo e alma. A carne deixou de ser obstáculo para se
converter en instrumento e mediación, “alimento que se fixo
accesible aos nosos órganos corporais”, implantándose en nós “o
sentido de Deus”. Claudel dálle moita importancia aos sentidos,
pois por eles podemos achar e atopar a Deus en todas as cousas do
mundo. Na exteriorización da alma tamén exteriorizamos a imaxe
de Deus no amor, a nosa máxima e humana riqueza.O catolicismo
foi para o escritor a fonte de creación. Claudel cantou a vida plena
e sublimada pola graza que non destrúe senón que enriquece.
3. Unha poética da creación
Toda a literatura claudeliá foi escrita para cantar a gloria de
Deus. O autor elaborou unha teórica do seu proceso poético desde
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unha concepción teolóxico-filosófica, subordinando a esta os demais
elementos estéticos e retóricos. Nos seus libros Connaissance de
l’Est, Art poétique, Positions e Propositions, como nos seus textos
memorialísticos, atopamos o seu pensamento sobre o que había ser
a súa poética.
No conxunto da súa obra chama poderosamente a forma. A súa
retórica non obedece a un afán de singularidade con respecto aos
seus contemporáneos senón a unha constatación de que a escritura
forma parte da creación, desa “santa creación habitada por Deus”.
Para Claudel non hai un universo relixioso e un universo profano:
todo é sagrado. O escritor alude a una capacidade perceptiva do
sobrenatural no tapiz enteiro de creación. O escritor poetiza unha
visión do home relixioso. A poesía é a linguaxe do coñecemento, da
sabedoría, religada á divinidade, ou forma de coñecemento que vén
da sabedoría. Os seus versos son un himno a Deus e a emoción do
Eu translócese no ritmo interno, nese buligar tremente da creación
onde sentimos o alento de Deus. Para Claudel, o mundo creado por
Deus é bo e fermoso e perfecto, froito da súa sabedoría e o poeta non
ten máis que copiala (“Il y a autre chose à faire d’une belle oeuvre
que de la copier”). Na obra de Claudel, a forma expresa a fermosura
do mundo, hai unha gozosa explosión do terreal, da materia
entrando polos sentidos cun significado espiritual. Nos seus
versículos estoura vida, o ritmo lévanos a ese territorio exultante
das formas onde nada está excluído porque toda creación nace do
amor :”Eu quero a fermosa mazá perfecta”.
O poeta rompe coas leis prosódicas e métricas que comprimen ao
verso. Abandona o clasicismo, foxe da monotonía do establecido e
deixa que os ritmos espontáneos gobernen os versos como a vida
mesma, creando un poema sustentado pola música en liberdade e
coa forza dunha abertura. Busca o versículo (Salmos, Witman,
Peguy), pola súa dinamicidade expresiva. Claudel toma como modelo
para a súa innovación a musicalidade do francés oral e espontáneo.
Cada versículo ten o seu ritmo, ritmo que provén da emoción que
se fai tremor. Non me cabe dúbida a influencia do pensamento
oriental, a importancia da respiración, reguladora dos ritmos
naturais nos que está mergullado o propio ser humano. O poeta
quere insuflarlle ao seu verso ese ritmo que vén dos escuros
mananciais da vida. Para el, cada versículo non é un grupo de
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palabras arredor dunha estrutura de pés acentuais, senón unha
unidade de sentido e de ritmo, separado dos outros versículos. A
súa concepción garda unha certa semellanza coa teoría cuántica,
onde cada versículo ten un valor discreto no espazo e no tempo.
A estética claudeliá responde a unha superabundancia de ritmos,
expresando a través deles o seu entusiasmo místico. A respiración
como fonte de vida e o alento de Deus dándolle vida á creación.
Poesía na que conflúen os ritmos do mundo, do home e de Deus.
Claudel vén do simbolismo, que é clave constituínte de toda a súa
obra. O escritor recorre ao símbolo para nos revelar o misterio de
Deus no mundo (“ o descoñecido e a materia do noso coñecemento”),
e o procedemento simbólico é maneira de descifrar a mensaxe que
agacha o mundo, buscando esa zona profunda onde xace o misterio
vivente do creado, xa que “cada cousa aparece nimbada por un halo
espiritual polo que se prolonga o seu ser”. Todas as cousas
“coexisten” e “co-nacen”, polo que cada obxecto é significante do
seu referente, pero tamén son símbolos doutra realidade encuberta
que o poeta revela penetrándoo no seu misterio.
“Eu só podo nomear o eterno.
A folla outonea e cae madura a froita
Máis a folla nos meus versos, non morre
Nin a froita madura, nin a rosa entre as rosas !
Morre, pero o seu nome no meu espírito non perece, foxe ao tempo!”

O escritor a través da palabra enumera o mundo, nomea as
cousas na súa plenitude e beleza material, hai un entusiasmo de
aprehendelas e de reconstruír o puzzle que configura o todo, de aí
ese sentido material que alenta na súa obra. Claudel non desbota
ningunha palabra. É un nominalista, todas as palabras remiten os
elementos que configuran a creación. É coma se levantase acta,
precisa e exacta de cada unha das cousas que ocupan un lugar no
universo.
“Eu sinto, ulo, albisco, descubro, respiro
Eu tamén estou pleno de Deus
Estou cheo de ignorancia e de xenio,
Para min,
Ningunha cousa permanece illada,
No meu corazón todas están entrelazadas ”.

Claudel escribiu reiteradamente que a orixe da súa poesía radica
“na fe e no gozo da verdade” xa que para el o mundo sen Deus non
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ten sentido e ademais sería incompleto e reducido. Deus dáse aos
homes e temos que deixarmos levar “do invisible e misterioso ata
o amor e coñecemento do visible”, sobre esta fórmula desenvólvese
a súa poesía como creación, para “recibir o ser e restituílo ao
eterno”.
4. Algo sobre a súa obra poética
É imposible deterse no conxunto da súa obra poética, escollemos
As cinco grandes odas como mostra máis representativa polo seu
carácter anovador e pola fondura teolóxica do seu contido.
As odas foron escritas na soidade da súa estadía chinesa, entre
1900-1908, publicadas no 1910, levando como subtítulo “Procesional
para saudar o novo ano”. Unha poética baseada na descuberta de
Deus que desborda entusiasmo vital. A súa escritura é unha
“poiese” que imita a obra do creador. As odas son, na miña opinión,
unha poesía que resume a efervescencia intelectual e estética da súa
época: a imaxe dunha creación en continuo devir co pensamento de
Theilhard de Chardin e a gran variedade de ritmos achéganos á
música politonal e dodecafónica. Son un inventario do mundo, onde
o poeta nomea as cousas e como sinala Saint John Perse “cunha
vontade firme de inserirse na esencia das cousas a través dos máis
fondos accesos: o do poema no que celebrar, dicir e cantar son
manifestacións de estados interiores”. Claudel escribe unha “épica
da creación” (M. A. Flores) con Deus ao fondo, e faino revitalizando
un versículo solemne, ao tempo que furioso e arrebatado.
A primeira oda evoca as nove musas, encarnacións da impaciencia
do Espírito. O punto de partida é a mitoloxía para, polo vieiro do
simbolismo, internarse na memoria, no Eu e nos elementos do
proceso poético.
“Toda palabra é repetición,
Coma o canto que ti cantas no silencio,
Como a benaventurada harmonía
Coa que alimentas ti mesma a unión e maila disolución”.
En efecto, mirei e decateime de repente da miña soidade,
Apartado, rexeitado, abandonado.[...]
¿Non sentes a miña man sobre a túa man?
Sentín, eu sentín a súa man na miña man.

O espírito e a auga é a Segunda. O poeta en Pequín soña co mar
que é o infinito e maila liberación. Claudel recorre ao simbolismo
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da auga desde a Biblia, á liturxia pascual pasando polo significado
como fonte de vida que mana tamén dese corazón ferido, ese sangue
de redención, auga liberadora que nos devolve a Deus. Na oda
déixase translucir unha nostalxia da unidade perdida. O poeta
compara o espírito coa auga, esa auga que se infiltra paseniño
disolvendo a solidez dos corpos.
“O mar está contido nas súas ribeiras
E o mundo nas súas lindes,
Nada se perde nese lugar pechado.
A liberdade está contida no amor e latexa en todas as cousas”
“¿Qué portas me han de deter? ¿qué muro?
A auga que recende a auga, eu son más liquido que ela mesma,
Así como ela disolve a terra e a cimentada pedra,
A auga que fixo a terra
Disolve
O espírito que fixo a porta, abre a pechadura”.

A terceira leva por título “Magnificat”, unha oda chea de forza,
emoción e alegría. Un himno de acción de grazas, onde atopamos
poetizada o momento da súa conversión, ese encontro espontáneo
con Deus nunha tarde escura en Notre Dame, pero tamén unha
cosmoloxía do espazo total, desa terra prometida e habitada por Deus.
“Chamásteme polo meu nome,
coma alguén que me coñece”

* * *

“Señor, puxeches en mi un xerme non de morte senón de luz,
ten paciencia comigo, pois eu non son dos teus santos”

A musa que é a graza é a cuarta oda; composición na que o poeta
fai loa do labor poético mantendo un enfrontamento dialéctico coa
musa que é a graza á cal lle suplica que lle deixe cumprir co seu
deber humano. O poeta canta desde a palabra recreando o universo
e canta para os homes a gloria de Deus na creación e no amor humano.
“Deixádeme cantar as obras dos homes e que cada quen
reencontre nos meus versos as cousas que lle sexan coñecidas,
pois, ¿para que serve o escritor se non é para render contas? “

* * *

O grande poema do home, máis alá das segundas causas
reconciliado coas forzas eternas
a grande Vía triunfal a través da Terra reconciliada
para que o home, roubado ao azar, avance por ela”.
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“A casa pechada”, a quinta, cerra o ciclo das grandes odas. No
resumo argumental que encabeza a oda lemos como se lle reprocha
ao poeta o carácter pechado da súa arte e a súa despreocupación
polos homes que o arrodean. Chegou o tempo que toda a súa vida
está ordenada cara o interior en procura de perfección. O poeta
responde que o seu primeiro deber é Deus así como o labor que me
encomendou de xuntar todo en El.
“¡Deus, nada existe senón coma unha imaxe da túa perfección!”

* * *

“(fai) que aquel que escoite a miña palabra
volva a súa casa inquedo e canso,
¿como entrará Deus no teu corazón se non hai lugar?
..........................
Oh Señor, lémbrome daquelas tebras onde estabamos
Cara a cara os dous,
Aqueles escuros solpores de inverno en Notre Dame,
Eu só, prostrado [...]
Todos os homes estaban contra nós e eu non sabía nada.
A fe estaba en min e eu mirábate en silencio
Como un home que está cun amigo...”

O conxunto das odas celebran a cerimonia da comuñón
contemplativa da creación. Creo que ademais desta poética da fe, é
unha crónica que narra a súa conversión e ao longo dos versículos
imos descubrindo como o poeta vai subindo banzo a banzo por esa
escala ata facerse coa verdade vivida, nun proceso de loita, renuncia
e a entrega dun home a Deus cos seus defectos e virtudes. As cinco
grandes odas son un fermoso artificio verbal de gran perfección e
coherencia expresiva da lírica contemporánea.
5. Un teatro sólido, máxico e católico
O teatro de Claudel é considerado como un dos máis anovadores
do pasado século. Escribiu un teatro poético, polifónico e atemporal,
un teatro ademais que fose vehículo e expresión da fe católica e non
dubidou en incorporar cantos elementos novos enriquecesen o seu
propósito teatral. Fixo un teatro que tivese a fermosura dos
pórticos das catedrais que pola súa grandiosidades marabillase e
estremecese o ánimo dos espectadores. O teatro de Claudel, segundo
moitos entendidos, roza o xenial influíndo de xeito decisivo no que
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sería logo o teatro contemporáneo. De raíz clásica buscou a “arte
integral” preconizada por R. Wagner, sentíndose cativado, ao igual
que Valle Inclán, polas ideas do xermánico. Deixou que polo seu
teatro corresen os aires da traxedia grega como a inxenuidade dos
misterios medievais, a paixón e a forza shakesperiana, coma a
fondura conceptual do teatro calderoniano, e por último, a estrutura
perfecta dos clásicos franceses para acadar un teatro fondamente
moi persoal, vigoroso e espectacular.
O seu teatro está pensado para comunicar a mensaxe do
catolicismo, onde a fermosura estética é un elemento definitivo para
a exaltación da teoloxía, dunha teoloxía da salvación e do amor. No
seu teatro hai, como xa dixemos un carreto diverso de materiais,
unha superabundancia ou esaxeración destes coa finalidade de pór
ante os ollos que o sagrado configura a materia xa que todo fai
referencia constante a Deus. Teatro cheo de simbolismo. Nada hai
ocioso dentro dese espazo que suspende o tempo para introducirmos
no ámbito do marabilloso, deixando suspendidos na beleza e na
admiración aos espectadores.
Claudel escribiu un teatro en liberdade, aberto a introducir
elementos plásticos, entre outros do teatro xaponés (kabuki),
danza, canto, coros, imaxe fixa ou cine e uso da música (o golpe do
gong) para subliñar a tensión dramática, esto é, “que funcione
como un sacudidor da nosa emoción” e facendo vibrar a nosa alma
seducida pola palabra, pois a música ten unha función deíctica. Un
teatro de concepción cubista, onde a palabra, a escenografía e maila
música crean un espazo metarreal de eficaz fermosura comunicativa.
A crítica clasificou á súa produción en tres grupos, un primeiro
que abranguería obras de mocidade e plenamente simbolistas Tête
d’or (1889), La Ville (1898), aínda que este elemento é consubstancial
a toda a súa obra. Un segundo, marcado pola claridade de estilo e
a súa monumentalidade. A anunciación feita a María (1912), O
zapato de raso (1924) e A separación do mediodía ( 1905-19489), e
por último, un conxunto de obras de inspiración histórica e bíblica:
O libro de Cristovo Colón (1929) ou Xoana de Arco. Voume dar
unha brevísima noticia daquelas obras que máis me gustaron.
A anunciación feita a María (1912, a versión definitiva) foi
unha das obras máis lidas e representadas. Transcorre na Idade
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Media. É unha obra do sacrificio, do perdón e da graza. Violaine é
unha vítima, un ser repudiado que a pesar da súa situación practica
a caridade e asume a dor como un don divino. Un drama da paixón
humana e da salvación. A Violaine leprosa, nunha noite de nadal,
fai volver á vida a filla da súa irmá que é quen lle causou todo o mal.
A resurrección da pequerrecha garda certa coincidencia simbólica
coa conversión do autor. Gabriel Marcel considera que “ é a obra
mestra de Claudel na que culmina a súa arte estilizada.[...] O
artellamento do pecado e da graza flúe cunha estraña forza de
penetración”.
O zapato de raso (1924): “é o compendio de toda a miña obra
poética e dramática. Un xesuíta, a piques de morrer, pide a Deus,
ofrecendo á súa vida pola salvación do seu irmán. As dúas citas que
abren o texto dannos a clave: “Etiam Peccata” de San Agostiño e
o dito portugués “Deus escreve direito con linhas tortas”, pois a
salvación virá desde un amor adúltero. Même le péché! / Le péché
aussi sert: nos mesmos abismos do pecado, o home pódese atopar
coa misericordia de Deus. É unha comedia ao divino de gran
fondura, onde triúnfa o amor, o sacrificio e maila salvación.
O libro de Cristovo Colón (1929) pertence o terceiro grupo,
formado por figuras bíblicas e históricas. O tema central é a
evanxelización, a expansión da fe no novo mundo. A obra é unha
historia poética, e céntrase nos dous protagonistas a raíña Isabel
e Cristovo Colón. O sultán Miramolín regálalle unha pomba á
Isabel cando nena e ela vai empregar o seu anel de pedida como
argola identificativa, deixando a ave en liberdade e que logo é
recollida por Colón quen utiliza a argola como anel. Desa maneira
misteriosa aqueles dous seres quedarán unidos para sempre. A
pomba e máis o anel han de cinguilos nunha empresa marabillosa.
Colón cumpre cos designios divinos, é un novo apóstolo: “¡o meu
nome é embaixador de Deus, portador de Cristo! E o meu apelido é
todo o que é luz, todo o que é espírito, todo o que ten ás”. O texto
está cheo de referencias bíblicas e salpicado de humor surrealista.
Non me quero esquecer da figura espectacular de Santiago, tanto
nesta obra como en “O zapato de raso”, abrindo un camiño de
estrelas no ceo.
A separación do mediodía (Le partage de Midi), comezada en
1906 e estreada en 1948. George Steiner dixo que era unha dos
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grandes dramas de século XX “e que se tivese que levar dúas obras
a unha illa deserta, decantaríame pola Divina Comedia e por Le
partage de Midi”. Nunha carta a Claudel, A. Gide escribiulle: “en
certas páxinas do seu drama experimento o tremor de Moisés diante
da silveira ardente”. A base temática da obra está nun feito vivido
polo escritor: nunha travesía a China coñece a unha muller casada
da que se namora. Foi un amor correspondido, pero prohibido e
clandestino. Este feito vai ser decisivo para o home, repercutindo
tanto na súa conciencia como na súa creación artística. O tema do
adulterio atopámolo tamén en O Zapato de raso, pero na obra que
nos ocupa aparece sublimado nun texto de gran forza dramática,
“abordando –en palabras de Battistessa– a situación dun home e
dunha muller dispoñible tanto para as solicitacións do desorde
íntimo como para o sacrificio e a graza”. A obra remata con estas
intensas e simbólicas palabras de Ysé:”¡Lémbrate de min cando
esteas na escuridade que por un momento fun a túa viña!” Despois
da devastación das súas vidas e dos egoísmos, os dous amantes
están sos fronte á morte. O que antes era paixón transformouse
nun sacrificio, nunha entrega e ao final, desposuídos e baleiros de
todo, descobren o misterio da comuñón, ese devezo de unidade na
infinitude amorosa do pai.
6. Coda teolóxica
Son moitos o temas que configuran o tecido teolóxico da obra
claudeliá. O seu pensamento relixioso arrinca dun gran coñecemento
das Sagradas Escrituras, como de Santo Agostiño, os Padres da
Igrexa e dos místicos, así como unha vastísima e ben asimilada
cultura. Resumindo, eu fixaríame no desenvolvemento da súa
teoloxía da salvación, baseada no amor e no valor do sacrificio e
tamén na importancia do pecado e, por suposto, a creación como un
acto de amor de Deus. Estes serían para min os eixes principais.
O pecado é un motivo presente na súa literatura, xa que, como
vimos, non está excluído dos plans divinos; del pódese partir cara
a salvación. Isto non pode escandalizar a ninguén, lembrémonos de
Ch. Peguy que escribía que santos e pecadores, todos collidos da
man forman unha cadea cara a salvación e Claudel di o santo reza
con esperanza e o pecador co seu pecado. Os dous parten de que no
home e máis a muller sempre hai unha insatisfacción óntica, unha
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nostalxia do absoluto. O pecado é consubstancial á natureza
humana pero o home é dono das súas accións, polo tanto escolle en
liberdade, en uso do seu libre albedrío. Claudel dálle unha dimensión
importante, acepta o pecado como algo inherente ao mal que asexa
de continuo ao ser humano e toma como referente o “feliz culpa,
incluso o pecado” agostiñano, porque pola morte de Xesús ábresenos
a redención que restaura a vida. Deus planea sobre os nosos
recunchos máis escuros e tan só o roce da súa misericordia é capaz
de rescatarnos, estañando o noso amor magoado.
No universo claudelián o amor florece tamén desde o sacrificio. O
sacrificio adquire un sentido transcendente no momento que é
aceptado e seguindo a San Paulo (“rógovos, irmáns, pola
misericordia de Deus que ofrezades os vosos corpos como sacrificio
vivo, santo e grato a Deus”, Romanos 12, 1-2 ; e ofrendando a vida
en aras da santidade e do amor como en Separación do Mediodía,
cando Mesa acepta os sacrificios para que viva o seu rival Amalric.
Aquel queda limpo de pecado. Violaine, na Anunciación, asume
todas as desgracias que lle veñen enriba e progresa cara a santidade,
ou D. Rodrigo, por exemplo, no Zapato de raso.
Como resposta ao mundo mecanicista, Claudel canta a unidade na
creación xa que está feita por amor para a plenitude. O poeta nunha
volcánica erupción verbal vai do caos á harmonía, da furia á
quietude en procura desa “música razoada” de todo o creado. A súa
linguaxe non é só retórica, é un esforzo para o coñecemento máis
fondo e absoluto da realidade; Claudel quere abranguer a creación
desde o misterio que segundo Einstein “é fonte da verdadeira arte
e da verdadeira ciencia”, mergullándose nel, canta a creación
porque “Deus crea para a plenitude e ten o seu gozo na felicidade
das súas criaturas” (A. Torres Queiruga).
Paul Claudel, atrapado por Deus e seducido pola beleza, fundiu
nunha escrita poesía e oración para que a palabra arraigue e
xermole nos corazóns dos seres humanos, enchéndoos de ledicia.
Xavier Carro
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1. Polo esforzo de Cataluña
Hai setenta anos, cando se estaba
redactando o noso primeiro Estatuto
de Autonomía, ao amparo da
Constitución da II República, o
propio Castelao deixaba constancia
da importancia que tivo Cataluña
nos avances políticos e sociais
operados en Galicia: “Polo esforzo
de Cataluña fixéronse posibles as
aspiracións da nosa Terra”1 . Os
cidadáns galegos do tempo da
República estaban recollendo uns
froitos políticos que non se
correspondían nin co comportamento do noso corpo electoral nin
coas demandas dos nosos partidos
políticos maioritarios, e, sendo
ultraconservadores na nosa política,
e favorecendo á mesma reacción que
sempre nos deixara arrombados no
arredado Noroeste, recibíamos a
cambio os instrumentos institucionais do noso autogoberno e a
categoría histórica do noso nacionalismo. Por iso falaba Castelao da
“locomotora catalana”, facendo
1

Castelao: Sempre en Galiza, Lib. I, XV.
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referencia a unha forza histórica
imparable que estaba poñendo a
Galicia moi por diante das súas
verdadeiras dinámicas políticas.
Pero o abraio de Castelao tería
sido moito maior se, no tanto de
contemplar os feitos da República,
cando o Partido Galeguista trataba
de catalizar as febles aspiracións do
nacionalismo galego, estivera
comentando a transición democrática (1975-1982), cando Galicia
recibiu un estatuto de primeira
categoría e unha vía excepcional de
acceso á autonomía, mentres se
situaba electoral e politicamente nas
antípodas dun estado descentralizado. E por iso cabe afirmar sen
matices que os galegos temos unha
autonomía outorgada, que nos sitúa
nun estadio de desenvolvemento
político que sobarda todas as nosas
demandas.
Tamén compre lembrar que a
punta de lanza catalá non opera
soamente nas demandas territoriais,
ou na específica dimensión do
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autogoberno. Desde que dera comezo
a segunda revolución industrial, a
mediados do século XIX, Cataluña
conformouse coma o gran laboratorio
español do cambio social e político,
no que se fraguou, con puro estilo
europeo, a España dos nosos días. E
por iso constitúe un enorme erro
histórico interpretar as demandas
políticas e sociais de Cataluña en
pura competencia co benestar e o
desenvolvemento de España, coma
se a prosperidade económica dos
cataláns fose contraditoria, ou
mesmo allea, ao progreso xeral de
todos os españois. Pero unha cousa é
recoñecer o papel histórico de
Cataluña, e outra moi distinta
comungar coas rodas de muíño que
está repartindo a que poderíamos
considerar como peor clase política
catalana de todos os tempos. Porque
o que se está facendo co Estatut de
Catalunya é moi distinto do que se
fixo na transición, e porque, se a
Cataluña histórica favoreceu sempre
reformas e acordos globais, capaces
de arrastrar na súa estela a España
enteira, o que hoxe pretende é un
status especial nas relacións con
España que dificilmente poderían
xeneralizarse a Galicia e ao conxunto
das Comunidades Autónomas.
O primeiro que compre saber é
que non estamos falando de simples
retoques técnicos a un Estatut que
quedou superado polos cambios
operados en España e en Europa no
último cuarto de século, ou da busca
dun novo modelo de financiamento
que sexa máis competitivo e máis
solidario na a súa aplicación ao
conxunto das Comunidades Autó-

nomas. Lonxe desa adaptación
necesaria, o que de verdade
establece o proxecto de Estatut de
Catalunya é unha alteración
substancial dos supostos financeiros
e das bases competenciais do
autogoberno, nunha xeira moi
peligrosa para nós, que Cataluña
pretende correr en solitario. Porque
se a verdadeira intención dos
cataláns fose a de ir a reformas
estructurais do Estado autonómico,
introducirían, sen dúbida ningunha,
reformas constitucionais, e porque
unicamente desde a inocencia
política se pode entender que as
reformas que se acaden por vía
estatutaria han de ser xeneralizables
despois por pura reforma paradigmática dos restantes estatutos.
A Cataluña de hoxe non está
promovendo as súas reformas con
criterio homoxeneizador, ou cunha
filosofía de fondo de carácter
federalista, senón con profundo
sentido diferencial de quen pensa,
digámolo dunha vez, que España é
unha federación de tres estados
(Cataluña, Euskadi e España
mesma) na que un dos estados
(España) é á súa vez un estado
autonómico. E por iso non cabe
esperar que as bases políticas do
pacto que trata de sacar adiante o
Estatut de Catalunya acepten,
inmediatamente despois, a xeneralización das conquistas políticas que
os ía reconducir ao punto de partida.
Máis alá dos contidos substantivos
da reforma catalá, é evidente que se
está tratando de gañar o salto
diferencial da nación, do feito
nacional ou da realidade nacional. E
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por iso sería absurdo pensar que se
trata dun simple problema de
honores ou de pedigree, sen implicar
as bases políticas dunha interpretación nidiamente diferenciada da
realidade do autogoberno. O que se
busca en primeiro lugar é que a
definición das comunidades autónomas sexa esencialmente diferente.
E o que se persegue nunha segunda
instancia é que, en base a esa
diferencia esencial das autonomías,
se interpreten de forma diferente as
disposición xurídicas idénticas.
O problema non é novo. Se
tomamos como base de análise os
actuais estatutos de Cataluña e
Galicia, non cabe a menor dúbida de
que, cada vez que Cataluña
progresou no autogoberno a través
de negociacións bilaterais, ou de
interpretacións oportunistas da
legalidade, Galicia quedou atrás. E
se nos centramos na análise dun feito
tan concreto como a creación da
policía autonómica, tamén resulta
evidente que o feito de que a
institucionalización dos Moços
d’Esquadra tivese lugar á marxe dos
estatutos e da Lei de Corpos e Forzas
de Seguridade do Estado fai
imposible, na práctica, a creación
efectiva –non de sucedáneos– da
policía autonómica de Galicia. O que
vai definir a Galicia do futuro non
vai ser a letra do noso Estatuto,
senón a forza política e o esquema
xurídico cos que esa letra se
interprete. E por iso faríamos un
mal negocio se, a cambio dun
Estatuto de nación, como agora se
di, tiveramos que aceptar un
bilateralismo político e económico
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que para a Galicia de hoxe sería
fatal.
O que se discute na actualidade,
ou o que desde Galicia debería de
preocuparnos, non ten nada que ver
coa unidade de España, ou cos
hipotéticos efectos desintegradores
de certas palabras ou propostas. O
que debe dicirse, na miña opinión, é
que o Estatut é tecnicamente malo,
que non resolve a crise do autogoberno que se percibe en Cataluña e
que racha cunha interpretación
esencialmente solidaria e cooperativa do estado autonómico. O que a
aos galegos nos afecta e deberá
preocuparnos, dito agora doutro
xeito, non é a unidade dunha España
que se defende moi ben na análise
racional dos procesos históricos e
políticos que están en marcha, senón
a posibilidade de que, despois de
viaxar tanto tempo enganchados á
locomotora catalana, se nos propoña
agora adquirir unha locomotora
propia, axeitada aos nosos recursos
económicos, á nosa vontade real de
autogoberno e á estrutura de
partidos coa que temos que
arranxarnos. E a iso, se foramos
espelidos, diríamos non.
2. Os fantasmas da esquerda
chegan ao Parlamento
Os alcaldes do PP que ían
exteriorizar a súa protesta no
Parlamento de Galicia (23-11-2005)
non tiñan ningunha razón. O plan de
obras anulado pola consellería de
Medio Rural fora unha das
derradeiras actuacións do goberno
de Fraga, nas que se puxera de
manifesto a súa intención de
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favorecer aos alcaldes populares e de
deixar fondamente condicionadas as
políticas agrarias. E por iso non cabe
reputar de caprichosa ou infundada
a decisión adoptada por Alfredo
Suárez Canal para poñer freo á
deslealdade institucional coa que se
fixera o traspaso do poder.
Pero o feito de que os alcaldes
populares manteñan unha reivindicación cimentada sobre barro non
quere dicir que non teñan dereito á
protesta, nin que esta deba seguir os
canons cos que outros numerosos
colectivos (sindicalistas, prexubilados e afectados de diversa caste) se
teñen posicionado nos contornos do
Parlamento. Cando Dolores Villarino
increpou aos populares antes de
entraren no parlamento estaba fóra
de lugar. E a adopción de medidas
de orde de carácter preventivo, que
impediron a entrada á tribuna
parlamentaria de persoas acreditadas, incluídos algúns senadores,
hai que reputala como un abuso de
poder. A adoración da orde formal
que lles entrou agora aos dirixentes
da esquerda é certamente rechamante. A idea de que o Parlamento
debe comportarse coma unha cámara
de enfriamento de conflitos, ao
servizo da orde e do regulamentismo
exacerbado, e unha mala interpretación da democracia. E xa somos
moitos os que estamos convencidos
de que os sermóns de Manuel Marín,
carentes de fondo moral e estética
retórica, son máis perniciosos para o
desenvolvemento dos debates que
os pataleos de Zaplana ou os murmurios de Acebes.

A presidenta do Parlamento de
Galicia está caendo no mesmo erro.
E, na súa intención de pitar todas as
faltas, con autoridade inflexible e
vontade incorruptible, semella estar
xerando máis conflitos dos que está
a resolver. O que lle falta ao noso
Parlamento no é orde, senón vigor. E
o que menos necesitamos no Pazo do
Hórreo é unha volta ao regulamentismo de García Leira, que empobreceu ata o límite a actividade da
cámara. Para min é evidente que
esta obsesión pola orde do debate só
pode ser expresión dunha falta acusada de cultura parlamentaria. E
por iso non me desagrada que a
oposición popular estea apuntando
formas que nos poden liberar do
muro de silencio que cubriu a
actividade parlamentaria da oposición durante os dezaseis anos que
gobernou Manuel Fraga.
As esaxeracións e os desequilibrios
son sempre malos. E as actitudes do
PP, aquí e en Madrid, non animan a
botarlle unha man en axuda das súas
estratexias. Pero dados os anteceentes da política galega, estou seguro
que nos trae máis conta un parlamento movido que un parlamento
esquecido.
3. Entre a manifa e a COPE
En termos políticos é moi difícil
ser cristián na España e na Galicia
de hoxe. O órgano de comunicación
da Igrexa católica está dando o maior
exemplo de sectarismo, desorientación ética e pobreza intelectual de
todo o panorama mediático. O
discurso da educación sostido polos
bispos non logra afastarse da idea
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dunha operación de poder que non
asume nin analiza o fracaso
estrepitoso dunha longa traxectoria
de alianzas co poder. O discurso sobre
as grandes cuestións do momento
(Europa, reforma dos Estatutos,
pacificación de Euskadi, reforma das
políticas económicas…) é sinxelamente inexistente. Os retos da vida
moderna, suscitados pola evolución
da familia, do traballo, da cultura,
da comunicación e da informática, e
da globalización en xeral, seguen sen
ser recoñecidos nin abordados de
forma convincente. E dá a sensación
de que na ampla comunidade cristiá,
na que non incluímos as minorías
máis comprometidas, está soando o
dramático berro de “sálvese quen
poida”.
Cando foi a mani, ese instrumento
de novo enfoque co que algúns bispos
queren substituír o púlpito e o ensino pastoral, os bispos galegos nin
souberon nin contestaron. Nin estiveron a favor, coma o bispo de Málaga,
nin en contra, coma os bispos cataláns. E unha vez máis tivemos a
sensación de pertencer a unha Igrexa
nostálxica, apegada aos ritos máis
formais, carente do pulo espiritual
que podería axudarnos a enfocar
moralmente os intres de cambio nos
que estamos embarcados. Un intre
de crise que ás veces nos esperta a
tentación de agudizar o problema
para resolvelo.
A visión crítica da Igrexa, desde
dentro e desde fóra, non é allea ao
avance das ciencias sociais. Hoxe
temos moitos datos e moitos
esquemas de análise que nos permiten diagnosticar a situación, no plano
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humano, con moita exactitude. Pero
toda a xerarquía católica parece ter
apostado por non adiantar un só
cambio, por non transformar unha
soia institución, antes de que o
tempo a derrube. E por iso hai tanto
pesimismo e desafección nos que
aspiramos a una reflexión intelixente e libre sobre a realidade
humana da Igrexa.
4. A vella retórica de sempre
O AVE Vigo-Porto, que era a nosa
esperanza máis concreta e realista,
quedou diluído na crise económica
do veciño Portugal. Do trazado de
Lubián non se sabe nada. O porto
exterior da Coruña avanza de xeito
tan entolecido coma a Cidade da
Cultura para tratar de gañar
realismo e posibilidades pola pura
vía de feito. O tren atlántico tamén
se atrasa, a pesar de non ter
programadas nin a electrificación
nin unha sinalización acaída as
necesidades dos modernos convois.
Pero aquí seguimos falando do Plan
Galicia coma se estiveramos en
Babia.
O culebrón de FENOSA é outra
marabilla do surrealismo político.
Seguimos falando da FENOSA galega coma se non souberamos que xa
pasaron 23 anos desde que a empresa
galega, daquela deostada e responsabilizada das desfeitas producidas
nos vales do Miño, foi adquirida por
Unión Eléctrica Madrileña. E por
iso non nos atrevemos a denunciar
que todo o rebumbio mediático
organizado entorno a unha posible
regaleguización da empresa é unha
paletada absoluta, sen fundamento
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xurídico nin económico, e sen
ningunha posibilidade de retornar a
Galicia as rendas derivadas da
domiciliación fiscal das empresas.
Pero seguimos.

avaliacións acaídas das nosas
políticas e facer seguimento real dos
obxectivos que conforman as nosas
políticas públicas.

Mentres todo esto sucede, a propia
dinámica da sociedade está derrubando sen dor a demagoxia económica enxergada polo fraguismo. Nin
converxemos coas economías
españolas e europeas (di o Consello
Económico e Social), nin mantemos
a renda per cápita que debería
favorecerse da perda de poboación.
A Xunta está seriamente endebedada (soamente por debaixo da
Generalitat Valenciana de Zaplana),
a TVG está nunha situación financeira empresarialmente insostible,
e as principais obras programadas
pola Xunta (autovía Dozón-Ourense,
desdobre de autovías, etc.) atrásanse
xa de forma significativa.

O PP, que segue sendo o partido
máis importante de Galicia, acertou
de cheo ao forzar unha rápida
sucesión. O 15 de xaneiro de 2006 é
a data elixida para poñer fin a un
proceso que debe soerguer un novo
liderado, unha nova mensaxe
política, e unha estratexia de recuperación electoral que ten a súa primeira proba nas vindeiras eleccións
municipais. Pero o PP non acertou á
hora de elixir o modelo congresual
da sucesión, xa que, en vez de favorecer un proceso rápido, controlado
e claro, aposta por un proceso longo,
complexo, activador das confrontacións e cheo de incertezas.

A situación parece propicia para
que, a través das institución públicas
e das organizacións da sociedade
civil, fixeramos un exame rigoroso
sobre as nosas políticas, sobre o noso
modelo informativo, e sobre a
eficiencia coa que se investiron os
fondos europeos de cohesión que choveron sobre o Finis Terrae en cantidades abundantes. Pero todo indica
que estamos a punto de esquecer o
fraguismo sen aprender ningunha
lección, ou que empeza a haber certas
políticas de continuidade que non
testemuñan o cambio coa potencia
que esperabamos. Dun xeito máis
concreto. Compróbase outra volta a
mestura de planos políticos nunha
xestión que nos impide facer

5. A sucesión de Fraga

No intre de escribirse esta crónica,
a finais de novembro, dá a sensación
de que a sucesión está encarrilada a
favor do exvicepresidente Alberte
Núñez. Pero tamén é verdade que
seguen vivas catro candidaturas e
que cada unha delas representa unha
forma distinta de enfocar o futuro
do partido e da oposición popular.
López Veiga, que foi o primeiro en
presentar a súa candidatura,
amósase xa coma un oportunista en
busca de acougo nunha candidatura
victoriosa, probablemente con
Núñez. Xosé Manuel Barreiro, que
conecta cos sectores máis conservadores do partido, parece pendente
dunha estratéxica retirada de Cuiña
e dunha sorpresiva coalición de
última hora que lle puidera dar a
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victoria. Xosé Cuiña, que foi o único
expresamente atacado por Fraga,
leva enriba o estigma dunha traizón
feita con ameazas e rupturas. E
poucos entenden xa a mensaxe
personalista dun delfín defenestrado que predica galeguismo e
modernidade abrazado a Cacharro e
a Baltar. Por iso hai un prognóstico
moi estendido que favorece a Alberte
Núñez, que é quen mellor representa a ruptura co fraguismo, a

renovación da cultura ruralista, o
apoio aos plans de Mariano Rajoy e
a pronta capacidade para unha
reorganización da oposición.
O que ninguén dubida é que cando
o Congreso do PP peche o proceso de
sucesión quedará aberto un novo
ciclo na política de Galicia, onde xa
se verá ata que punto cala ou non a
idea do cambio sostida polo
bipartito. Pero iso xa é materia
doutra crónica.
Xosé Luís Barreiro Rivas

Contas do FORO 2005
Ingresos:
Subvención Política Lingüística
Subvención Caixa Galicia
Donativo particular
Recollido no peto no FORO
Total

400.00
300.00
300.00
1.350.00
2.350.00

Gastos:
Viaxes, aloxamento dos invitados e donativo 3.108.90
Gastos cafetería
78.52
Fotocopias
54.00
Carpetas
443.00
Carteis
148.00
Programas
235.00
Total
4.067.42
Déficit a pagar pola revista
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1.717.42

Rolda da cultura

Visión de futuro nalgúns
dos nosos rotativos

Xoán Ber nár
de
z V ilar
nárde
dez

Seguindo o camiño iniciado con
anterioridade por outras, debemos
dicir que determinadas empresas,
neste caso relacionadas cos nosos
medios de comunicación, atópanse
en proceso de se integraren, ou de
constituír unha Asociación de
Medios Escritos en Galego. Algo que,
de resultar, podería contribuír a
fortalecer a todas elas dentro do
neste intre débil mercado do país,
contribuíndo, ao mesmo tempo, a
asentar e profesionalizar un sector
moi desasistido e, tamén, moi
necesario para o seu desenvolvemento. Estamos a falar de A Nosa
Terra, Galicia Hoxe, A Peneira,
Tempos Novos e Vieiros.
No que ao citado en primeiro lugar
se refire debemos de indicar que
está a piques de celebrar o seu
primeiro centenario, xa que
apareceu en 1907, se ben que, aos
trinta anos, houbo de pasar ao exilio
bonaerense, onde contou coa máis
elevada nómina de colaboradores do
exilio, ata retornar ao país cando nel
se deron tempos máis axeitados.
A Peneira é un quincenario que se
publica en Ponteareas desde hai
vinteún anos, e goza da particula-

ridade de ofrecer colaboracións en
galego, portugués e castelán.
Respecto a Galicia Hoxe é o único
xornal diario existente integramente
redactado na nosa fala. Galicia Hoxe
compleméntase con suplementos
que, malia ter nacido hai nada mais
que dous anos e medio, acadaron xa
un grande prestixio: Revista das
Letras, Lecer, Universidade, Océano,
Descubrir, Hoxe Venres, e Volvoreta.
Tempos Novos, revista aparecida
en abril de 1997, froito da empresa
editora Atlántica de Información e
Comunicación, autodefinese como
revista mensual de información para
o debate e está orientada cara ao
xornalismo de investigación e de
opinión.
Por último, Vieiros, aparecida en
febreiro de 1996, co nome da
desaparecida revista do Padroado da
Cultura Galega de México, é a
pioneira da nosa internet, e
responsable tamén da existencia do
primeiro buscador galego. En 1998
xurdiu a súa primeira edición local e
na actualidade conta xa con máis de
trinta correspondentes tanto en
Galicia como no exterior.
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Tal como anticipabamos nas
primeiras liñas do comentario esta
Asociación de Medios Escritos
(AME) está aínda en proceso de
constitución. Non vai resultar fácil,
porén, pór de acordo, unificar
criterios, idearios, e mesmo capacidades económicas, dos membros
interesados para tirar cara adiante o
proxecto. Mais é xa importante o
xurdimento da intención destes
cinco grupos de levalo a porto. Este
parece, tamén, o único xeito de
superar o minifundismo cultural que
aínda existe no país e que acaba por
facer estériles moitas iniciativas.
Audiovisual
O IGAEM e Viso Editorial acaban
de publicar a partitura da Sonata
Fantástica que o músico Marcial del
Adalid compuxera na Coruña en
1853. O manuscrito orixinal desta
obra, ata agora inédita, gardábase
na Real Academia Galega.
O vinte de outubro celebrouse cun
concerto o LXXVI aniversario da
estrea do famoso pasodobre
Ponteareas obra de Reveriano
Soutullo Otero. Isto acontecía tres
anos antes do pasamento, en 1932,
do compositor, cando contaba tan só
52 de idade. Reveriano Soutullo,
inicialmente cornetín do Rexemento
de Murcia, en Vigo, e despois
estudante de música en Madrid,
Italia, Alemaña e Francia,
dedicoulle á cidade olívica na que
comezara unha suite sinfónica. Mais
tamén son seus o pasodobre
Mondariz e a famosa La leyenda del
beso, ao longo de moitas décadas
sintonía da emisora Radio Vigo.
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Sorprendentemente, de xeito case
que sincrónico coa indicada
celebración, en Arcade foi descuberta
outra partitura súa ata entón
descoñecida: Redondela, inmediatamente estreada na vila dos viaductos
á que fora dedicada.
Cine e Teatro
O Centro Galego das Artes da
Imaxe (CGAI), nacido hai dezaseis
anos, e asociado desde ese momento
á Federación Internacional de
Arquivos Fílmicos, ten a súa sede na
Casa da Cultura da Coruña. Nel
axuntáronse cantas filmacións
relacionadas co país puideron ser
localizadas, servindo ademais de
depósito para as produtoras galegas.
Neste centro atópanse copias desde
o ano 1913, ademais doutras en
soportes videográfico e dixital, e
6.900 cartaces de películas, así como
unha importante hemeroteca sobre
o publicado en Galicia e o seu
audiovisual, á que hai que axuntar
as súas propias publicacións. Son de
sumo interese, tamén, as proxeccións
de filmes en versión orixinal,
subtitulados, que neste centro se
veñen efectuando.
A Mesa pola Normalización
Lingüística solicitou que se dobren á
nosa fala, ademais do último álbum
de Asterix, dez películas para o
próximo ano. E aínda que a
intención nos parece boa, ben estaría
que se afinase un tanto máis a escolla
das mesmas, pois os títulos
suxeridos, en xeral, non parecen, nin
moito menos, os máis axeitados para
dignificar o idioma.

Visión de futuro nalgúns dos nosos rotativos

Xesús García é un actor galego que
actúa en Francia, onde obtivo
importantes éxitos en filmes de
Philippe Harel ou Costa Gavras.
Como consecuencia, o sector
audiovisual galego rendeulle unha
homenaxe no mes de outubro pasado
proxectando, en Compostela e A
Coruña, algunhas das fitas nas que
participara, entre elas O sétimo día,
de Carlos Saura.
Ánxeles Cuña Bóveda, cerebro do
grupo Sarabela Teatro, un dos máis
recoñecidos do país, acaba de ser
designada como nova directora do
Centro Dramático Galego.
Congresos. Comunicacións
Entre o 14 e o 16 de outubro,
escritores galegos e portugueses
axuntáronse en Vila Nova de
Cerveira e Goián, localidades
situadas a unha e outra beiras do
Miño, e unidas por unha ponte e un
transbordador. O obxecto deste
encontro, autodenominado Letras na
raia, foi o de establecer unha relación
máis fluída entre ambas culturas e
superar tópicos. Entre os debates
que se produciron falouse do fracaso
do reintegracionismo, concluíndose
ao mesmo tempo que a literatura
galega e a portuguesa manteñen unha
relación mediatizada polo que nos
impón o filtro de Madrid. No
encontro chegouse á conclusión da
necesidade de que os medios galegos
e os portugueses atendan á necesaria
bilateralidade creando espazos de
participación.
Do 10 ao 13 de novembro tivo
lugar en Girona a XXII edición do
Congreso Galeusca de Escritores de

Galicia, Euskadi e Cataluña. O tema
foi o de Tradición e Disidencia. Nel
reivindicouse o punto de confluencia
das tres culturas, chegándose ao
convencemento de que tal reivindicación correspondía á necesidade
de normalizar o seu contexto
cultural.Tamén se salientou a
importancia dos respectivos patrimonios. O congreso celebrouse en
torno a tres mesas redondas, e un
recital de textos e poesías. Entre os
representantes galegos, o historiador
medievalista Anselmo López
Carreira achegou unha moi
discutíbel visión súa acerca dun
“celtismo discutíbel” para o noso
país, mentres que Teresa Moure
considerou que o mundo ten
demasiados furados polo que
debemos de “atopar o talento
necesario para, con eses límites,
transformalo e facer unha figura
simple e sinxela: un mundo novo”.
Decesos
O día 22 de novembro pasado
finou en Pontevedra Mª Victoria
Moreno. Nacida en Valencia de
Alcántara, Cáceres, en 1941, e logo
de estudar filoloxía románica en
Madrid, Mª Victoria Moreno fixo de
Galicia o seu fogar en 1963, onde
desempeñou o seu labor como
catedrática, primeiro no Instituto
Valle Inclán e despois no Torrente
Ballester, de Pontevedra. Estaba
casada co tamén escritor Pedro
Ferriol. A finada era unha prestixiosa
autora, con numerosas obras vertidas
a outras falas. Iniciada na nosa
literatura cun Premio da Asociación
Cultural “O Facho” en 1975, a súa
temática ía dirixida principalmente
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a un público infantil e xuvenil. As
publicacións que acadaron máis sona
foron: Mar Adiante, Leonardo e os
fontaneiros, e Anagnórise, que axiña
chamou a atención, non só polos seus
contidos, senón polo seu título en
grego, significando Recoñecemento.
Entre os premios por ela recibidos
destacan o da Lista de Honra do
Ibby, de 1960, e o White Raven do
Centro Internacional de Lectura de
Munich, do 2002.
As Letras
Nos locais da fundación Barrié de
la Maza, en Vigo, foi presentado o
pasado 18 de novembro o novo
diccionario Castellano-Galego. O
traballo recolle unhas vintecinco mil
entradas e unhas oitenta mil
acepcións, así como as frases feitas
máis comúns, todas elas ilustradas
con exemplos en castelán, a súa
tradución, e distintos equivalentes.
A obra, na que se investiu un prazo
de oito anos, foi dirixida por
Constantino García e Manuel
González, que contaron cun
numeroso equipo de colaboradores.
Ao acto asistiron, ademais dos
autores, a directora da fundación,
Marta Rei, e o presidente da Real
Academia, Xosé Ramón Barreiro.
A Asociación de Escritores en
Lingua Galega vai crear unha
Editora Virtual para autores novos
ou inéditos. Esta editora vai estar
ligada a páxina web da AELG, e non
terá afán económico, sendo os textos
sempre propiedade do autor.
O Concello de Oleiros é hoxe todo
un exemplo no que á lectura e
xestión de bibliotecas se refire. Alá
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polo ano 1985, un fato de mulleres
da parroquia de Santa Cruz do
Campo, que formaba parte da
comisión de festas, decidiu investir
cartos na compra de libros sobre a
muller. A partir desta acción e
sorprendentemente, un ano despois,
comezaron a xurdir outras bibliotecas, ata chegar hoxe a completarse
as nove bibliotecas, unha por cada
parroquia: Perillo, Santa Cruz, Mera,
Dorneda, Oleiros, Iñás, Dexo-Lorbé,
Montrove e Nós. En total hai cen
mil libros e case 400 cabeceiras de
revistas para os trinta mil habitantes
do concello. Nelas facilítanse
consellos para fomentar a lectura, os
contacontos fan as ledicias dos nenos,
e hai un parque de 29 ordenadores,
así como un servizo de videoteca e
fonoteca, sendo todos estes servizos
gratuítos.
Novas en xeral
En Moaña, en plena ría viguesa,
un fato de persoas nucleadas polo
Centro Cultural Daniel Castelao,
creou hai seis anos a denominada
Lonxa Literaria. Un xeito de
parladoiro no que, logo de escoller
un libro, convidan ao seu autor diante
da opinión dun heteroxéneo grupo
de asistentes, estudantes, rapaces,
parados ou traballadores. Estas
lonxas celébranse cada mes, e
presentan a particularidade de que,
cada autor, ao remate da súa
intervención, recomenda a seguinte
obra a considerar. A Lonxa Literaria
é itinerante. É dicir, que vai
percorrendo os distintos centros
sociais, asociacións ou bibliotecas do
concello.
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Na segunda semana de novembro
partiu de Sanxenxo e Vigo a famosa
Volvo Ocean Race, que pretende
circunnavegar o planeta realizando
seis mil millas de singraduras.
Trátase, pois, dunha das regatas
máis duras que se coñecen. A súa
saída oficial deulla o día 12 na
cidade olívica o rei Xoán Carlos I,
disparando, diante dun público de
varios centos de milleiros de
persoas, un vello canón desde o
veleiro sueco Goteborg. Así mesmo,
e para se sumar ao evento, e baixo o
título xenérico de «Galicia, Terra de
Navegantes», organizáronse senllas
exposicións destinadas a dar a
coñecer os principais navegantes que
este país deu ao mundo. Tales
exposicións radicáronse: no Centro
Cultural Torrente Ballester, Ferrol,
no Museo de Pontevedra, e na Casa
das Artes, en Vigo. Exposicións
complementadas e ampliadas por
conferencias sobre os seus contidos.
Premios
O 12 de outubro, e por un só voto
en contra, Miguel Anxo Fernán Vello
deixou de acadar o Premio Nacional
de Poesía. O seu poemario Territorio
da desaparición, que un par de
semanas antes fora distinguido pola
Asociación de Escritores en Lingua
Galega como o mellor libro editado
no pasado ano, non puido pasar nesta
ocasión de ser finalista, aínda que na
penúltima votación obtivera unha
importante vantaxe.
Seis días máis tarde, Darío Xohán
Cabana, o escritor da Terra Cha, foi
distinguido en Mondoñedo co
galardón Letras de Bretaña, creado

por iniciativa do Real Coro de Toxos
e Froles. No seu discurso, Darío
rendeu homenaxe a autores como
Alvaro Cunqueiro, Carballo Calero,
Manuel María e Torrente Ballester.
O premio Esquío de poesía foi este
ano para Martín Veiga, polo seu
poemario Os anos. Martín Veiga
naceu en Noia en 1970 e licenciouse
en Filoloxía Galego-Portuguesa en
Santiago. Na actualidade, ademais
de poeta, tradutor e crítico literario,
é codirector do Centro de Estudos
Galegos de Cork, Irlanda. Publicou
moitísimos traballos, entre eles
traducións ao galego de diversos
autores de fala inglesa, e edicións
anotadas de poemas do seu paisano
Antón Avilés de Taramancos. O
accésit deste premio Esquío foi para
Rafael Lema, por Sete vacas.
Xosé Manuel Fernández Castro foi
o gañador do Premio Internacional
Barriga Verde de Textos para Teatro
de Títeres, categoría de adultos. A
obra titúlase Misterio en Guernica.
O xurado decidiu deixar baleira a
categoría infantil.
Fallados a finais de outubro os
premios Carvalho Calero, de ensaio
e narrativa, convocados polo
Concello do Ferrol, estes recaeron en
Poesía galega última, de Louzao
Ocampo, e Inxalá, de Quiroga,
respectivamente
Limpeza de Sangue é o titulo da
obra gañadora do premio Álvaro
Cunqueiro de Teatro. Nela, o seu
autor, Rubén Ruibal, recrea a vida
de dous personaxes de condicións
sociais ben diferentes que coinciden
na sala de diálise dun hospital.
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Ruben Ruibal naceu en Ribadeo, en
1970, e traballou como autor en
varias obras teatrais.
No concurso literario Manuel
Lueiro Rei, de novela curta, fallado
no Grove o 19 de novembro, resultou
gañador Manoel Riveiro Loureiro co
seu relato Xullo-Agosto, mentres que
o segundo premio foi para Licor de
abelá con xeo do que é autor Xurxo
Sierra Veloso.
Varia
Foi de grande importancia o
acollemento que tivo, o pasado día 3
de outubro, o eclipse anular de sol
que se puido contemplar con toda a
perfección nunha franxa que
abrangueu a maior parte da metade
sur, e parcialmente, o resto do país.
A pesar da hora –pouco antes das
once da mañá– foron moitos os
milleiros de galegos que, xa nas rúas,
as súas casas, ou nos montes, con
telescopios, gafas especiais, que se
ían pasando uns a outros, e mesmo
radiografías superpostas, contemplaron, co arcano respecto que
producen estes fenómenos astronómicos, a evolución do mesmo. Coa
fina agudeza á que xa nos ten afeitos,
a nosa televisión conectou en directo
con varias das vilas afectadas polo
fenómeno, para que os espectadores
o puidesen seguir axeitadamente, a
non ser, precisamente, con aquela
onde se axuntou o maior número de
observadores.

Tampouco podemos deixar de
mencionar coa emoción que o feito
nos produce, o prestixio e a honra
que para a nosa cultura representou
o feito de que, o 17 de novembro, o
presidente da Xunta de Galicia,
puidese dirixirse xa oficialmente en
galego aos asistentes a un acto oficial
da Unión Europea, concretamente
ao Comité das Rexións. No seu
discurso o señor Pérez Touriño
destacou a importancia do
recoñecemento das linguas na
construción de Europa, sinalando
que a nosa é o ADN da identidade de
Galicia. No acto o presidente da
Xunta estivo acompañado polos de
Cataluña, Valencia e outros.
Fechamos estas liñas xusto na
véspera do 25 de novembro, data na
que a Unesco vai levar ao Parlamento
Europeo a candidatura do Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués
que opta a ser declarado Obra
Mestra da Humanidade. Varios
deputados, galegos e portugueses,
emitirán nese día unha declaración
conxunta a favor da proposta.
Mentres, e desde hai moitos meses,
sucédense os actos de adhesión. O
último do que saibamos, o do
domingo, día 20 de novembro, en
Balaídos, como preliminar ao
encontro de primeira división de
fútbol, no que actuaron ducias de
rapaces dos dous países escenificando fermosas coreografías e
danzas dunha e doutra beiras do
Miño.
Xoán Bernárdez Vilar
Xoaberna(@mundo-r.com
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Recuperar a alegría...?
R ubén Ar
amb
ur
u Molet
Aramb
ambur
uru

Leo en Vida Nueva o relato do
martirio de tres misioneiros do
Sagrado Corazón no ano 81 en
Guatemala, asasinados polo exército.
O P. Gran e o seu sancristán Domingo
ían nunhas mulas levando medicinas
e alimentos para os máis pobres;
dúas patrullas de militares
pecháronlles o paso e rebentáronos a
tiros. Estou en Roma, na praza de
San Pedro, abraiado ante a grandiosidade levantada sobre a tumba dun
mariñeiro. Chega unha comitiva
oficial, grandes coches con sereas,
escoltas motorizados e unha impresionante berlina negra. Intúo a chegada dalgún primeiro ministro ou
presidente e achégome con curiosidade. Abren a porta do vehículo,
descende un cardeal con todas as
galas do oficio. Penso na burra do P.
Gran. Algo anda do revés nesta barca
de Pedro.
En España máis dun millón de
persoas maniféstanse contra o proxecto de educación do goberno. Na
basílica do Valle de los Caídos celébrase unha misa por Franco, presidida polo abade mitrado e con toda
a comunidade presente. O templo
acolle a 6.000 persoas, moitos uniformados e coas cabezas rapadas,

quizais os mesmos que dan malleiras
e matan inmigrantes, homosexuais
e todo o que sexa diferente. A COPE
está no candeeiro provocando reaccións moi críticas, non só desde a
política senón desde algúns bispos e
moitos crentes. Un bispo compara a
situación co 36! E hai xente que
comeza a ter medo. Un bispo non debería nunca asustar á xente. En
Madrid xúntanse colectivos e
correntes de base coa idea de artellar
unha rede operativa dentro da Igrexa: Recuperar a alegría. Oxalá que
si.
Sínodo
O Papa afrontou o primeiro sínodo
do seu pontificado, posto en marcha
polo seu antecesor en outubro de
2004 cando proclamou o ano da
Eucaristía. Pero foi capaz de introducir algunha novidade. Foi unha
mágoa que a cobertura dos medios
de comunicación fose tan pobre e se
quedase nas anécdotas e nos titulares
fáciles. Deu a impresión de que todo
o traballo dos pais sinodais reunidos
durante tres semanas se reduciu a
cousas tan ridículas como o asunto
de dar a comuñón na man, que aínda
que ocupou toda a intervención dun
prelado do Opus, non foi ningún dos
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asuntos centrais do sínodo. Non
coñecemos a exhortación final.
Algúns apuntan a que podería estar
incluída na primeira encíclica do
pontífice, xa preparada e traducida
a varias linguas e que será presentada na festa da Inmaculada.
Ratzinger xa indicou que non pensa
escribir tantos documentos como
Xoán Paulo II. A pesar da veneración
coa que cita ao anterior Papa, todo
indica que Bieito XVI apunta por
unha liña ben distinta, menos espectacular e con menos protagonismo.
Unha das novidades máis interesantes foi a introdución na asemblea
sinodal dunha hora de debate libre,
todos os días, e tamén a facilidade
para informar á prensa sobre as
discusións. Facilidade que houbo que
limitar co paso dos días, debido á
falta de rigor de moitos xornais e aos
titulares sensacionalistas. Sabemos
algo máis do encontro do Papa co seu
vello compañeiro do concilio Hans
Küng, que durou catro horas. Non
vos parece moito tempo para un simple encontro cordial? Küng apuntou
que deberíamos agardar sorpresas
de Ratzinger. Xunto cun grupo de
mozos da parroquia asistín á
audiencia do mércores 16 do outubro
na praza de S. Pedro e souben da
sorpresa da curia, que agardaba que
co novo papa desaparecesen as
concentracións masivas de fieis e as
audiencias voltasen á aula Paulo VI.
Resulta que cada mércores se reúnen
entre 25 e 30.000 persoas ante o
Vaticano e din que están “desbordados”. Estiven moi atento ao Papa
durante a audiencia e deume a
impresión de que non se sente moi
cómodo neste tipo de encontros un

98 546

tanto folclóricos (dígoo pola demostración de cantos, bailes, vestidos...).
Non me gustaron os berros da xente
cando apareceu o Papa, como se fose
un espectáculo de rock. Vin a unha
moza americana que toleaba
ondeando a bandeira das barras e
estrelas como se a posuíra un espírito. Ratzinger parecía resignado e
non daba mostras de especial entusiasmo. Por Roma corre xa unha
frase: “A Xoán Paulo II viñan a velo.
A Bieito veñen a escoitalo” Pode ser.
Trala euforia inicial escoitamos unha
fermosa e breve meditación sobre
un salmo e unha saída sinxela do
Papa da praza de S. Pedro. Como non
quero parecerme a Paloma Gómez
Borrero, deixarei atrás estas
impresións da miña estancia na
Cidade Eterna, para concretar no
posíbel a información sobre o Sínodo
da Eucaristía.
A XI Asemblea Xeral Ordinaria do
Sínodo dos Bispos (que creou Paulo
VI hai 40 anos) inaugurouse
solemnemente na basílica de San
Pedro o domingo 2 de outubro. 256
pais sinodais, varios oíntes e 12
delegados de distintas confesións
cristiás compuñan o equipo de
traballo. Ao tratarse do primeiro
sínodo en tempos de Bieito XVI
espertou interese nos medios de
comunicación que acreditaron a máis
de 700 xornalistas. O mesmo Papa
apuntou o tema e o lema: “A Eucaristía, fonte e cumio da vida e da
misión da Igrexa” En representación
da Igrexa española foron convocados
ao sínodo o presidente da CEE,
Ricardo Blázquez, o arcebispo de
Madrid, Rouco Varela e López
Martín, bispo de León. Estaban
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presentes tamén Mons. Herranz e o
galego e ministro xeral dos
franciscanos, José Carballo.
O cardeal de Venecia Angelo Scola
abriu a primeira fase do sínodo co
relatorio inaugural, marcando a ruta
do traballo e sinalando algúns dos
problemas relacionados coa eucaristía: a intercomuñón entre igrexas,
unha práctica cada vez máis común
entre o pobo (cóntanme os mariñeiros do Morrazo como acoden aos
cultos evanxélicos ou anglicanos
cando tocan terra aló en Sudáfrica),
pois para Scola non é un medio
adecuado para a unidade dos
cristiáns se non hai antes unha
unidade na fe.
A falta de sacerdotes aparece como
unha das grandes dificuldades en
todo o mundo, que non se resolve
ordenando homes casados, hai que
pensar nunha mellor distribución
do clero. E un dos temas estrela,
polo menos para a prensa, foi o problema dos divorciados e voltos a casar
civilmente, que quedan excluídos da
comuñón. A solución podería vir pola
axilización dos procesos de nulidade
nos tribunais eclesiásticos. Scola
apuntou como posíbel causa de nulidade a “adhesión mecánica á tradición” de casarse pola Igrexa, que é
unha curiosa forma de chamarlle á
opción que fan a maior parte dos que
se casan ante o altar (mecanizados?).
Os pais sinodais afondaron nestes
temas nas súas intervencións e non
foi doada a síntese debido á alta participación, a dispersión de pareceres,
sobre todo na chamada hora de
debate. A cousa debeu estar animada

e chea de anécdotas como o da férrea
defensa que fixo un cardeal do celibato dos cregos; tocoulle de seguido
a un patriarca oriental que lembrou
que se non fose polos cregos casados,
no seu país non existiría a fe. A preocupación porque a Eucaristía siga
sendo o centro da vida eclesial, a
diminución de asistentes, sobre todo
de mozos, o incremento das sectas
evanxélicas en Latinoamérica, a
falta de ministros... un panorama
difícil.
E así que trala clausura o 23 de
outubro coñecemos a mensaxe do
sínodo: “A Eucaristía, pan vivo para
a paz do mundo”. Agardando a exhortación final, o documento desenvolve
en 26 puntos parte da reflexión e
das preocupacións dos bispos. É
interesante e fermoso o parágrafo 5,
“En escoita do sufrimento humano”
pois é o primeiro tema trala introdución e sitúao antes da reflexión
centrada na eucaristía. Conscientes
da realidade sangrante en moitos
lugares do mundo, a causa da fame,
da pobreza e da violencia, pregúntanse: “Que facer para que, nesta era
da globalización, a solidariedade
triúnfe sobre o sufrimento e a
miseria?”. Diríxense aos gobernantes para que promovan a
dignidade das persoas e comprométense a estar activos na defensa da
familia humana para que a ninguén
lle falte o pan de cada día.
O documento sinala despois as
luces e os retos na vida eucarística
da Igrexa. Entre o positivo destaca o
aumento das vocacións sacerdotais(?), as Xornadas Mundiais da
Mocidade, a adoración do Santísimo
e o aumento dos grupos de monagos...

547 99

Rubén Aramburu Molet

está ben o dos monagos. Lémbranos
que a tradición latina propón unha
“espiritualidade eucarística” que
inclúe a adoración do Santísimo, as
bendicións eucarísticas, as procesións do Santísimo... pois non sei,
pero eu creo que a espiritualidade é
moito máis que unhas prácticas e
debe envolver toda a vida e celebrar
a adoración dos pobres que son o
auténtico rostro de Cristo e os preferidos do Pai. Entre os retos sinala a
perda do sentido de pecado e a crise
do sacramento da penitencia, recoñece os excesos que teñen que facer
moitos curas para celebraren moitas
misas, e danlle as grazas. Aconsella
a comuñón espiritual onde non haxa
ministros que consagren e pide aos
divorciados que participen na misa
dominical aínda que non poidan
comungar. O documento remata
dirixíndose aos sacerdotes, diáconos
permanentes, catequistas, relixiosos
mozos e familias, cunha lembranza
especial para os que sofren e os
enfermos. Escoito algúns comentarios que din que o sínodo non se
pechou senón que abriu unha
reflexión en busca de solucións a
moitos problemas. Oxalá.
Novos santos
Bieito XVI tivo que asumir a
axenda de causas de canonización
posta en marcha polo seu antecesor.
Ratzinger optou por volver á práctica
de anteriores papas e delegar as
cerimonias de beatificación nalgún
cardeal, para presidir só as canonizacións. Na cerimonia de clausura
do sínodo canonizou a 5 beatos: Josef
Bilczewski, Gaetano Catanoso,
Zygmunt Gorazdowski, Felice de
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Nicosia e o sacerdote chileno e
xesuíta Alberto Hurtado que contou
cunha delegación do país encabezada
polo presidente da República,
Ricardo Lagos. O día 13 de novembro
o cardeal Saraiva Martíns oficiou a
cerimonia de beatificación de Carlos
de Foucauld, á que acudiron milleiros de peregrinos. Foron beatificadas
tamén dúas relixiosas italianas
María Crocifissa Curcio e María Pía
Mastena. Bieito XVI apareceu ao
final da cerimonia para venerar as
reliquias de Carlos de Foucauld.
Filtracións do conclave
A finais de setembro unha revista
italiana publicou “O diario secreto
dun conclave”, escrito por un cardeal
anónimo. Nel revélase que a elección
de Ratzinger non foi tan doada, e
que o cardeal arxentino Jorge Bergoglio, recentemente escollido como
presidente da conferencia episcopal
do seu país, foi o segundo candidato
máis votado, e que foi el mesmo
quen facilitou a elección de Bieito
XVI ao indicar que non quería ser
elixido. Ratzinger obtivo na última
votación o apoio de 84 cardeais. Din
algunhas fontes que dos últimos
papas foi o elixido con menos votos,
tendo en conta que era un conclave
con máis electores que os anteriores.
O Vaticano gardou silencio absoluto
sobre o tema, como era de esperar.
Bispo teimudo
A prensa seguiu con interese a
folga de fame do bispo de Barra no
Brasil, o franciscano Luiz Flavio
Cappio opoñéndose a un proxecto de
transvase de augas do río San
Francisco pretendido polo goberno
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de Lula. Milleiros de persoas e o
episcopado brasileiro apoiaron con
firmeza a postura de Cappio. Os
bispos sinalaron que se trataba dun
“xesto profético en defensa do pobo
e do río”. Tras semanas de conversacións e o diálogo cun ministro do
goberno, chegouse a un acordo e o
bispo suspendeu a folga de fame,
pero advertiu que volvería no instante en que se traizoaran os acordos.
Eu, de Ratzinger, levábao ao sínodo.
Instrución vaticana. O Vaticano
publicará un documento dirixido á
formación dos seminaristas no que
se prohibe o acceso ao sacerdocio a
calquera que mostre indicios de
comportamento homosexual ou de
simpatía con esta opción. Parece
querer atallar así un dos grandes
problemas que afectan ao clero, sobre
todo en EE.UU e no Brasil onde as
denuncias por abusos a menores
chegan a milleiros.
Igrexa en España
A pesar de que chegaron as chuvias
o outono foi todo o quente que
prometía e máis. Contemplamos os
desastres causados polos ciclóns en
Centro América e nos EE.UU. A
violencia no Iraq como pan cotián, e
ás nosas portas a traxedia de
milleiros de famentos, golpeados,
asasinados, abandonados sen comida
e sen auga no deserto, expulsados...
pero non parecen suficientes os
problemas, que parece que temos
que buscar inimigos onde sexa. Dígoo
porque non entendo moi ben ese
nivel de crispación, política e social,
no que aparece sempre a Igrexa polo
medio. Digo eu se o noso non será

procurar a paz e o diálogo antes que
as barricadas. Detido na Vía Sacra
recordaba aos mártires conducidos á
morte no Coliseo, ou no Circo de
Nerón, na cotarelo do Vaticano e
pensaba nalgunha emisora de radio
española que tivo a graza de rirse
nun programa dos inmigrantes africanos. Sementando odio, non se
recolle máis que odio, e despois violencia. Agardemos que a sensatez e
o diálogo retornen ao noso patio,
agora que cumprimos trinta anos do
inicio da transición que todos din
tan exemplar. Vai por uns e por
outros.
O problema da educación
A cousa non debe ser doada para
que despois de trinta anos non estea
solucionado o problema do modelo
de educación neste país. Entrementres os que sofren as consecuencias non son máis que os alumnos,
maioritariamente alleos e indiferentes á polémica. Hai uns días falaba
cunha relixiosa responsábel dun
colexio concertado, leva décadas
dedicada ao ensino e amosábase
cansa de tanta discusión, de ter que
pelexar cada ano co mesmo...
Habitualmente colaboro con algún
colexio relixioso e teño bastante
contacto cos rapaces. Teño que dicir
que non noto grandes diferenzas nos
valores e na mentalidade con
respecto dos que estudan en centros
públicos. Quizais haxa máis control
e disciplina, pero a vivencia da fe
non os distingue: visten igual,
pensan igual e divírtense da mesma
forma, o cal non temos porque velo
como negativo.
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Se o obxectivo é lograr familias
cristiás, habería que mirar máis aos
pais e nais e recoñecer que moitos
son froito dunha etapa na que o
relixioso marcaba o compás da
sociedade. Que pasou? En que fallou
aquela educación para que os
milleiros de pais e nais educados no
seo da Igrexa non sexan capaces de
transmitir a fe aos fillos? Tantos
anos de catecismo, de exercicios
espirituais, de novenas, de actos piadosos foron parir esta España laicista
e descrida? Creo que é para profundar, que dicía Castelao, e se non
sempre temos o recurso de botarlle
a culpa aos masóns e a Polanco.
O perverso Zapatero e o pérfido
Rubalcaba conxuráronse contra o
catolicismo militante e velaí as
reaccións chamando a unha nova
cruzada. A cousa púxose tan crúa
que a vicepresidenta do Goberno,
María Teresa Fernández pediu audiencia no Vaticano e foi recibida
por Angelo Sodano, despois de que o
nuncio Manuel Monteiro fixera unha
urxente viaxe a Roma unhas horas
antes da vicepresidenta. Está claro
que non hai entendemento nin
acordo goberno-dirección da Igrexa,
pero tamén que as cousas andan
revoltas na conferencia episcopal,
cousa que preocupa por Roma, polo
que escoito a algúns dos españois
que por alí viven e traballan. Partindo da lexítima reivindicación de
moitos dos manifestantes de defender o dereito a escoller a educación para os fillos e que tiñan claro
que non se manifestaban contra o
goberno, senón pedindo rectificacións na Lei de Educación, e que o
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goberno ten que abaixarse ao diálogo
para non caer nos erros do anterior
executivo, o problema aparece cando
a mobilización se quenta desde a
COPE con insultos e descualificacións persoais, cando reaparecen
espectros da estrema dereita e se
recorre ao trinta e seis e ao trágala,
e a manipulación electoralista da
oposición. A FERE que nun principio
estaba distante e apostaba polo
diálogo, apoiou a convocatoria da
manifestación do 12 de novembro,
farta dos desplantes do goberno
español. Aínda que a maioría dos
bispos apoiaron a protesta, algúns
máis que outros, moi poucos acudiron a ela. En poucas dioceses e
menos parroquias se leron os
manifestos convocando á xente á
manifestación, coa excepción de
Madrid e algunha próxima. O ministro Moratinos, que é de misa dominical, abandonou a igrexa cando se
deu lectura á carta do cardeal de
Madrid animando aos fieis a acudir
á protesta. Leo unhas declaracións
de Lech Walesa, católico, premio
Nobel da Paz e expresidente polaco
que acudiu a Madrid para participar
no congreso Católicos e Vida Pública
organizado pola Universidade San
Pablo-CEU e a Asociación de Propagandistas: “a democracia non se
exerce na rúa, senón no dialogo”
desaconsellando formas de protesta
como a do 12-N.
A manifestación foi un éxito, din
que participaron millón e medio de
persoas. O presidente do goberno,
mostrouse disposto a dialogar cos
convocantes, pero puxo como
condición non tocar a materia de
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Relixión. A prensa sacou á luz as
contas do Estado con respecto á
Igrexa e os euros que esta recada a
través dos fieis. As enquisas realizadas ofrecían unha gran maioría
de españois que ten claro que a
Igrexa debe autofinanciarse e que o
Estado non debe subvencionala.
Outros medios ventilaron o que os
centros da Igrexa lle aforran ao
Estado cada ano.
O novo presidente da CONFER, o
mercedario Alejandro Fernández
Barrajón, pediu ante o conflito co
goberno “dialogo para buscar solucións intelixentes” e afirmou que a
Igrexa non está perseguida, pero si
pouco escoitada. Para o novo voceiro
dos relixiosos españois, “o enfrontamento, a oposición e a agresividade non solucionan nada, e non
podemos manter unha ferida aberta
permanentemente” dixo con
respecto ao conflito educativo.
A Coordinadora estatal das
Comunidades Cristiás Populares
publicou un manifesto discrepando
coa manifestación en contra da LOE,
convidando a disentir publicamente
a todos os cristiáns que non estean a
favor e a demandar aos dirixentes da
Igrexa unha actitude máis evanxélica. Os cristiáns de base apostan
por un estado laico e teñen claro que
o estado non debe financiar a
ningunha confesión relixiosa.
Asemblea de bispos
Entre o 21 e o 25 de novembro
tivo lugar a 85 reunión da Asemblea
Plenaria da CEE. A primeira
presidida por monseñor Ricardo
Blázquez, que parece que logrou

impor o talante moderado que lle
atribúen os medios. Ante o clima
social e político do país e as últimas
confrontacións Igrexa-Estado houbo
moita expectación ante esta reunión,
pero os bispos pasaron con suavidade
sobre certos temas. Foi unha plenaria de celebracións, cunha solemne
Eucaristía na catedral da Almudena,
presidida por Mons. Rouco Varela
conmemorando os 40 anos do Concilio Vaticano II. Ricardo Blázquez
deu conta do Sínodo sobre a
Eucaristía celebrado en Roma e fixo
pública a invitación a Bieito XVI
para que visite España con motivo
do Congreso da Familia que se
celebrará o próximo ano en Valencia.
Os bispos aprobaron os presupostos para o 2006 por valor de
157,711 millóns de euros, dos que
144,24 proceden das arcas do Estado
como “asignación tributaria”. Sabemos que o financiamento da Igrexa
española ocupou parte das deliberacións da asemblea, xa que a CEE
conta con negociar o novo sistema de
financiamento co goberno proximamente. Os bispos españois cren
que se debe aumentar a asignación
tributaria á Igrexa na declaración da
renda, xa que a porcentaxe actual
non se adapta ás “necesidades reais”
e non alcanza para cubrir os soldos
de cregos e bispos. Para coordinar
estes asuntos económicos foi
nomeado o novo responsábel de economía da CEE, Fernando Giménez
Barriocanal, leigo casado, pai de 4
fillos e membro do Camiño Neocatecumenal (Kikos), ademais de
vicedecano da Facultade de
Económicas da Autónoma de Madrid.
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Parece que o malestar de moitos
sectores con respecto á COPE e en
concreto ao programa dirixido por
Jiménez Losantos chegou á sede de
Añastro e foi discutido na “sesión
reservada”. Todo apunta a que os
bispos decidiron que as cousas non
poden seguir así e optarán por un
cambio sen moito ruído, non
sabemos se do xornalista ou das súas
formas.
A plenaria estudou o borrador do
que será o novo Plano Pastoral da
CEE, introducindo algunhas propostas e modificacións, e aprobou
unha declaración de apoio á campaña
sobre a débeda externa organizada
por Cáritas, Mans Unidas, CONFER,
Xustiza e Paz e Redes. Tamén revisaron a terceira edición do Misal
Romano que prepara a Comisión de
Liturxia.
Cristiáns pola esperanza
Entre o 19 e o 20 de novembro,
desenvolveuse en Madrid unha gran
asemblea de grupos, comunidades
de base e outras organizacións. “Fe
cristiá e conciencia cidadá” rezaba a
convocatoria do encontro. Participaron unhas trescentas persoas
chegadas de todo o estado, entre elas
unha numerosa representación
galega. A finais de setembro fixeran
público un manifesto en forma de
libriño: “Imos recuperar a alegría”
froito do traballo asembleario que
levaron a cabo preocupados pola
conxuntura sociopolítica e eclesial
do país e do mundo. Detrás, a
experiencia da Rede Europea da
Igrexa pola Liberdade. Como creo
que neste número de Encrucillada
aparece algún comunicado, non me
estendo máis.

104 552

Igrexa en Galicia
Homenaxe a Francisco Carballo.
Centos de persoas participaron o día
22 de outubro nunha merecida
homenaxe en Marín ao historiador e
sacerdote Francisco Carballo Carballo. O acto abriuse cunha mesa
redonda sobre a vida e a obra deste
insigne paúl e galeguista, na que
participaron o escritor e teólogo
Victorino Pérez Prieto, o deputado
Francisco Rodríguez, os historiadores Anselmo López Carreira e Santiago Prol, o director d’A Nosa Terra,
Alfonso Eiré, a filóloga Pilar García
Negro e Engracia Vidal que representando a Encrucillada deu un fermoso testemuño de amizade e
admiración a Carballo. Emotiva e
cariñosa foi a achega de Chao Rego,
que se atopaba entre o público e foi
convidado desde a mesa a dirixir
unhas palabras. Francisco Carballo
pechou o acto cunha breve intervención, pero que foi toda unha testemuña da súa fe en Xesús de Nazaré
e o seu compromiso coa galeguidade.
Entrada a noite, celebrouse unha
cea con máis de trescentos
participantes chegados de todo o país.
Alfredo Suárez Canal, conselleiro do
Medio Rural do goberno de Galicia
tomou a palabra para honrar e
agradecerlle a Carballo, no nome de
todo o país o seus 80 anos de traballo
por Galicia. Tras a entrega dun
agasallo, volveu a intervir Francisco
Carballo cun discurso cheo de ánimo:
“quédanos moito por facer!”. O acto
foi organizado polo BNG, A Nosa
Terra, Irimia, Encrucillada, Galiza
Nova, CIG, e a Coordenadora de
Crentes Galegos.
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Xornadas bíblicas en Ourense
A mediados de setembro celebrouse XVII edición das Xornadas
Bíblicas, en Ourense, cos orixes do
cristianismo como tema de estudo.
Participaron uns 70 expertos de todo
o Estado español, entre eles Fréderic
Mans, Santiago Guijarro, Josep Rius,
Rafael Aguirre. Tamén a capital das
Burgas acolleu recentemente un
interesante congreso sobre a
presenza do Cister en Galicia e
Portugal.
FERE-Galicia
O 12 de outubro, convocado polas
dioceses galegas, FERE, CONGAPA
e asociación de profesores (Apprece)
tivo lugar un acto de información
sobre os retos da LOE. Participaron
cerca de 1.000 educadores. Xulián
Barrio, o arcebispo de Santiago,
pediu a colaboración dos pais para
lograr un pacto educativo “que
garanta unha educación de calidade
en liberdade” e sinalou os puntos
máis conflitivos do debate sobre a
educación: considerar a educación
como exclusividade do estado, a nova
materia “Educación para a cidadanía” como un intento por parte do
estado para impoñer unha formación
moral e a nova situación laboral do
profesorado no que aparece a Igrexa
como empregadora e non a
administración.
Foro de Encrucillada
Teño que dicir que foi o foro dos
últimos anos que máis me gustou.
Nicolás Castellanos, o bispo que
dimitiu da súa sede porque cría que
o de bispo non é para sempre,
engaiolounos a todos coa súa persoa.

Non se tratou só das relatorios senón
da súa presenza durante todo o día,
falando con todo o mundo, entrando
en todos os grupos que se formaban
espontaneamente nos corredores do
auditorio. Foi o 12 de novembro, en
Santiago. O salón azul quedou
pequeno e aínda que puxeron máis
asentos, houbo xente que quedou de
pe. Recordo os anos de estudante,
cando acudía a aqueles foros que
duraban varios días e onde a
presenza de seminaristas, estudantes de teoloxía e profesores era
numerosa. Agora estraño a súa
ausencia. Será cousa da invernía...
Sobre o foro, tedes todo este número.
Sinodo Tui-Vigo
O domingo 23 de outubro o bispo
de Tui-Vigo, monseñor Diéguez
Reboredo abriu o XVI sínodo da
diocese, despois de case dous anos de
traballo previo de estudo e
sensibilización no que participaron
uns 600 grupos e parroquias,
ademais dunha enquisa contestada
por máis de 9.000 persoas,
apuntando posibles temas para
tratar. Na celebración de apertura,
Diéguez Reboredo pediu aos
diocesanos “audacia e creatividade”
para buscar novos métodos, novas
expresións, “o sínodo non pode
quedar en desexos ferventes, ten que
sinalar orientacións pastorais”. Do
resultado da enquisa sabemos
algúns dos temas apuntados pola
xente de cara a unha reflexión sobre
a realidade pastoral: mocidade,
pobres e marxinados, familia,
muller e participación na Igrexa,
indiferencia e increnza... As
comisións técnicas prepararon catro
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documentos de traballo: Igrexa, fogar
da fe; a Igrexa celebra a súa fe;
Igrexa, comunidade viva; a Igrexa,
fermento de amor. O sínodo
desenvolverase en 9 sesións e será
clausurado o 18 de marzo en Vigo.
Participarán como membros
sinodais, 300 persoas entre bispos,
presbíteros relixiosos e leigos.
Desexémoslle bo traballo e que os
resultados e conclusións enriquezan
a toda a Igrexa galega.
Breves
O Instituto Teolóxico Compostelano organizou un acto académico
a primeiros de decembro con motivo
do 150 aniversario da proclamación
do dogma da Inmaculada. Carlos
Valle Pérez que é o director do Museo
de Pontevedra ofreceu unha
conferencia sobre “A Iconografía
Inmaculista en Galicia”.
En Rianxo celebrouse a mediados
de novembro o VI Seminario
Internacional de Tradución e Poética,
organizado pola Universidade Libre
Iberoamericana en Galicia e rendeu
homenaxe a Manuel Espiña Gamallo
pola súa dedicación aos exilados e
marxinados e o seu traballo de
traducción da Biblia ao galego.
En Pontevedra houbo unha
celebración ecuménica de acción de
grazas polo irmán Roger de Taizé.

Foi na capela da Igrexa Anglicana e
ademais desta confesión estiveron
católicos e evanxélicos. Sabemos que
todos os meses, un grupiño de
persoas destas igrexas se reúne para
dialogar sobre algún tema e rezar
xuntos.
Hai que felicitar a Delegación de
Mocidade de Santiago pois xa envían
todo o material en galego e cun bo
deseño nos cartaces. Dúas convocatorias: a Xornada de Clausura do
Ano da Inmaculada, o 6 de decembro
en Santiago e a Peregrinación a
Xavier durante o Nadal pasando polo
multifestival David en Asturias.
Curas en camiño. Recentemente
uns trinta curas de Galicia
reuníronse no Mosteiro de Oseira
nunha xornada de estudo e
convivencia. Xa é o encontro número
13 que manteñen. A cousa naceu coa
idea de animarse e compartir
experiencias, ante o frío pastoral que
se respira na terra. A cousa comezou
cun grupo de catro amigos en Vigo, e
agora o censo anda polos 40.
Comparten temas de actualidade
como a globalización, a situación do
mundo laboral, o Concilio Galego, e
tamén temas de teoloxía. Destacar o
seu compromiso coa país e a súa
cultura, e o clima de liberdade e
confianza co que se pode falar.
Rubén Aramburu Molet
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X.C. Gómez Alfaro
Confíteor

Litoral das Rias. Poio-Pontevedra. 2005, 70 pp.

Ofertorio de solpores

Espiral Maior. A Coruña 1999, 40 pp.

Non adoito facer recensións de libros de poesía; non porque non sexa
lector deles, senón porque o meu
campo é máis o da teoloxía, no que
sigo con máis asiduidade as publicacións. A poesía que máis me interesa é a que tenta expresar a fondura
da experiencia humana e do misterio, da realidade toda. Non me
importa que sexa máis ou menos
“cristiá”, nin moito menos “ortodoxa”, senón a que manifesta o
tremor e o desconcerto ante o misterio, a que busca a Deus máis que a
que cre que xa o ten atopado.
Desgrazadamente, hai hoxe unha
escasa produción deste tipo de
poesía, sobre todo en galego, aínda
que teña unha longa tradición na
nosa literatura, tal como é coñecido
e reflicten moitas páxinas do meu
libro Galegos e Cristiáns (Vigo 1995).
Alén das cantigas relixiosas medievais, das panxoliñas e dos versos da
piedade popular, os nomes dos poetas que fixeron poesía relixiosa fan
unha longa ringleira: Rosalía, Pondal
e Curros, un grupo grande de clérigos
que vai desde o pioneiro Cura de
Fruime e o bispo Lago, a Saco y Arce,
Crecente Vega, Chao Ledo, Pernas
Nieto, Rey Soto, Castro e Neira...
Tantos grandes poetas do século XX:
Cabanillas, Noriega, Iglesia
Alvariño, Herrera Garrido, Amado
Carballo, Cunqueiro, Celso Emilio,

Carballo Calero, Manuel María... e,
por riba de todos eles, X.Mª Díaz
Castro no seu soberbio Nimbos. Máis
preto de nós, compre traer aquí a
mulleres como Luz Pozo Garza e
Marica Campo, xunto con homes ben
coñecidos do lector de Encrucillada
como X. A. Miguélez (Profecía dun
capitán trono), M. Regal (Chorimas,
...) e B. García Cendán. A eles hai que
sumar poemarios como Rosto incompleto (1996) do prolífico Xosé Lois
García, o impresionante Camiño de
Emaús. Deica un Deus terriblemente
humano (1997) de X. Agulla Pizcueta, un bate menos coñecido, e
outros libros como os que agora estou
a comentar de X.C. Gómez Alfaro.
Estes dous poemarios foron para
min un recente e grato descubrimento, que agradezo ao seu autor.
Ofertorio de solpores ten xa uns anos
(1999), pero non foi o primeiro libro
do seu autor, que publicara trinta
anos antes outro de versos relixiosos
en castelán (De rodillas, 1969) e
varios máis en galego nos anos 90:
As labaradas da lembranza, Alba
plena do alén... de ton elexíaco,
posiblemente causados pola dor da
morte dun fillo, e o de temática
social Matria da néboa; nos últimos
anos publicou varios poemarios de
temática amorosa (Alén do lume e O
clamor da eclipse).
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Ofertorio de solpores é un libro
que manifesta unha fonda fe en Deus,
e ao mesmo tempo unha busca del e
un rebeldía pola súa ausencia. Do
primeiro aspecto son expresivos os
versos melancólicos do poema que
abre o libro: “Ofrecinche, meu Deus,
as labaradas/ lúgubres que habitan a
memoria”. E os de outros como
“Noso Pai”, “Santo Cristo”, “Ti sabes
que nos faltan mans, meu Deus”, e
algúns agrupados nos últimos
capítulos (“Advento” e “Salve”). No
segundo aspecto resúltannos
magníficos os versos do poema “Cara
aTi”: “Ás veces creo que vou cara a
Ti,/ noso patriarca dos abrentes
cálidos,/ cal gameleiro desnortado e
xélido/... Creo que vou ás veces cara
a Ti/ e, sen embargo, galeón de
gloria,/ non te acho vivo, vivo, por
ningures./... e canto máis te invoco
máis te agochas,/ e canto máis te
ocultas máis devezo”. Tamén
“Minas”: “Eu quixera reterte, Deus
inválido,/entre os cativos trencos e
tolleitos/...”
Confiteor (2005) radicaliza aínda
máis esta temática na busca rebelde
e acusadora de Deus. Todo o libro
está tinguido dun sentimento
desgarradoramente existencialista,
marcado claramente, de novo, pola
morte do fillo. Recórdanos ao Libro
de Pregos (1962), unha das mellores
obras de Manuel María, escrito
tamén con ocasión dunha tráxica
morte, a do seu irmán; nestes
poemas tamén desgarradores a voz
do poeta volve cara a Deus con
palabras de imprecación, denuncia e
reivindicación, pero constantemente
de confianza e loanza, cargados de
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esperanza: “¡Agora estás con Deus,
sobor da terra/ e pódeslle pedir a
Deus tódolos paxaros!”. E velaquí a
diferencia con parte dos versos do
libro de Gómez Alfaro, que se fan
particularmente duros e directos,
botándolle a Deus a culpa da morte
do fillo querido, no poema
“Traidor”: “Pido que non me chames
máis, Señor,/ hipócrita proscrito,/
renegado, vendido,/ porque non tes
razón./Nunca fun un farsante/ nin
tampouco un impío.../ Ti si que me
faltaches, aberrante,/ roubándome
aquel fillo.../ Ti si que es un traidor”.
Este Deus maniféstase en outros
poemas semellantes como “xordomudo xuíz de almas orfas” e que
“permanece medio mudo”, como un
“Deus lercho”, un “Deus duro”
“ditador mol das alturas”. E, por
iso, lle pide que sexa “menos deus e
máis humano”, “irmán dos teus
irmáns/ e moito menos, moito menos
pai”.
Non é de estrañar que o poeta
manifeste a fe dun crente que nunca
foi “can mol de palleiro... dos que lle
fan a rosca ós ceos”, pero que ten
“unha febre divinísima”. Por iso, no
medio da súa dor, di tamén que, a
pesar de todo, “non perdín a fe/ nin
as ansias do alén”, e mesmo
“conservo, leal, entre ruínas/ a
palabra sen fel”. É o poema “Credo”
o que sintetiza a fonda fe do poeta,
con perlas coma estas: “Se creo en
Ti/ non é só polo raio delicioso/ que
incendia sabiamente cada albor/.../
Creo en Ti/ por sére-la luz única dos
parias,/ a redención total dos
oprimidos”. A sensibilidade social e
a empatía cos parias da terra
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percorre tamén todo o poemario, e
isto achega a fe do poeta –a pesar das
súas “blasfemias”– ao Deus liberador do Éxodo e do Evanxeo. Isto,
xunto coa magnífica factura literaria
dos versos, fai que anime desde aquí
ao lector a achegarse a este libro.
Quizais cumpriría dicirlle ao
poeta, aínda que posiblemente xa o
saiba, que a teoloxía cristiá sitúase
hoxe, afortunadamente, dun xeito
diferente ante a relación entre Deus

e o mal, entre Deus e a dor do mundo.
Deus non é nin o ditador duro e cruel
que manda as desgrazas, nin o pai
paternalista que soluciona maxicamente os problemas da xente desde
o seu ceo; senón o “gran compañeiro,
o camarada no sufrimento”, como di
fermosamente A. N. Witehead. Un
Deus ante quen podemos desafogarnos confiados, e mesmo berrarlle
na impotencia do noso sufrimento,
pero que xa está a cada instante nas
nosas alegrías e nas nosas penas.
Manuel Regal Ledo

Antón Costa Rico
Historia da educación e da cultura en Galicia
Xerais, Vigo, 2004.

A Historia da educación e da
cultura en Galicia de Antón Costa é
unha obra monumental na que ao
longo de 1.245 páxinas compendia
non so o pensamento educativo
senón tamén o que baixo o nome de
cultural abarca unha chea de
ingredientes, como os campos de
saberes filosóficos, científicos,
políticos ou relixiosos, aínda que
focalice a súa atención e mirada no
eido propiamente pedagóxico no que
exerce e investiga o autor. O estudo,
que divide en dez capítulos, abarca
dende a romanización ata os nosos
días, desde Exeria, Prisciliano e
Baquiario ata Antía da Cal ou
Avelino Pousa Antelo. Para iso, o
autor non aforrou esforzo
pescudando en bibliotecas, arquivos
e librerías: “Percorrín mesmo

apartados mosteiros, onde preguntei
ás pedras, ou bibliotecas prestixiosas
de seminarios, onde preguntei aos
libros”. Ao longo dos dez capítulos
nos que divide a súa obra manexa
gran cantidade de documentación,
pero á vez, moi selecta e detallada.
Remata cunha concisa bibliografía
xeral e dous índices, un analítico, e
outro onomástico, facilitando moito
a busca de conceptos ou nomes.
Hai no libro unha importante
achega de material gráfico: fotos,
mapas e cadros sinópticos. Se é certo
que unha imaxe vale máis ca mil
palabras, hai algunhas que o
corroboran, coma a das escolas do
século XIX, na páx. 710, na que
aparecen os escasos medios cos que
contaban; a que reflicte a uniformidade do nacionalcatolicismo, na
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páx. 1.073, ou a da velliña que trata
de aprender a ler, na mesma páxina.
Tamén é significativa a da páxina
1.067 que recolle unha escola de
aldea nos anos sesenta, que non
parece mellor dotada que a de
comezos de século (na páx. 923). A
obra tamén recolle significativas
mostras caligráficas que van dende a
época dos romanos (pax. 72) aos
séculos XVIII e XIX (páxs. 416, 542
e 576) e que dan unha idea do que
entón se ensinaba e practicaba nas
escolas. É significativo o esmero que
se poñía desde o século XVIII na
caligrafía. Era esixencia fundamental para os aspirantes a mestres.
Tamén existen algúns mapas
escolares e cadros esquemáticos que
facilitan a visión de conxunto dun
período concreto.
Coa modernidade e, sobre todo,
coa Ilustración a educación recibe
un gran pulo en Europa e tamén en
España. Iso reflíctese no libro
tamén: os capítulos alónganse e a
obra adquire maior corpo. Non
podemos esquecer que é agora cando
a educación adquire maior relevo,
empeza a ser problema do Estado,
configurándose así a moderna
educación pública. Á época ilustrada
dedícalle preto de trescentas
páxinas, o que non parece desproporcionado tendo en conta a capital
importancia dese século para a
educación. Durante esta etapa hai
un crecente interese pola alfabetización, debido o incremento das
actividades mercantís que obrigan a
rexistrar e levar contas. Todo iso pon
de manifesto a necesidade de
aprender a ler e escribir. Quen
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domina estas habelencias obtén
mellores postos de traballo. A
aprendizaxe lógrase pola vía familiar
(as familias onde hai clérigos teñen
vantaxes) e mediante o uso de
cartillas, que son agora o método de
lectura e de escritura. Tamén contribuíron nesta tarefa algúns
campesiños máis adiantados que fan
de mestres, os escribáns, capeláns e
mestres de escolas municipais que
contribúen a alfabetizar a poboación. A par disto dáse tamén o ensino
técnico artístico nos talleres dos
gremios ou directamente cos
mesmos artistas.
O clero compostelán do XVIII ten
unha boa formación, obtida preferentemente nas universidades de
Salamanca ou Valladolid e preferentemente no campo do Dereito,
ademais da Teoloxía que era
preceptiva. Na segunda metade do
XVIII –constata o autor– as
bibliotecas dos cóengos aumentan
en exemplares e inclúen bibliografía
ilustrada. Tamén se refire ao papel
destacado que xogan agora algunhas
mulleres ilustradas, como a irmá do
P. Isla, María Francisca Isla e Losada
–“Mariquiña”–, María Reguera de
Mondragón, quen ten gran protagonismo na Sociedade Económica de
Amigos do País de Lugo, potenciada
polo bispo Armañá, ou a condesa de
Lemos, Josefa de Zúñiga e Castro.
Nas dioceses galegas hai unha
preocupación pola formación do
clero, que xe se ven arrastrando
dende o século XVI, como reflicten
os Sinodais nos que se dan normas
precisas para instruír a aqueles que
van a recibir ordes sagradas ou para
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quen exercen como presbíteros nas
parroquias. O bispo mindoniense
Caja de Lara sinala no sínodo de
1585 que os clérigos debían dedicar
varias horas diarias ao estudo. A
partir do Concilio de Trento, no ano
1565 empezan a crearse seminarios
para a formación do clero. O
primeiro seminario galego créase en
Mondoñedo no 1587 e pervive así
ata 1772 cando o bispo Losada e
Quiroga o amplía e lle dá unhas
constitucións polas que debe rexerse.
Ao longo do século XVIII empezan
a estenderse as escolas parroquiais
apoiadas pola Igrexa ou por
particulares. A figura do mestre
xorde agora sen un status definido.
Xeralmente traballan noutras
ocupacións das que sacan algunhas
horas para instruír os nenos e polas
que reciben un escaso salario, moi
inferior o de outras profesións.
Debían contar ca licencia do párroco
ou do señor da xurisdicción. En
Santiago xa funcionaran con
anterioridade estas escolas, promovidas polo Bispo S. Clemente e
encomendadas aos xesuítas. Na
segunda metade do XVIII aumenta
de forma xeneralizada o número de
escolas en Galicia. Segundo o cadro
que aparece na páxina 545 que
reflicte o Catastro de Ensenada
(1754), só na provincia de Santiago
había 61 escolas e 32 na de Tui. A
educación feminina tamén recibe
agora un importante pulo. Esténdese
os colexios de orfas nas principais
cidades e en Santiago fúndase o
Colexio da Ensinanza para fillas da
fidalguía galega.

A Universidade de Santiago tamén
se adianta ás reformas ilustradas
con Ulloa e Sánchez Ferragudo, que
se continuarán no último tercio do
século cos plans reformistas borbónicos. Hai unha grande preocupación
por introducir a nova ciencia experimental. Ese afán renovador vai a
introducir a cátedra de Física
experimental en Filosofía onde se
ensinaba a física de Aristóteles, que
agora se ve substituída pola física
moderna a cargo do Dr. Francisco de
Neira, quen trata en van de montar
en Santiago un gabinete de Física
experimental, onde facer prácticas
cos alumnos, segundo se facía nas
universidades europeas máis
adiantadas.En medicina introdúcese
a cátedra de Anatomía, a cargo do
Dr. Gómez Bedoya, quen empeza
facendo prácticas, pero ao cabo duns
anos, abandona.
Constata Antón Costa a presenza
de obras significativas na bibiloteca
universitaria compostelá, como o
Cours d’Étude pour l’instruction du
Prince de Parme de Condillac (1780),
o Verdadeiro método de estudar, do
Barbadiño, o Émile de Rousseau
(1793) ou o De l’education publique
de Diderot (1762). Estes libros
prohibidos pola Inquisición atopábanse en sas reservadas ás que so
tiña acceso unha minoría autorizada.
Aos séculos XIX e XX dedícalles a
obra unhas seiscentas páxinas. O
dezanove vai a levar á práctica as
ideas ilustradas que defenden unha
educación pública regulada polo
estado. A constitución de Cádiz de
1812 regulamenta os contidos do
ensino primario e secundario e crea
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cátedras e escolas especiais unidas á
universidade. Créase agora a Universidade Central de Madrid e a
Academia Nacional de Educación.
Destaca o autor a plan de estudos
do Duque de Rivas que servirá de
referencia durante varios anos e que
se apoia en catro principios básicos:
a) liberdade limitada de ensino; b)
gratuidade restrinxida; c) utilidade
social, e d) centralización administrativa e relativa secularización.
Diferencia tres tipos de ensino:
primario, secundario e superior e de
escolas especiais. Ese plan será
retocado e mellorado pola Lei
Moyano de 1857, que fixa o ensino
primario obrigatorio para todos os
nenos comprendidos en idades entre
6 e 9 anos, gratuíto para os que non
poidan pagalo. O ensino secundario
ten unha duración de 6 anos. Hai
dous tipos: a) o de Artes, que conduce
á universidade; e b) o aplicado a
profesións industriais, que leva ao
título de perito. Divide o país en
distritos universitarios onde o reitor
é a suprema autoridade educativa
da que dependen as xuntas
provinciais e locais de educación. Na
universidade tamén se crea un novo
esquema de facultades (páx. 703).
Durante este século xorde unha
preocupación pola educación
feminina, como poñen de manifesto
varias mulleres que destacan na
cultura e o ensino. A Escola Normal
Central de Mestras está vinculada á
ILE, que terá influencia en Galicia a
través de X. Vicente Viqueira e da
súa tía Carmen López-Cotón
Viqueira.
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O idioma galego, pese a todo,
quedou marxinado neste proceso.
Ensínase en castelán e considérase
un vicio expresivo que hai que
desterrar tano a fonética como os
xiros gramaticais galegos que so
serven para deformar o “maxestoso”
castelán. Só algunhas voces illadas
de rexionalista reclaman a presenza
do galego na escola.
O século XX empeza coa depresión
do 98, pero iso non empece que desde
o comezo se impulsara a educación.
Polo 1907 créase a Junta de
Ampliación de Estudios que vai
permitir que ao longo de 25 anos
uns 2000 estudantes e profesionais
se formen en universidades europeas
achegando de volta un forte pulo
remodelador da cultura e da
educación. Tal é o caso dalgúns
galegos, como Viqueira ou Eloi
André. Tamén se crean en Madrid,
baixo a dirección de dous institucionistas, a Residencia de Estudiantes e a de Señoritas, xunto coa
Escola Superior de Maxisterio.
A ditadura de Primo de Rivera
aumentou os centros educativos e
implantou unha rigorosa organización académica. Coa chegada da
República prodúcese unha apertura
aos principios educativos da ILE e
as novas correntes educativas
europeas e americanas. Impúlsase a
escola pública, obrigatoria e gratuíta
e suprímese o ensino da relixión. A
ditadura franquista supuxo un
retroceso na educación que quedou
baixo o control da Igrexa e do
Movemento Nacional. Ruiz Giménez
e Lora Tamayo implantan certas
reformas na educación, que xa vai a
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sufrir un cambio importante no
1970 coa Lei Villar Palasí, que crea
unha educación básica de 8 anos, un
bacharelato de 3 e un curso de
orientación universitaria para
acceder á universidade. A formación
profesional tamén sofre cambios. As
escolas normais transfórmanse en
universitarias. Xa coa entrada da
democracia, os socialistas métense a
fondo ca educación nos tres niveis:
primaria, secundaria e universitaria: LRU (1983), LODE (1984) e
LOXSE (1990). A escolarización
chega a ser total e amplíase o período
obrigatorio ata os 16 anos. Con todo,
estas reformas chocan en Galicia cun
poder autonómico conservador pouco
entusiasta cos principios que
inspiran a reforma. A pesar de todo,
os movementos renovadores educa-

tivos tiveron e seguen a ter gran
forza en Galicia.
A obra de Antón Costa é unha
suma cultural de Galicia magnificamente redactada e ilustrada que
non só se centra na educación senón
tamén no seu contorno pluridimensional co que necesariamente
ten que dialogar e provocar. A
cantidade de datos e información
que manexa fan dela unha obra
única. Pecisamente esta xenerosidade informativa fai por veces
perder o fío do discurso sobre as
ideas e intereses que están detrás
dos movementos e cambios educativos, aínda que si están ai. O libro,
igual que o cadro de Xulia
Minguillón que aparece na portada,
deixa plasmada maxistralmente a
educación ao longo da historia en
Galicia.
Manuel Rivas García
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Libros chegados

VV.AA. Sociedad, política y
economía en el cambio de siglo, Sal
Terrae. Maliaño 2005, Presencia
social, 608 páxs.
Selección de editoriais publicados
nos dez derradeiros anos pola revista
Fomento Social. Editada polos
xesuítas con carácter interdisciplinar: realidades económicas,
sociais e políticas, globalización,
desenvolvemento, economía, unidade europea, política gobernamental
española... José Juan Romero
preparou a edición.
Masiá Clavel, Juan: Tertulias
de Bioética: Manejar la vida, cuidar
a las personas, Sal Terrae, Maliaño,
2005, 272 páxs. Presencia Teológica.
Como o seu título indica, o libro é
froito de 15 anos de tertulias sobre
a vida. Diálogos con seriedade
científica e mentalidade aberta.
Tendo en conta criterios cristiáns
pero sen excluír outros.
Támez, Elsa: Luchas del poder
en los orígenes del cristianismo: Un
estudio de la primera carta a
Timoteo, Sal Terrae, Maliaño 2005,
208 páxs. Presencia Teolóxica.
Non é casual que a autora sexa
muller. Esta primeira carta de
Timoteo ten un ton vertical e
patriarcalista co que non deixa,
precisamente, ben paradas ás
mulleres... Elsa estuda o porqué
desta actitude, que está nas liortas
deses tempos entre dirixentes da
comunidade e mulleres de alto nivel
económico que axudaban á
empresa... ¡Nada é novo nesta
sociedade!
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Horsley, Richard A. e
Silberman, Neil A. La revolución
del Reino: Como Jesús y Pablo
transformaron el mundo antiguo, Sal
Terrae, Maliaño 2005, 284 páxs.
Colección Panorama
A liña de estudos das orixes do
cristianismo vai en aumento axudada polos novos métodos de
investigación entre eles a arqueoloxía. Cada vez son máis as consecuencias da investigación respecto
da sociedade e tipos de vida que
condicionaron o cristianismo.
Ramos, Baldo: Escura e transparente, tresCtres, poesía, Santa
Comba 2005, 85 páxs.
O tempo era daquela/conciencia
dunha voz que non doía/mazairas
grises e escuma de metralla. Arcadio
López Casanova preludia esta obra
do autor celanovés e non escatima
eloxios á súa traxectoria poética.
Pazó Fernández, Edith:
Diccionario galego de televisión,
Xunta de Galicia, Santiago 2005,
248 páxs.
Trátase de revisar, corrixir,
actualizar, perfeccionar o vocabulario
galego técnico, social e científico a
uso nos medios audiovisuais. Trae
unhas 2.500 entradas onde consta a
categoría gramatical, definición,
sinónimos, equivalencias noutras
linguas etc. Telelixo, rutineiro,
monofonía, entroidada son algúns
exemplos.
Rei Lema, Xosé María: As
historias de Pepe de Xan Baña,
tresCtres, Santa Comba 2005, 470
páxs.

Libros chegados

O libro é unha recompilación da
obra do bergantiñán Xosé Baña Pose:
biografía, comentario lingüístico e
bibliografía corresponden ao autor.
Llanos, José María: Confidencias y confesiones, Sal Terrae,
Maliaño 2005, 208 páxs. Servidores
y testigos.

O autor é un rabino doutor en
Ciencias relixiosas. Unhas oitenta e
tantas historias que invitan á
reflexión, á oración, á conversión dun
xeito ameno e doado.
Grün, Anselm: Habitar en la
casa del amor, Sal Terrae, Maliaño
2005, 134 páxs. Pozo de Siquem.

O prólogo pertence ao bispo
emérito Alberto Iniesta, a presentación a Gabino Uribarren. Os textos
son do padre Llanos nunhas
entrevistas que corresponden ao ano
1982. É xa unha figura estelar na
posguerra española e na transición.

O autor é un benedictino alemán.
O tema unha reflexión-experiencia,
sobre o amor humano, onde nos
ensina a decubrir que é o mesmo
amor divino. Non hai dúas
realidades senón unha soa que
cómpre aprender a vivir.

Barbo, Giancarla e Paganelli,
Rinaldo: Narrar a Jesús, Sal Terrae,
Maliaño 2005, Recursos catequéticos.

Nouwen, Henri: El trabajo por
la paz: Oración, resistencia, comunidad, Sal Terrae, Maliaño 2005,
128 páxs. Pozo de Siquem.

A autora é relixiosa, doutora en
catequética e pastoral xuvenil, o
autor, crego e profesor de pastoral
catequética. Teñen varias obras en
colaboración.

O autor, crego holandés, insiste
unha vez máis no camiño para
conseguir a paz. O pacifismo non
consiste só en levar pancartas senón
que ten que nacer na oración. Non
abonda con abolir armas e guerras,
senón matar o consumismo e o
egoísmo. Construír comunidades
onde o amor e o perdón logren a
solidariedade.

Escollen dez relatos evanxélicos
coa fin de provocar o encontro do
lector con Xesús.
Monbourquette, Jean e
d´Aspremont, Isabelle: Pedir
perdón sin humillarse, Sal Terrae.
Maliaño 2005, 176 páxs. Proyecto.
O autor é crego e psicólogo, a
autora traballa no acompañamento
de persoas no loito. Ambos tentan
levar ás persoas á fin de si mesmas
e aumentar a autoestima na
reconciliación.
Rami Shapiro, Rabí: Cuentos
jasídicos anotados y explicados, Sal
Terrea, Maliaño 2005, 254 páxs. Pozo
de Siquem.

Os artistas de Anxel Casal:
Arte e edición nunha Galiza
entusiasmada , Concello de
Santiago 2005, 392 páxs.
É o catálogo da magnífica
exposición que o Concello de
Santiago dedicou a Anxel Casal como
homenaxe. Un dos seus alcaldes da
República, asasinado no 1936.
Impresor de profesión puxo o seu
traballo e o da súa muller, a modista
María Miramontes ao servizo da
cultura galega.
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Portadas de libros e revistas,
pinturas, carteis, follas publicitarias,
debuxos, da etapa cultural que vai
desde 1917, impulsada polas
Irmandades da Fala e a Xeración
Nós, ata 1936, na que ficou afogada
no sangue dos mártires.

Díaz, Luís Seoane, Arturo Souto e
outros
que
non
inclúen
minusvaloración.

É impresionante o inmenso
traballo que se fixo. Fai honor ao seu
lema “Unha Galiza entusiasmada”.

Enrique Acuña, comisario da
exposición, fai unha interesante
introducción. A contraportada
recolle a lenda: Os pobos unicamente
son grandes pola cultura, un hórreo
e o pertinente consello: Mercade libros
galegos.

A nómina de artistas é de luxo:
Castelao, Maside, Colmeiro, Camilo

Pois isto é o que lles queda a quen
non a visitou antes do doce de Nadal.!
Engracia Vidal Estévez

Avisos para os pagos da suscrición
Xaneiro
Facturación dos recibos domiciliados. Xestiónaos CaixaGalicia. Para a
revista é o máis cómodo.
Xaneiro-Febreiro-Marzo
Todos e todas aqueles que prefiren pagar directamente xa sexa na man,
por xiro postal ou bancario. Ou enviando un cheque ao nome de
ENCRUCILLADA.
Abril
Mándanse os REEMBOLSOS a quen non teña feito o pago nos meses
anteriores.
Na contraportada tedes as contas e os prezos. Agradecemos a colaboración.
TER EN CONTA: Que os reembolsos custan 3.60 euros e ¡moito traballo!
Os recibos domiciliados: 0.39 se a domiciliación é na Caixa Galicia, e 0.60
se é noutra entidade
Cobrar os cheques custa 1.46 se son de outra entidade e nada se son da
Caixa Galicia.
A devolución dos recibos resulta tamén custosa: 0.86.
E as reclamacións: 0.27 máis o traballo.
Conclusións: Evitar devolucións e reclamacións, e para iso avisar a tempo
os cambios.
Agradecemos moito as cotas de apoio. É un xeito de solidariedade.
Compénsanse outras bonificadas.
Se pagamos por recibo bancario hai que avisar á Administración
a cantidade que queremos pagar.
Traballar por aumentar as suscricións. O número abarata os
costes.
GRACIÑAS
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