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Guieiro
O atraso no que vivía España nos anos 30
explica en boa medida a crise que sufriu nos tempos da República e
que desembocou logo na Guerra Civil. Esta é a análise que deses anos
fai o profesor Juan María Laboa que abre este número cun traballo
titulado A Igrexa na crise española dos anos trinta. El enfoca deste
xeito o seu traballo nestas páxinas:
“Nos anos trinta, co transcurso dos avatares do século, aquela España
demasiado ligada ao pasado entrou aparentemente en crise ou, polo
menos, sentiuse conmovida polo aparente proceso de modernización
experimentado polo país desde os comezos do século. Digo aparente
porque o grao de modernización fora bastante relativo, ben afastado
do que experimentaran os demais países europeos occidentais.”
Este número de Encrucillada é algo especial polo seu enfoque.
Tentamos de nos situar na polémica sobre a memoria histórica deses
anos críticos. Non compartimos a idea de que para superar pasado
haxa que esquecer, que a amnistía política implique o olvido: temos
que lembrar para aprender.
E así o fai o traballo do referido profesor Laboa, que sitúa no seu
contexto as relacións entre a Igrexa española, a súa xerarquía e mailo
conxunto dos crentes, e as diferentes opcións políticas fortemente
enfrontadas nos anos trinta e posteriores.
Dentro deste marco xeral de referencia, tentamos tamén recuperar
a nosa memoria histórica máis próxima, dos crentes e dirixentes da
Igrexa en Galicia. E así lembramos o caso singular de Alexandre
Bóveda. Andrés Torres Queiruga e Engracia Vidal Estévez tiveron
no seu día a oportunidade de expor nun congreso organizado pola
Fundación Alexandre Bóveda aspectos da personalidade deste home
que non adoitan destacarse.
Fálanos Torres Queiruga de Bóveda como “un cristián para as
catro estacións” salientando así a súa fe “eclesial, realista, martirial e
comprometida”. E remata o artigo con este parágrafo: “De ningunha
maneira son partidario da enxurrada de canonizacións de mortos na
nosa guerra civil. Pero, se tivese que aprobar unha, non dubidaría
un segundo en escoller a de Bóveda. Morre polos demais, morre
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perdoando, morre acendido de amor aos seus, morre iluminado pola
fe e a esperanza na resurrección. Morre mártir.”
Para Engracia Vidal, o tipo de compromiso cristián de Bóveda vai moi
por diante da mentalidade do seu tempo: “Sorprende nesa época a súa
sensibilidade social, a solidariedade cos traballadores, e, sobre todo, o
seu compromiso con Galicia a través da política, integrados ámbolos
dous na súa vivencia relixiosa... Tiveron que pasar moitos anos, e
termos vivido un concilio como o Vaticano II, para que estas dúas
coordenadas de compromiso social e político coa terra, ocuparan un
lugar privilexiado na vida dos cristiáns e cristiás, como consecuencia
do noso compromiso de fe”.
Ademais do cadro xeral de referencia e da lembranza deste personaxe
singular, varios colaboradores fan presente neste número a variada
experiencia deses anos de crise política e relixiosa. Así Francisco
Carballo e Hermelinda Dapena nos traen á memoria recordos
persoais daquela época, relatados en primeira persoa. E tal é tamén
o relato, en forma de entrevista, que da man de Marisa Vidal nos fai
Dositeo Valiñas, o cura de Ribadumia, que lembra os seus tempos
de seminarista nos anos trinta e logo a experiencia posterior da súa
actividade pastoral baixo o franquismo.
Pola súa parte Xaquín Campo Freire recolle un amplo abano de
testemuños de vivencias, baixo o título “Isto tamén é memoria
histórica”. Lembra a moitas persoas esquecidas que souberon resistir
ao horror da loita fratricida. “Grazas a eses anónimos, moitos
puideron fuxir, outros estiveron agochados, algúns salvaron a vida e
deuse o caso do que, por salvar aos demais ou por saír na súa defensa,
aínda ben deles pagaron coa propia vida. Porque, neste lado de aquí,
tamén os nacionais deixaron detrás de si horror abondo! E tamén son
nosos”
E tamén lembramos neste número a memoria do que fora bispo de
Ferrol, Miguel Anxo Araujo Iglesias, ao que se lle renderá homenaxe
no próximo foro de Encrucillada.
Agustín Díaz
tintxu@teleline.es
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Estudos

A Igrexa na crise española
dos anos trinta
Juan María Laboa

Non resulta sinxelo, aínda hoxe, considerar este tema coa imparcialidade e a serenidade que reclama un asunto xa distante no tempo.
Existen, de feito, moitas posturas, talantes e opcións preconcibidas, a
miúdo políticas, que fan que a Igrexa e os partidos políticos, os católicos
e os cidadáns doutros estamentos –como obreiros, anarquistas ou
intelectuais– sexan xulgados con distinta vara de medir. Os estudos
sobre a República falan a miúdo dos socialistas, dos comunistas, dos
anarquistas... mais ao falaren dos católicos, falan da Igrexa. Doutra
banda, como ocorre con calquera outro suxeito histórico, non é posible
estudar e xulgar a situación e actuación eclesiástica sen termos
en conta o marco histórico en que esta se encadraba, a sociedade
e o pensamento da época e, tamén, os compoñentes do estamento
clerical.
Nos anos trinta, co transcurso dos avatares do século, aquela
España demasiado ligada ao pasado entrou aparentemente en
crise ou, polo menos, sentiuse conmovida polo aparente proceso de
modernización experimentado polo país desde os comezos do século.
Digo aparente porque o grao de modernización fora bastante relativo,
ben afastado do que experimentaran os demais países europeos
occidentais. A poboación urbana crecera, pero a agraria seguía sendo
maioritaria na maioría das provincias. En 1930 existía un 46 % de
analfabetos e tres millóns de persoas eran considerados educandos,
con 35.000 mestres e 76.000 universitarios. A muller tiña neste ano
unha presenza impensable poucos anos antes, tanto na educación
como no traballo, pero aínda moi inferior á doutros países. Había
unha notable diferenza entre o proletariado campesiño e o industrial
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e urbano, que recibía a miúdo un salario dúas veces superior ao do
rural. No tocante aos medios de comunicación, a simple lectura da
prensa diaria demostra o considerable progreso logrado, non tanto
pola multiplicación de xornais como pola mellora da súa calidade.
Neste período apareceu un novo medio de comunicación -a radio–
cuxa influencia resultou decisiva na vida da época republicana. Nos
primeiros anos trinta o volume e a aspereza dos conflitos sociais foron
enormes, probablemente debido á crenza de que a mudanza de réxime
político sería quen de solventar os problemas sociais inmediatamente.
En calquera caso, o transcurso dos anos republicanos demostrou con
largura que nin os gobernos, nin os partidos, nin os intelectuais eran
quen de canalizar as correntes sociais e políticas desencadeadas pola
proclamación da República.
Creo que é posible afirmar que a Igrexa española estaba pouco
preparada para vivir nunha sociedade plural e laica, aínda considerando
que boa parte da sociedade española seguía a considerarse católica.
O problema da pluralidade ou, mellor, da intolerancia constituía un
problema xeral, que non é xusto achacar só aos católicos. Os radicais,
socialistas, masóns, anarquistas... adoecían certamente da mesma
carencia. En calquera caso, neste momento interésanos considerar o
caso da Igrexa.
A Igrexa do século XIX viviu a dificultade de dixerir o liberalismo, a
desamortización de Mendizábal e a expulsión dos relixiosos, as guerras
carlistas, a revolución de 1868 e a primeira república. Non soubo e non
puido adaptase ás esixencias da nova mentalidade e tivo un carácter
integrista que a condicionou. Resulta especialmente interesante e
ilustrativo comprobar como viviu a crise modernista tan presente
en Italia, Francia, Alemaña e, mesmo, Inglaterra, a principios do
século XX. En España xurdiron, certamente, sinais de incomodidade
e de inconformismo, mais malia teren existido expoñentes desta
actitude, non encontramos movementos nin personalidades que
puideren corresponder exactamente co que noutros países se
chamou catolicismo liberal. Chegaron noticias, libros e revistas que
describían ou defendían aspectos da doutrina modernista e que eran
lidos con interese por un público cuxa amplitude descoñecemos. No
 Javier Tusell, Manual de Historia de España, vol. 6. Madrid 1990, pp. 301-314
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mundo eclesiástico non encontramos ningunha reacción antes da
publicación da encíclica Pascendi (1907), sen que falten recensións
de libros, escritos por modernistas ou simpatizantes. Nada máis o
papa publicar a encíclica aparecen os comentarios, libros, artigos,
discursos e sermóns sobre o asunto, mais a impresión que produce a
súa lectura é a de os seus autores coñeceren o modernismo só a través
do documento pontificio. Trátase dunha reacción bastante artificial
que se evapora rapidamente. Non existen libros antimodernistas de
interese, e dos artigos de revistas só destacan os do P. Murillo escritos
en Razón y Fe, a única revista que trata de refutar o modernismo de
modo sistemático.
O modernismo é un síntoma de enfermidade na sociedade eclesiástica
de comezos do século XX, pero a ausencia de modernismo na Igrexa
española constitúe tamén un claro indicio de decadencia, porque
non se debía a que o problema estivese xa resolto, máis ben a que
nin sequera fora formulado, por conformismo, descoñecemento dos
movementos científicos modernos e clausura mental. Nos arredores,
case como única alternativa, campaba o tradicional clima anticlerical,
que se esgotaba en si mesmo. Por iso Unamuno constitúe case unha
excepción, aínda que talvez poidamos afirmar hoxe, após os últimos
estudos, que houbo máis desexos de cambio e inicios de actitudes
inconformistas, de renovación e de busca de novos camiños, do que
até agora se constatara.
De todos os xeitos, o feito de que en España non aparecesen
inquietudes e síntomas de modernismo non demostra só o afastada que
a Igrexa española estaba da problemática das outras Igrexas europeas,
senón que tamén nos axuda a comprender a práctica inexistencia
de diálogo coa cultura non eclesiástica. Xa é bastante aparente e
significativo que fosen laicos marxinados ou marxinais á Igrexa –tales
como Zulueta, Pío Baroja ou Unamuno e mesmo Ortega– os únicos
que coñecían e intentaban comprender as correntes modernistas. En
realidade, non existía ningunha clase de pontes entre as xeracións
do 98 e do 27 e a Igrexa. Tratábase de dúas culturas paralelas e, a
miúdo, contraditorias e contrapostas. A República, en certo sentido,
significou a vitoria dunha delas e a posta en práctica dalgúns dos seus
postulados. Pola contra, a vitoria dos nacionais, traerá o predominio
da outra. Para os primeiros, a necesaria renovación da cultura
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española tiña que sortear o impedimento eclesiástico, que intentaron
amordazar apenas conseguiron o poder. Para os outros, o europeo, o
liberal, o progresista, constituía un perigo para a esencia e as crenzas
españolas. Dúas intolerancias encontradas, con ánimo de excluír o
outro.
Anticlericalismo: motivacións e modos de expresalo
Unha explosión violenta e sanguenta como a producida nos primeiros
meses da Guerra Civil non resulta explicable se non se acode a unha
interpretación global, que transcenda, mesmo, o sucedido en xullo ou
nos meses precedentes e sexa capaz de afondar na historia. En efecto,
desde comezos do século XIX o sentimento anticlerical foi estendéndose
e impregnando as diversas capas sociais. Este anticlericalismo foi
nutríndose de diversas fontes, e foi manifestándose con virulencia,
de palabra e obra, até os nosos días, pero sobre todo até o final da
Guerra Civil.
A partir do Dicionario Crítico-burlesco, editado durante as
Cortes de Cádiz, a vea literaria e política anticlerical non deixou de
exteriorizarse en España. A represión de Fernando VII aumentou
a súa radicalidade, o Trienio Constitucional ofreceulle ampla canle,
as diversas vicisitudes políticas decimonónicas axudaron a mantela
ou aumentala. A Revolución de 1868 constituíu un escaparate
nacional da súa variedade e da súa forza, e ao longo da Restauración
o partido liberal e o radical alimentáronse en grande parte dunha
política anticlerical, a miúdo máis de palabra que de feitos, mais
sempre eficaz. O número de xornais e de revistas caracterizados
polo seu talante rabiosamente anticlerical era abundante e o seu
influxo foi importante e duradeiro. A capacidade da xente para creren
calquera clase de contos anticlericais, por inverosímiles que fosen,
resultou sorprendente. En 1834 difundiuse o rumor de que os frades
envelenaran as fontes, e cen anos máis tarde falouse de caramelos
envelenados por relixiosas. En 1936 a esquerda dixo e creu que os
conventos de relixiosos e as torres das igrexas encerraban armas,
xenerosamente utilizadas polos frades e curas.
Existía, certamente, un rexeitamento intelectual, presente en todos
os países europeos e herdado da literatura ilustrada e do inmobilismo
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clerical, mais en España foi, seguramente, máis xeral, a causa do
conservadorismo case monolítico do catolicismo español e a súa
incapacidade para o diálogo coas correntes máis liberais. A xeración
do 98 inculpou ao catolicismo da decadencia española. Laín Entralgo
fala da "común e individual disidencia do catolicismo ortodoxo de todos
eles". A Institución Libre de Enseñanza, pola súa parte, que conseguiu
nalgunha medida espertar da súa modorra a unha cultura demasiado
convencional e conformista, bateu desde o primeiro momento coa
Igrexa. Os institucionistas –Azaña, Ortega y Gasset, Fernando de los
Ríos, Álvaro de Albornoz e tantos outros– querían "unha República
laica e racional, moderada, culta e feliz", na cal a Igrexa, a forza de
redimensionar, quedaba absolutamente marxinada.
Para Azaña a España católica xa non existía: a Igrexa xa non era
motora, creadora e impulsora da nación: o seu influxo era, pola contra,
retardador, unha pexa para o progreso, que non admitía o pulo liberal
que España arrastraba desde o século XIX nin admitía disidencias no
pensamento nin pulcritude moral fóra das súas fronteiras. "O meu
anticlericalismo –recalca– non é odio teolóxico, é unha actitude da
razón". Con el estarían boa parte dos intelectuais do momento, os
que consideraban que o catolicismo era o principal responsable do
escaso desenvolvemento político, económico, científico e intelectual
do país. A Igrexa para eles significaba inmobilismo. "Hai que tratar
desigualmente os desiguais", afirmou pouco democraticamente Azaña,
e non poucos homes de Igrexa pensaron, seguramente, o mesmo.
A Igrexa ante a República
O entusiasmo da Igrexa en conxunto pola república, por calquera
república, dada a historia pasada, era nulo; a española asistiu
completamente sorprendida e pouco preparada á proclamación da
República. O Vaticano, porén, moveuse con rapidez e recomendou
aos bispos que a acollesen sen reticencias, escribindo aos seus
sacerdotes e fieis que o catolicismo non estaba identificado con
ningunha forma de goberno. Naturalmente, nas reaccións agromou
o carácter de cada un. O estudo das numerosas pastorais escritas nos
primeiros meses da República ofrécenos a imaxe dunha Igrexa que
por principio –a accidentalidade das formas–, por medo, por presións
xerárquicas e por conveniencia, recibe a república con serenidade e
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aceptación. Non creo que houbese entusiasmo, pero evidentemente
este sentimento non era esixible nin predicible. A actitude de Segura
non só non contradí senón que reforza esta tese. De feito tivo que
dimitir, impulsado por Roma, e en ningún momento encontrou apoio
no episcopado. Naturalmente non nego o feito de moitos católicos
estaren a manobrar contra a república nin moitos outros botaren a
faltar a monarquía, que tantos favores ofrecera ao catolicismo. Só
quero insistir no meu convencemento de que a maioría dos bispos
estaban dispostos a unha colaboración sincera coa República. Pola
súa banda, esta actuou con escaso respecto por boa parte dos cidadáns
e con pouca intelixencia política, se o que pretendían era implantar
un réxime sen tradición nin raíces.
Manuel Azaña
"Eu non podo admitir, señores deputados, denominar a isto problema
relixioso. O auténtico problema relixioso non pode exceder dos límites
da conciencia persoal, porque é na conciencia persoal onde se formula
e se responde a pregunta sobre o misterio do noso destino".
Este parágrafo formula con claridade o miolo do enfrontamento
relixioso ao longo dos anos republicanos. Non se tratou unicamente
duns sucesos lamentables e dunhas acusacións discutibles, senón,
sobre todo, do contraditorio concepto de Igrexa –e da súa presenza
na sociedade– que ambos bandos mantiñan. Para uns, a importancia
da presenza da Igrexa na historia española condicionara a súa
modernización e fora a causa do seu atraso. Para outros, España só
podía ser fiel á súa historia e ao seu destino mantendo e protexendo a
unidade católica. Non resultaba doado o diálogo entre as dúas posturas,
pero era imprescindible. Quizais o xuízo máis oportuno acerca de como
formulou a República a cuestión relixiosa se encontre nun discurso de
Ortega, redixido pero nunca pronunciado. Para o filósofo a cuestión
relixiosa era "unha cuestión de tacto histórico; era esencial que, como
consecuencia da solución dada, a Igrexa non ficase ferida. Se esta
Cámara for un escorzo aproximado do sistema das forzas que integran
España a nosa discusión non ofrecería dificultade", pero como non era
este o caso, Ortega pedía que os deputados non cresen que España
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era "o inmediato tropel dos afíns". Non se fixo así e o resultado foi
diminuír gratuitamente as posibilidades de convivencia.
Na noite do 13 ao 14 de outubro, Azaña pronunciou o famoso
discurso que o levou á presidencia do Goberno e que conseguiu
sacar adiante unha proposición de lei que sometía as congregacións
relixiosas a unha lei especial, disolvía a orde dos xesuítas, inscribía
as demais nun rexistro especial do Ministerio de Xustiza, ao
tempo que lles era prohibido exerceren o ensino ou dedicarense á
industria. A miúdo explicou que a súa proposta pretendeu ser unha
transacción que facilitase chegar a un acordo coa postura socialista,
que enarboraba con intransixencia a bandeira esquerdista e radical.
Para Gil Robles tratouse "do discurso máis sectario que ouviron as
Cortes Constituíntes", entanto o cardeal Vidal y Barraquer o xulgaba
"o lazo de unión dos republicanos en dirección a unha fórmula non
tan radical como o ditame primitivo".
Neste discurso lanzou a coñecida e repetida frase "España deixou
de ser católica". A explicación e xustificación desta afirmación tan
conspicua era o feito de que "dende o século pasado o catolicismo
deixou de ser a expresión e o guía do pensamento español. Que haxa
en España millóns de crentes eu non volo discuto; pero o que dá o
ser relixioso dun país, dun pobo e dunha sociedade non é a suma
numérica de crenzas e de crentes, senón o esforzo creador da súa
mente, o rumbo que segue a súa cultura". Este diagnóstico era atinado
e formulaba con audacia o auténtico drama do catolicismo español. Só
a súa cerrazón puido rexeitalo e descualificalo sen máis. Poucos anos
máis tarde, o cardeal Gomá afirmou que España era católica, pero
moi pouca, dándolle, de feito, a razón ao xefe de goberno; porén, a
maioría dos católicos fitou para a pólvora da descualificación e non
para a realidade denunciada.
Claro que, pola súa banda, Azaña extraeu desta constatación
unhas conclusións falsas e suicidas: "España deixou de ser católica: o
problema político conseguinte é organizar o estado en forma tal que
quede axeitado a esta fase nova e histórica do pobo español". Non
se trataba dunha formulación antidemocrática e elitista? Podíase
atacar e marxinar impunemente unha relixión e os cidadáns que a
 [ Ibid., p. 342.
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practicaban polo feito de a elite intelectual non sintonizar con ela? Esta
formulación pagou un custo político altísimo, e tamén eclesiástico.
Non intentaban estes republicanos atacar o sentimento relixioso,
senón máis ben a institución eclesiástica e a súa presenza na sociedade:
"O auténtico problema relixioso non pode exceder dos límites da
conciencia persoal, porque é na conciencia persoal onde se formula
e se responde á pregunta sobre o misterio do noso destino". Pero
consideraban que a existencia dos relixiosos e, en realidade, da Igrexa
constituía un perigo real para a mesma existencia da República: "Neste
asunto, señores deputados, hai un drama moi grande, apaixonante,
insoluble. Temos, dunha parte, a obriga de respectar a liberdade de
conciencia, naturalmente sen exceptuar a liberdade da conciencia
cristiá; pero temos tamén, doutra parte, o deber de poñer a salvo a
República e o Estado. Estes dous principios baten entre si, e de aí
o drama, que como todos os verdadeiros e grandes dramas, non ten
solución".
Coa aprobación do artigo 26 da Constitución, escribe R. Carr, "podía
darse xa por liquidada toda posibilidade de solución negociadora
e harmoniosa da absolutamente decisiva cuestión relixiosa", e
Richard A. H. Robinson escribiu que "o erro cardinal de Azaña e dos
seus partidarios foi lanzaren primeiro un ataque frontal contra a
Igrexa, xa que isto permitiu aos adversarios da reforma social e da
descentralización vincular os seus intereses á causa da relixión".
Outubro de 1934 e as súas consecuencias
Como sinalou Madariga o alzamento de 1934 é imperdoable,
porque a decisión de Alcalá Zamora de chamar ao poder á CEDA, o
partido que máis votos conseguira nas últimas eleccións e que máis
deputados sentaba nas Cortes, era obrigada desde tempo atrás. Coa
súa negativa, a esquerda demostrou non só falta de confianza en
si mesma e de paciencia, senón que tamén perdeu até a sombra da
autoridade moral para condenar a sublevación de 1936, e desde logo
contribuíu a facela posible. É verdade que a CEDA tivo unha relación
ambigua co compromiso democrático, pero o mesmo se podería
 M. Azaña, Obras completas, vol.II, pp. 54-55. México 1966.
 Javier Tusell, op. cit., p. 378,
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afirmar da maioría dos partidos da esquerda. En todo este panorama,
o importante papel que lle correspondeu á axitación anticlerical
converteuse para os seus protagonistas no procedemento de subversión
da orde tradicional. En Asturias os sucesos achegáronse máis ao que
entendemos habitualmente por revolución. As perdas humanas foron
moi considerables, pero sobre todo a brutalidade empregada polos
revolucionarios, primeiro, e pola represión gobernamental, despois,
creou un abismo entre dous sectores da sociedade española.
A campaña electoral de febreiro de 1936 manifestou un talante radical e exasperado. O enfrontamento entre dous bloques antagónicos
expresábase de xeito tallante no tema relixioso. Para a Fronte
Popular o inimigo era o "fascismo vaticanista inquisitorial", mentres
que a dereita se identificou espontaneamente coa Igrexa e os valores
relixiosos. A dereita, e boa parte do clero, descontento coa lexislación
republicana e horrorizado con canto sucedera en Asturias, incorreu,
con frecuencia, nunha mestura de política e relixión que induciu a
confusión: a identificación de monarquía e catolicismo, de orde e
autoridade coa súa opción, etc. Esta identificación foi criticada polo
mesmo Jiménez Fernández, quen pensaba que esta antítese resultaba
perniciosa para a relixión. As eleccións foron presentadas como o
duelo entre o ben e o mal, entre a orde e a desorde: "Loitan, dun
lado os defensores da relixión, da propiedade e da familia; do outro
os representantes e voceiros da impiedade, do marxismo e do amor
libre. Son as dúas cidades inimigas de que fala Santo Agostiño. Esta
identificación do triunfo da Igrexa cuns resultados concretos, ese
convencemento de que a Deus lle agradaba o triunfo dunha opción,
e esa utilización espontánea dos símbolos relixiosos demostraba
a polarización existente, a división profunda entre dúas opcións
enfrontadas non só por motivos políticos ou sociais, senón tamén pola
súa concepción relixiosa. En realidade, creo que se podería afirmar
que o elo de unión do corpo electoral de media España era a relixión.
E debeuse isto, con seguranza, á política relixiosa do primeiro bienio.
En calquera caso, dubido de que en febreiro de 1936 fose posible unha
actitude máis razoable.

 "El Noticiero", do 14 de febreiro de 1936
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Por este motivo, o discurso de Largo Caballero en Valencia –"Acaba
de aparecer unha circular do bispo de Madrid excitando os católicos
á conquista do poder político... Non aludimos no programa da Fronte
Popular a nada relacionado co sentimento relixioso, porque non
queremos provocar estados de ánimo inadecuados, nin mesturar
sentimentos tan dispares, e son eles os que o fan, aínda sabendo
que as pugnas relixiosas son máis sanguentas do que as pugnas
políticas"– non tiña en conta que os medos e os sentimentos dun e do
outro lado estaban xa maduros e repetidamente expresados. A divisa
de Álvaro de Albornoz fora "a Igrexa escrava no Estado libre" e, case
ao mesmo tempo, escribira El Socialista "O socialismo é incompatible
co catolicismo e (...) con toda relixión positiva", e outro tanto se pode
afirmar de numerosos xornais das diversas esquerdas. De todos os
xeitos, obviamente, non pode reducirse a confrontación ao asunto
relixioso. Di Payne que "a cuestión relixiosa provocou, certamente,
moitos sentimentos antirrepublicanos, pero foron de igual importancia
outros factores estritamente políticos e económicos. Máis que unha
loita entre tradición e liberalismo foi unha das máis importantes
guerras do século XX entre revolución e contrarrevolución, ás que
as forzas conservadoras decidiron enfrontarse antes de que fose
demasiado tarde".
Motivos da persecución
Moitos historiadores insisten no factor loita da clases propio da
guerra de España e identifican franquismo con intereses das clases
privilexiadas. Luigi Sturzo, fundador do Partito Popolare, entón no
exilio, insistiu nos seus artigos no carácter de guerra social adquirido
polo conflito e auspiciaba o final da guerra mediante un plan de
conciliación política e social. Algúns correspondentes de guerra,
pola súa banda, recoñecían os aspectos relixiosos, mais excluían se
tratar dunha guerra de relixión, subliñando o seu carácter social e
ilustrando as miserables condicións de vida do pobo español. Para
Hugo Thomas, "os obreiros españois atacaban os clérigos porque os





"El Socialista", do 4 de xuño de 1931
"Euzkadi Roja, do 1 de febreiro de 1936
Stanley Payne, "O catolicismo español". Barcelona 1984, p. 193.
G. How, "Croisade morale ou guerre sociale", naJeune republique, 28.3.1937, p. 3
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tiñan por hipócritas e por lles parecer que proporcionaban unha falsa
fronte espiritual á sociedade de clase media ou á tiranía das clases
superiores".
A inxustiza social existente, o apoio do clero á clase privilexiada,
a identificación da Igrexa co poder económico... son argumentos
e explicacións con frecuencia recorrentes. Para uns, as clases
privilexiadas facían coincidir o benestar económico e o mantemento
da orde cunha externa manifestación relixiosa. Este asunto estudouse
máis demoradamente nos últimos anos. Non se pode dubidar do
labor benéfico-social levado a cabo por innumerables institucións
católicas, nin da proximidade da Igrexa ás masas populares no País
Vasco, Castela, Galicia e outras rexións, mais, ao mesmo tempo, está
ben documentado o furibundo anticlericalismo social presente nas
zonas industriais catalás, nas minas asturianas e entre o anarquismo
andaluz. En calquera caso, estas manifestacións anticlericais non
son moi distintas das que se producían noutros países europeos, dos
que os nosos eran moi debedores, aínda que a violencia presente na
Semana Tráxica de Barcelona, en Asturias e na Guerra Civil superou
canto puido suceder noutros países. A maiores non podemos esquecer
a proximidade da revolución bolxevique.
Outros achaban a orixe do enfrontamento na confusión entre o
espiritual e o temporal propia do carlismo, na ignorancia relixiosa
do clero e do pobo, e na vontade da aristocracia terratenente para
impedir a reforma agraria10. Semprún Gurrea pon de relevo que
a razón primaria da súa fidelidade á República era a vontade de
impedir un ulterior afondamento do divorcio entre a Igrexa e as
masas populares.
Segundo esta argumentación, o feito da persecución relixiosa,
especialmente ao inicio da guerra civil, non foi produto dun sentimento
antirrelixioso, senón dun sentimento anticlerical moi acusado. As
raíces deste anticlericalismo serían de orde social, económica e política.
Este convencemento aparece nalgúns contados expoñentes do clero
daquela época, por exemplo Arboleya, e non faltan testemuños dos
predicadores de misións populares daqueles anos nos que se insiste
no afastamento das masas populares da Igrexa. Non obstante, non
10 Enrique Moreno, Catholicisme et Loyalisme. París 1937.
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parece que poida deducirse honradamente que este fose o único
motivo da persecución. Non parece que poida negarse a existencia de
motivos estritamente relixiosos nese subconsciente colectivo e persoal
que os levou a incendiar, matar e torturar. Hoxe ninguén repetiría a
afirmación do cardeal Gomá: "Aquí enfrontáronse as dúas civilizacións,
as dúas formas antitéticas da vida social. Cristo e o Anticristo
batallan no noso chan"11, mais ben diferente é negar unha motivación
estritamente relixiosa. Dun xeito consciente? Evidentemente non.
Pero, non poderiamos afirmar o mesmo dos motivos da persecución
popular dos primeiros tempos do cristianismo?
Probablemente resulta máis clara a reflexión e a resposta para
aqueles que defenden que a persecución foi a resposta ao alzamento
nacional. Manuel de Irujo insistiu en diversas entrevistas en que a
animosidade do pobo estaba relacionada co feito de a maioría do clero
apoiar os revoltosos. O mesmo Mounier, ao que tanto preocupou e
tanto escribiu sobre a guerra, interpretou a violencia antirrelixiosa
como a consecuencia dunha política eclesiástica equivocada e do apoio
do clero ao levantamento militar12. Non resulta difícil pensar que,
unha vez emprendida na súa crueldade e cegueira a guerra, no lado
republicano se considerase o clero como aliado ou simpatizante do
outro bando, pero non abonda esta explicación. A historia española
do século XX ofrece demasiados exemplos de persecución sanguenta
de sacerdotes para non termos en conta, tamén, outras explicacións;
á parte do caso da revolución de Asturias. Palacio Atard lémbranos
que xa na primeira semana da loita aparece nun bando e noutro o
fondo ideolóxico-relixioso, expresado loxicamente, en manifestacións
contraditorias. "E isto produciuse non en resposta ou reacción ante a
actitude adoptada polo clero ou polos católicos da outra zona, senón
simultaneamente en ambas as dúas, durante os primeiros días do
Alzamento e a revolución, cando non había comunicación nin noticias
do que acontecía alén da propia cidade ou bisbarra"13. De feito, entre
febreiro e xullo de 1936, en plena legalidade, foron incendiados
máis de cen templos. É verdade que tanto a xerarquía como o clero
11 El caso de España, 24 de novembro 1936.
12 E. Mounier, Espagne, signe de contradiction, en Esprit, 1.X.36, pp. 1.
13 V. Palacio Atard, Cinco historias de la República y de la Guerra. Madrid 1973, pp.
65-6.
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mostraran as súas simpatías por unha opción determinada durante
as eleccións de febreiro, pero isto só demostra que os campos estaban
xa claramente marcados e delimitados.
Vidal y Barraquer-Gomá
Durante os anos trinta, a Igrexa española foi representada e, en certo
sentido, dirixida por dúas personalidades de indubidable talento, pero
con sensibilidades ben distintas. Durante o primeiro período, 193136, o episcopado, dirixido polo cardeal Vidal y Barraquer, defendeu
os seus dereitos con enerxía pero con respecto, buscando o trato e
o diálogo, rexeitando toda aparencia de incitación á rebelión. Desde
abril de 1936 o liderado correspondeu a Gomá, de carácter integrista
e intransixente, máis decidido a tomar posturas máis tallantes se con
iso se alcanzaban os obxectivos considerados xustos.
Aínda en circunstancias tan dramáticas –estivo a punto de ser
asasinado, asasinaron o seu auxiliar, vivía no exilio, non se lle permitiu
volver á súa diocese cando foi invitado polo goberno republicano– o
arcebispo de Tarragona quixo manter a independencia da Igrexa,
a súa decisión de non apoiar un réxime político determinado –que
reforzaría a imaxe partidista da Igrexa–, o seu continuo interese por
aquelas persoas que, a miúdo inxustamente, mantiñan unha opinión
pexorativa e puramente negativa da Igrexa, chegando á súa persecución
e martirio. Escribía Vidal a Gomá con motivo do proxecto da carta
colectiva de xullo de 1937: "Non quere dicir isto que non debamos
amar a nosa Patria e axudar con todas as nosas forzas ao poder civil
no seu labor polo ben común, pero debemos facelo como sacerdotes
e como bispos, cumprindo sempre ordenada e xerarquicamente os
nosos deberes e a nosa altísima misión de paz, caridade e concordia".
Non moitos comprenderon a súa actitude. A xerarquía española e
a Santa Se optaron polos que se proclamaban católicos militantes e
lle prestaron o seu apoio, se ben condicionado, e de feito a actitude de
Vidal non só foi minoritaria, senón case única.
Probablemente, nin Vidal era máis santo que Gomá nin este
estaba mellor ou peor formado do que aquel, máis constituían dúas
personalidades psicolóxicas diferentes e dúas opcións pastorais
diversas, e manifestaban dúas ideas distintas de como debía aparecer
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a Igrexa, en gran parte influídos pola súa correspondente contextura
mental. O predominio de Gomá supuxo a aceptación dun modo de ver,
xulgar e actuar determinado que, por outra parte, estaba máis en liña
coa mentalidade conservadora e integrista tradicional, e co catolicismo
político tradicional. Vidal y Barraquer supuxo un pensamento e un
comportamento propio do catolicismo liberal máis acorde coa nosa
sensibilidade actual e cos signos dos tempos, mais era, daquela,
certamente minoritaria. En calquera caso, convén lembrar que Vidal,
a pesar do seu talante, fracasou nas relacións co goberno republicano
e que non conseguiu nada de canto propuxo, aínda que, obviamente,
non sabemos que pasaría de ser el o interlocutor con Franco en lugar
de Gomá. Se ben o sospeitamos.
De todos os xeitos, teremos que lamentar sempre que o catolicismo
español fose historicamente máis propenso ao integrismo e á
intolerancia que a tender pontes e ao consenso, nunha España
sempre máis plural do que imaxinamos. Neste sentido, a Igrexa da
transición política española foi, senón unha excepción, si unha imaxe
amablemente insólita, creativa e esperanzadora que, talvez, non
puido dar todos os froitos esperados.
O silencio da Igrexa
Desde a nosa xa distante perspectiva, que intenta coñecer as
causas e motivacións, e comprender as reaccións dun e doutro signo,
permanecen dous interrogantes inquietantes: como puido darse tal
persecución e tanta crueldade e sadismo? e por que permaneceu
calada a Igrexa durante a cruel represión dos que formaban parte do
outro bando?
Aínda aceptando e comprendendo a interpretación maniquea da
Guerra Civil como unha pugna de "bos" e "malos"; entre "xustos" e
"delincuentes", fica a pregunta. Á primeira intentei ofrecer unha
tentativa de resposta, mentres que para a segunda quixera presentar
algúns testemuños que non responden, pero que a encadran.
Laín Entralgo, no seu Descargo de conciencia, reflexiona sobre esta
actitude dos católicos: "... fixeron coñecer a todos o monstruosa que
foi a represión sanguenta en Madrid, en Barcelona, en Valencia (...),
como negar tal evidencia ou minimizar a realidade? Mais dos millares
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de asasinatos que, durante a guerra, baixo a orde externa máis
rigorosa e a máis implacable disciplina, foron cometidos en Sevilla,
en Valladolid, en Zaragoza (...) Quen falou entón publicamente, quen
falou logo? Que voz cristiá se alzou para denunciar o acontecido e
para confesar con dor que en todas as nosas provincias, vermellas ou
nacionais, houbo mans manchadas de sangue "?14.
Pola súa banda, Prieto, na nostalxia do exilio, reprochaba á Igrexa
o seu silencio en momentos nos que era necesaria a súa palabra.
Lembremos, tamén, o discurso de Azaña en Valencia pedindo piedade,
paz e perdón.
Non seriamos xustos se negarmos a existencia de voces que esixían
xustiza. “¡non máis sangue! non, non máis sangre –escribía monseñor
Olaechea, bispo de Pamplona– que o decretado polos tribunais de
xustiza, sereno, longamente pensado, escrupulosamente discutido,
claro, sen dúbidas, que xamais será amarga fonte de remorsos (...) e
non outro sangue".
Mais non me parece que o máis importante sexa a existencia
dunha ou de dez voces. o importante é a actitude de defender só o
que pertencía ao propio curral. protestouse –aínda que con sordina–
polos sacerdotes vascos axustizados polos nacionais, porque eran
sacerdotes. os demais pertencían a "outra banda". Tratábase, sobre
todo, dun espírito de corpo, defender os dereitos da Igrexa e dos
católicos, esquecéndose ou deixando de lado os dereitos humanos dos
demais. e talvez se tratou tamén do desexo, máis ou menos consciente,
de conseguir unha profunda limpeza do bando contrario, de forma
que non se puidese repetir o recentemente acaecido. Dalgún xeito,
pretendían adiantar o xuízo final e conseguir unha sociedade de "só
bos". para isto, naturalmente, antes precisaban desfacerse do xoio.
É verdade que para sermos honrados e non esixirmos dos nosos
antepasados o que dubidosamente seriamos capaces de facer nós,
teriamos que preguntarnos se é realista, naquel ambiente de
revolución social con decenas de millares de mortos na memoria de
cada un, esixir a un grupo social tal capacidade de superación das
propias tendencias e sentimentos.
14 Pedro Laín Entralgo, Descargo de conciencia, Barcelona 1976.
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Existía, a maiores, o convencemento de que o comunismo –a
revolución rusa producírase só 19 anos antes– estaba a intentar
dominar España e coñecíase ben, pois era recente a encíclica pontificia
sobre o comunismo, o que significaba e as súas repercusións nas Igrexas
alí onde dominaba. Por conseguinte, defendeuse con entusiasmo a
aniquilación de canto significase ou lembrase o comunismo.
Pouco a pouco foron xurdindo dentro da comunidade crente
intentos de autocrítica, novas formas de presenza, novas experiencias.
Unha comunidade sempre plural como é a crente viviu moitas
historias paralelas. Sobre a actitude dos sacerdotes nos tribunais de
responsabilidades políticas os estudos son poucos, non sempre coa
seriedade e obxectividade esixidas, e os resultados son agridoces, como
probablemente era de esperar. Xa nos anos cincuenta comezaron as
reflexións e a evolución dos eclesiásticos e dos movementos de Acción
Católica. Cando se puxo en marcha o Vaticano II, boa parte do clero e
dos laicos agardábano con esperanza.
En 1971, a Asamblea Conjunta votou por maioría a resolución 34,
que dicía: "Recoñecemos humildemente e pedimos perdón porque
non sempre soubemos ser verdadeiros ministros de reconciliación
no seo do noso pobo, dividido por unha guerra entre irmáns". Eran
outros tempos. A sociedade española mellorara a súa economía e o seu
sistema educativo. Eran tempos de reconciliación e de renovación,
cunha sociedade nova que, en gran parte, non vivira a guerra civil e
que, sobre todo, mudara con frecuencia as adscricións ideolóxicas e a
situación social dos seus pais.
Juan María Laboa
Profesor emérito da Universidade Pontificia Comillas
Traduciu Xaime M. González Ortega
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Alexandre Bóveda: un cristián
para as catro estacións
Andrés Torres Queiruga

Xa se comprende que o título encerra unha alusión cultural.
Cultural, pero que non quere ser culturalista ou de mera erudición,
senón referencia realista, de semellanza histórica que remite a unha
exemplaridade fundamental, capaz de traspasar o tempo e poñer ao
descuberto a constante dunha posibilidade humana. Homes como
Tomás Moro e Alexandre Bóveda érguense sobre a súa circunstancia
e convértense en símbolos permanentes, en chamada exemplar que
marcan camiño e dan ánimo e coraxe para o seguir. Iso é ou debe ser
Alexandre Bóveda para o galegos.
Toda colectividade e todo pobo necesitan estes símbolos para o vigor
e a rectitude da súa vida colectiva. Facer memoria deles e mantela viva,
constitúe un exercicio indispensable para erguer a dignidade presente
e abrir perspectivas de auténtico futuro. Desde a emoción, xa afastada
pero imborrable, da miña primeira lectura da súa biografía tiven a
certeza de que Bóveda era para nós un deses símbolos perennes e
indiscutibles, tanto pola súa vida como pola luz tráxica e gloriosa que
a súa morte estendeu sobre ela.
Éo e debe selo en moitas dimensións, pois, aínda que por desgracia
moi breve, a súa vida foi inusitadamente chea, complexa e multifocal.
Aquí vou interesarme por unha dimensión específica: a relixiosa.
Porque non cabe dúbida de que nesta perspectiva Bóveda constitúe
un exemplo en moitos aspectos único na nosa historia. Se non fose
 Refírome á coñecida frase de Erasmo, dicindo de Thomas More —tan paralelo a Bóveda
na morte— que era omnium horarum homo, e que Robert Bolt traduciu e popularizou na
súa bora de teatro “A Man for All Seasons” (1960), que traduzo, non literalmente, no
título. A peza teatral foi levada ao cine, traducida “Un hombre para la eternidad” (título,
ao meu parecer, que non recolle tan ben a intención orixinal).
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tópico, diría que Bóveda é un luxo que os galegos aínda non soubemos
aproveitar. Os nosos historiadores teñen aquí unha tarefa pendente.
Hai inicios meritorios, certamente como o iniciado na biografía
inaugural do seu cuñado Xerardo Álvarez Gallego, co entusiasta e
apaixonado prólogo de Xosé Sesto, amigo fiel e testemuña final. Pero
nesta dimensión falta aínda unha auténtica biografía que aclare o
detalle, elabore o contexto e saiba ir ás raíces.
Xa se comprende que, nin por espacio nin sobre todo porque esa
é tarefa que corresponde aos historiadores de oficio, non pode ser
este o propósito das presentes reflexións. Estas deberán, por forza,
limitarse a simples acenos que intenten poñer ao descuberto as liñas
fundamentais e, digámolo así, abran o apetito para ulteriores pescudas.
No intento de o conseguir, van centrarse en catro riscos fundamentais
que poidan constituír coma o marco dese retrato máis completo que
todos esperamos. Vou, pois, glosar brevemente o cristianismo de
Bóveda, falando dunha fe que se presenta como eclesial, realista,
comprometida e martirial.
1. Unha fe eclesial
Eclesial, non eclesiástica, aclaro para empezar. Querse dicir que
Alexandre Bóveda non fixo nunca ostentación do seu cristianismo.
Nin elitista nin de sacristía; tampouco illado ou recluído na súa simple interioridade. A súa foi a fe dun crente do seu tempo, herdada da
tradición, enmarcada na igrexa do seu tempo e aceptando tanto os
seus conceptos teolóxicos como as súas prácticas rituais. O que se di
un católico practicante. Que, iso si, tivo a sorte de que desde moi cedo
chegasen onda el influxos dun cristianismo social, desde o Círculo
obreiro católico dos primeiros estudos, pasando polos apuntes críticos
de Catecismo do labrego” ou dos envites loitadores de Basilio Álvarez
na Zarpa. Máis preto, influíron nel os intentos renovadores que en
Galicia cristalizaron ao redor da revista Logos e que, desde fóra, viña
dos aires renovadores do cristianismo personalista e comunitarista
tipo Mounier.

 De todos estes influxos, que agardan por estudio detallado, dá conta Francisco
Carballo nas súa numerosas publicacións sobre Bóveda.
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Bardante dos momentos finais da súa vida, non temos a sorte de
contar con escritos ou diarios que abran a intimidade da súa vivencia
relixiosa. Pero todo indica que Bóveda mantivo a fe ao longo de toda a
vida, sen que aparezan nin grandes crises nin exhibicións ostentosas.
E que a mantivo con rexa sinceridade, mesmo tendo en conta que,
vivindo como viviu no ambiente dunha intensa militancia política
en gran parte afastada das crenzas cristiás, non sempre lle debeu de
resultar nin fácil nin cómodo. Eu non coñezo nin notas persoais nin
testemuños alleos que falen desta posible tensión máis íntima. Si,
temos un, precisamente da súa muller Amalia Álvarez Gallego, que
respecto da práctica relixiosa informa dunha fidelidade constante e
mantida sen fisuras, mesmo cando o ambiente non a favorecía para
nada:
“El era crente. Iamos á igrexa cando determinadas datas do ano e os
domingos. No propio 1936, cando xa estaba todo moi revolto, fomos á
igrexa a Poio, só cinco ou seis comungamos”.

Con todo, como era de esperar coñecendo a inquebrantable rexedume
do seu compromiso con Galicia, a súa non podía ser unha piedade
conformista. Nunha igrexa que tanto nas súas manifestacións oficiais
como no seu ambiente maioritario non sobranceaba precisamente
pola súa sensibilidade galeguista, Bóveda non se resignou a ser ovella
fiel cando no seu parecer a actitude dos pastores non respondía ao que
el consideraba auténticas actitudes evanxélicas. A pesar da penuria
de datos, aquí contamos por sorte cun testemuño moi significativo.
Efectivamente, no Diario da Segredaría do Partido Galeguista, con
data 21-5-33, informa do seu puño e letra:
“Filgueira e Picallo [sic, ¿Iglesias?] levaban unha ideia que me
pareceu moi ben. Trátase de que Otero visite ao nuncio, facendo valer
a súa personalidade de católico, acusada nas derradeiras votacións,
para facerlle saber que a curia de Santiago pon dificultades á laboura
católica de senso nazonalista que se trata de facer por meio de estampas,
revistas, rezos, etc., na nosa lingua (...)”.

 Tomo o dato de F. Carballo, Alexandre Bóveda (1903-1936): Encrucillada 10/55 (1986)
528-535, na p. 535.
 Cf. X. M. Álvarez Blázquez, Alexandro Bóveda, Ir Indo 1992, 77 (subliñado meu)..
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Hoxe, afeitos como estamos á lexítima e aberta disidencia dentro da
igrexa, este xesto pode parecer normal. Entón non o era, de certo; e
desde logo proba unha vivencia cristiá que sabe ser fiel á sustancia,
pero que non se resigna ao conformismo pacato nin renuncia á
orixinalidade da propia interpretación, cando a considera fundada
nos auténticos valores evanxélicos.
2. Unha fe realista
Pero sería moi empobrecedor caracterizar a fe de Bóveda reducíndoa
á confesión ou á practica relixiosamente expresas. Segundo ensinara
o Nazareno hai xa dous mil anos, a verdadeira pedra de toque para
unha auténtica fe evanxélica non está no “Señor, Señor”, senón
nunha praxe vital que nace do corazón e se traduce en autenticidade
de vida e xenerosidade de obra. E xustamente aquí é onde, para unha
ollada atenta, se mostran en toda a súa pureza os quilates do seu
cristianismo.
A cada paso saltan na lectura dos seus escritos, das súas cartas e das
súas proclamas as palabras claridade e lealdade. Sinceridade íntima e
fidelidade pública marcan de xeito tan intenso toda a súa actuación,
que fan del un auténtico prodixio de coherencia, sen que poidamos
atopar unha soa fisura significativa. Non creo sequera, como algunhas
veces se insinuou, que se noten nel marcas dunha reserva táctica que
caiba cualificar de insinceridade.
Para min o episodio máis elocuente neste sentido é xustamente a súa
toma de postura fronte a ruptura da Dereita galeguista. A sinceridade
do manifesto público en A Nosa Terra, defendendo o dereito subxectivo
de Filgueira, non queda desmentida senón confirmada na carta
privada, que, xusto pola súa diáfana dureza na exposición das razóns
obxectivas, demostra que non xoga a dúas cartas. De intentar isto,
procedería máis ben ao revés: quedar ben co público maioritario de A
Nosa Terra, facéndose o duro, e quedar ben con Filgueira, digámolo
así, pasándolle a man polo lombo en privado.

 Pode verse o texto en X. Castro, O galeguismo na encrucillada republicana, v. II, Publ.
da Dep. de Ourense 1985, 899-902.
 Cf. X. Castro, O. c., 902-906.
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Claro que hai tamén aí, e de maneira decisiva, o interese pola causa.
El busca, sen lugar a dúbidas, evitar a ruptura do partido e asegurar
a posibilidade de cooperación futura. Pero xustamente ese era non
só o seu deber, senón que salienta de maneira inequívoca outro trazo
exemplar do seu carácter: a entrega desinteresada á propia misión.
Porque, en efecto, se hai algo que sorprende pola súa constancia
insubornable, desde o comezo e sen fallas, é a fidelidade á obra mesma.
Aparece ben claro desde a renuncia a un porvir seguro e brillante en
Madrid, sendo mozo triunfante e con todas as portas abertas, até o
total decurso da súa actividade política. Aínda que de ordinario non
lle gusta falar de si, dío el mesmo, amparando a súa modestia na
solidariedade dos compañeiros de partido:
“Os galeguistas, afortunadamente, temos todos o que ganamos en
boa lei e somos moitos os que renunciamos incruso dentro das nosas
carreiras a postos, retribucións e outros gaxes somentes para poder se
guir traballando a prol da nosa Térra, na laboura ingrata de cada día
(...). Iso non no lo pode negar a nós quen non seña memo ou malvado.
Reconócenno incruso os nosos máis teimantes nemigos”.

Nunca o propio interese persoal, senón o ben de Galicia, constituíu
o criterio último da súa actividade e das súas eleccións concretas.
Persoalmente, só no trato con Ramón Piñeiro, sentín a presencia dun
tan grande alento de entrega desinteresada, absoluta e incondicional.
Pola súa banda, con esa puntería certeira que lograba tanto nos retratos
como cas caricaturas, Castelao expresouno de xeito magnífico: “Non
todo-los días xurden homes tan superdotados como Bóveda; i esta
caste de homes, bós e xenerosos, realizan obras e dispois esquéncense
de firmalas”.
Non firman, pero por iso mesmo son eficaces, suscitan a colaboración
e resultan convincentes. Ségueo afirmando o rianxeiro: “Teñen a
virtude de levar a cabo, indefectiblemente, todo canto maxinan; e â
beira d-eles sentímonos seguros, e todos traballamos con fe”.
 A Nosa Terra nº 390, 15 nov. 1935 (pode verse en E. Gutiérrez, Alexandre Bóveda en
A Nosa Terra, Laiovento, Santiago 2003, 99).
 No artigo Un simple recordo (A nosa Terra, nº 427, 15 de agsoto de 1942, en Bos
Aires), reproducido en Terra en Tempo, nº 22/23, xan-ag 2003, 73-74: son as primeiras
palabras.
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A isto van unidas dúas actitudes fundamentais: a preocupación
polos humildes, da que logo falarei, e a disposición ao perdón. Só a
persoa que obra por entrega xenerosa, e non pola constricción dun
deber feito á forza, conserva a suficiente amplitude de espírito para
o verdadeiro perdón. Do contrario, no fondo, anda resentida contra
si mesma e contra os mais e, dun ou doutro xeito, acaba cobrando
ou facendo pagar o seu sacrificio. En Bóveda, que sabía ser esixente
porque el mesmo era moi disciplinado, atopamos sempre a disposición
xenerosa ao perdón. Aparece de xeito heroico na difícil escuridade dos
últimos momentos, pero constituíu asemade unha constante vital ao
longo dos seus anos. Tal disposición debía de ser tan evidente, que fai
exclamar ao seu biógrafo Álvarez Blázquez:
“Podo aseverar, e comprometo nelo a miña honra, que nunca escoitei
dos beizos de Bóveda propósito algún de vinganza. Perdonou, como
perdonou aos seus verdugos na hora suprema. Non sabía de outro
camiño nin era quen de maxinalo sequera”.

Como é lóxico, non pretendo acaparar para o cristianismo este
tipo de actitudes que, por fortuna para todos, pertencen ao mellor
da humanidade común. Conforme á indicación feita ao principio
deste apartado, intento unicamente evitar o equívoco, demasiado
estendido, de que a fe se manifesta só nos actos chamados relixiosos,
con independencia da vida nosa de cada día. Máis ben, é nela onde ten
que manifestar a súa fecundidade e acruxolar a súa pureza, ao tempo
que se mostra fraternal ou, como se dicía noutros tempos, compañeira
de camiño con todos os que desde outros horizontes traballan en
idéntica dirección.
Alexandre Bóveda, non sei se sabéndoo ou sen o saber, foi nisto
modelo e pioneiro. Até o punto de que a identificación entre vida e fe,
entre vivencia relixiosa e encarnadura humana, resulta tan evidente
nel, que, se non fose polo testemuño estremecedor e irrefutable dos
seus momentos derradeiros, non sería fácil adiviñar se estas actitudes
tiñan que ver coa súa relixiosidade.

 X. M. Álvarez Blázquez, O. c. 103.
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3. Unha fe comprometida
Se o dito vale para o ámbito privado, moito máis o vale para o
público. Sen a pretensión de reivindicar orixinalidades anacrónicas,
atrévome a afirmar que neste aspecto o pensamento de Bóveda estivo
realmente na punta de avance do que bastante máis tarde, despois
do Vaticano II10, dixeron de modo expreso as teoloxías políticas e da
liberación. Tres aspectos sobrancean nesta dirección.
O primeiro, a súa sensibilidade para os humildes, para as clases
traballadoras, labregos, mariñeiros e obreiros sobre todo. De orixe
humilde el mesmo, non aproveitou as súas calidades para escapar da
pobreza esquecendo aos que ficaban detrás. Empeza pola (posible)
anécdota primeiriza que o espertou á vida política, cando sentiu o
desprezo do señorito que, vendo ao seu pai lendo o xornal, comentou:
Qué tempos: agora hastra os obreiros len o periódico11. E mantívose
firme ao longo do traballo teórico, sempre preocupado pola defensa
económica dos traballadores, o mesmo que en toda a súa actividade
na organización do partido.
Afírmao el mesmo nun artigo programático, titulado Socialismo e
Nazonalismo, pois este punto considérao esencial tanto para si como
para o partido:
“...no orde económico e social i-en canto atingue a desexar pra o noso
pequeno propietario rural, os nosos mariñeiros e o noso proletariado o
trato de xustiza a que ten dereito, non cedemos o posto ao máis fervoroso
socialista”12.

E non se reduce unicamente á actuación pública ou á ideoloxía
partidaria. Quédannos unhas palabras á súa muller, que, xusto por
seren ditas na intimidade e por estaren referidas á vida máis humilde,
mostran que non se trataba dunha mera convicción teórica e moito
menos dunha pose de político progre:

10 X. M. Beiras, referindose ao seu cristianismo integral, fala tamén del como “crente
cristián progresista de raíz e sen rebirichos catro décadas antes do Vaticano II” (Alexandre
Bóveda e a Galiza como ensoñación: Terra e Tempo, cit., 75-86, na p. 77.
11 X. Á. Gallego, Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda, Buenos Aires 1972, 21.
12 Pode verse en E. Gutiérrez, O. c., 44.
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“penso que os nosos fillos —e debes pensar ti tamén— teñen pan,
vestidos, están quentes, críanse fortes e ben... e penso en cantos hai
en Galicia que por marchar os pais para fóra, por emigrar para non
pasar fame, fican as nais e fanse vellos antes de tempo por facer tódolos
traballos. Eu teño que traballar para eso, para que outros fillos e outras
mulleres estean como poden estar os nosos”13.

Otero Pedrayo, que tantas veces a través da frouma retórica da súa
prosa deixa transparecer unha intuición aguda para o autenticamente
humano, soubo percibir este trazo e expresalo cunha imaxe tan fina
como sorprendentemente exacta: “Algús poemas de Rosalía teñen
seu inagardado comentario nos escritos de Bóveda. O economista
confirma o sentimento xenial do poeta”14. De feito, a través da aparente
frialdade dos “espiñentos balances” e das “desérticas cordilleiras
de cifras”15, ou do enérxico ímpeto da acción partidaria, na vida do
político parecen tomar carne aquelas entrañables palabras do prólogo
a Follas novas: “Libros enteiros poideran escribirse falando do eterno
infortunio que afrixe os nosos aldeáns e mariñeiros, soya e verdadeira
xente do traballo no noso país. Vin e sentín as suas penas como si fosen
miñas”.
Moi unido a este trazo de fondo e ben alimentado polos antes
mencionados, vai o segundo aspecto. A entrega á obxectividade da
obra e a atención prioritaria aos máis necesitados libraron a Bóveda
da gran tentación de todo político de raza: a de caer no elitismo, a de
gobernar para o pobo pero sen o pobo. Niso foi claro e tallante. Desde
a redacción mesma do Programa do Partido Galeguista opúxose a
consideralo como “unha minoría directora”, para o converter nun
partido de masas16. De feito, o seu traballo foi sempre incansable nesa
13 Cf. F. Carballo, Alexandre Bóveda (1903-1936) cit., 100.
14 O libro dos amigos, Buenos Aires 1953, 52.
15 O. c., 81.
16 X. Álvarez Gallego, O. c., 110-111, cóntao así: “Non” —cramou Alexandre— “A
aspiración dos grupos orgaízados debe de ser, fundamentalmente, a adeisión o servicio
das masas de mariñeiros e labregos, que constituien a maoría —dous tercios—, da
poboanza aitiva de Caliza. Podemos ser hoxe unha minoría dirixente. Pro aspiramos a
crear un partido de masas que xa non percise da nosa direición siquer. Polo seu contido,
polas suas solucións, pola finalidade suprema o Partido Galeguista aspira á realización
ideal da sua obra pra disfrute e benficio de todolos galegos, pro especialmente dos
traballadores de todo xeito, xa que isa é a potencia demográfica e físiográfica da nosa
Térra”... “Iles, non somentes teñen o dereito e a predisposición á prosperidade: son os
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dirección, a pesar da contraria herdanza de Risco, sempre tan influínte,
e dun certo innegable ambiente do partido nesa dirección17.
Pero onde a lucidez de Bóveda se mostrou con toda agudeza foi
na crise da Dereita Galeguista. Hoxe, vistos os resultados prácticos
e o acerto teórico do seu diagnóstico, podemos caer na tentación de
pensar que tamén daquela se tratou dunha opción fácil ou dunha
verdade evidente. Pero abonda pensar que fronte a el estaban factores
de enorme potencia, tanto de carácter subxectivo como obxectivo.
Primeiro, as súas íntimas conviccións relixiosas, ás que non lles era
doado empatar coa ideoloxía das esquerdas máis radicais, as cales pola
súa banda, hai que o recoñecer, nin na teoría nin na práctica facían
moito para facer posible un plano común que superase a ideoloxía
partidista; ideoloxía que o propio Bóveda non compartía na medida
en que se achegaba aos confíns “do materialismo marxista e do
positivismo filosófico”. E desde logo a mentalidade corrente tanto no
ambiente relixioso normal como no teolóxico (sexa no escaso de Galicia
e no algo máis abundante de fóra) non apuntaban precisamente na
dirección do pacto coas esquerdas de entón.
Algo que os partidarios da ruptura non deixaban de llo recordar
a Bóveda, quen, nobremente, non deixou de lles recoñecer a súa
coherencia, ao tempo que reivindicaba a propia. Temos testemuño
expreso respecto de Filgueira, no nobilísimo artigo público de A Nosa
Terra18, igual que na carta privada que lle dirixe19; e nese mesmo artigo
fai referencia a idéntica actitude na polémica co poeta de Maceda, Xosé
Lois Parente20. Non é imposible pensar que nas palabras a Filgueira,
únicos que a poden conquerir. Conquerirana o día en que a sua espansión llo permita.
Isas masas, por si solas, farán o miragre de sere por si mesmas dirixidas á aición con
senso de responsabilidade operante”.
17 E. Gutiérrez, O. c., 14, di que o fai “fronte á idea, tan enraizada nalgúns dos
correlixionarios de Bóveda, de artellar un grupo de elite, unha minoría escolleita, unha
escolma de mandaríns”.
18 Pode verse en E. Gutiérrez, O. c., 75-76.
19 Reprodúcea X. Castro, O. c., 902-906.
20 No “Heraldo de Galicia”, publicación do Partido Galeguista Ourensán, en cuxo
consello de redacción estaban Risco e Cuevillas, con toda unha nómina de colaborades
de primeira categoría: Otero. Noriega, Ben-Cho-Sey, Fernández del Riego, Leuter. Celso
Emilio, Blanco Torres, Gómez del Valle... e o propio Bóveda. No nº 196 xa advertera:
““Católicos: Nos temos nos textos sagrados exemplos de xustiza individual e nacional:
non deixemos ganar a diante’ra, como fixemcs na liorta social, aos desprovistos da idea
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cando no artigo lle fala de “desacougos intensos” e na carta, do “voso
problema íntimo”, tal vez se transpareza que tamén a el mesmo a
pregunta lle puido chegar moi adentro.
Da dificultade falan igualmente as dúbidas do propio Otero Pedrayo,
que, aínda que conservando a fidelidade ao partido, nin viu tan claro
nin respondeu tan enerxicamente como Bóveda. Porque os disidentes
contaban tamén razóns obxectivas: propugnar unha política
enxebremente galega sen supeditación aos ditados de Madrid, manter
un contacto máis claro coa tradición e cunha ideoloxía máis afíns á
maioría social; finalmente, e non en último lugar, insistindo en que
a división estratéxica en dous partidos que soubesen colaborar podía
favorecer a ampliación cara á dereita da base social do galeguismo.
Non, non era tan doada a elección. Por iso asombra más a cristalina
e tallante claridade de Bóveda. Non ignora os argumentos, pero dá de
cheo na resposta ás dificultades. Abonden unhas citas, especialmente
claras, na carta a Filgueira:
Ante todo, revalida a neutralidade. tal como estaba proclamada no
programa do partido, tanto respecto do relixioso como da cuestión
marxismo-antimarxismo. Respecto desta, non acepta adoptala, agora
si, “na forma en que xa estaba de moda pola Europa adiante e que
pouco tempo despóis importaron as dereitas hespañolas”. En canto ao
relixioso, móstrase, se cabe, aínda máis enérxico, sen complexos ante
o mesmísimo ambiente europeo:
“Se agora creedes que os tempos demandan unha política na que
non debe fallar a afirmación das esencias cristiáns, a vosa adhesión a
Roma, etc, está ben. Eu —que non comparto isa posición, porque coela
aplicada ao terreo político tiña de romperse fatalmente a unidade do
de Deus”. En 1935 (Heraldo, nos 231-232) polemizou con Bóveda, proclamando: “Debo
lealtade á milicia católica, que me vencella no rnáis íntimo recanto da ialma, porque a
mamei de neno e porque délo agardo a miña salvación e a salvación do Mundo”. Bóveda
(que no artigo sobre Filgueira alude a el), desterrado en Cádiz, costestoulle coa columna,
A revisión constitucional e a posición católica dun galeguista: “Na IV Asamblea do pg
acordouse, coa aprobación de todos, a neutralidade no aspecto relixioso. Supoño que o
irmán Parente, que sabe da sinceridade das nosas conviccións, non nos negará o dereito
a creer que o noso camiño é o que convén a Gallza. Como nós non llo irnos negar a e!
pra creer o contrario. O tempo drá quen tivo a razón “ (S. Prol, Xosé Lois Parente, o poeta
vandardista de Maceda: Auria, 6/70 (febr. 2003) 24-27). Debo este dato á xenerosidade
de Xosé Luís Bóveda.
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noso Partido— comprendo isa vosa inquedanza, que é a mesma que
prendeu en certos seitores inteleituás de varios países preocupados ante
os grandes progresos do materialismo marxista e do positivismo filo
sófico (...).
A túa contradicción sinala un camiño xa ensaiado baixo os auspicios
de Roma, e os pésimos froitos que a mesma Iglesia está colleitando, inda
que aparentemente figura o contrario, pola europa adiante”.

Polo que toca ás posibles vantaxes estratéxicas, mesmo recoñecendo
que el mesmo puido non se decatar antes coa debida claridade, a
contundencia é aínda maior:
“Como as loitas da política hespañola se ventilan tamén na Galiza
(realidade que non queríamos ver), toda a nosa enorme campaña de
dous anos sirveu pra que d-ela se aproveitasen as dereitas contra dos
homes da República, pra seren despois os nosos piores nemigos e —o
que ainda é pior— os nemigos máis encarnizados de Galiza e do seu
Estatuto, cousa que non compre demostrar”.

Se non nos constase a fondura e sinceridade da súa fe, cabería pensar
que, no fondo, esa contundencia na opción lle fora facilitada por unha
disimulada indiferencia relixiosa. Constándonos como nos consta
aquela fe, asombra a súa temperá lucidez, cando aínda en España non
se desmontaran teoloxicamente as trampas do “nacionalcatolicismo”21
e no mundo non apareceran aínda as teoloxía política e da liberación.
Foi, con toda evidencia, a súa entrega ao servicio de Galicia, sobre
todo pensando nas clases máis humildes e desamparadas, a que lle
permitiu esa lucidez, antes de que a partir do Vaticano II se empezase
a falar da “opción preferencial polos pobres”, redescubrindo así a máis
radical e xenuína das chamadas evanxélicas, tal como nos chega do
espírito das Benaventuranzas.
Cando, non sen tristeza, comprobamos que este principio encarnatorio non acaba de ser asumido con clara e unívoca decisión pola
maioría da igrexa galega, vén á memoria a famosa frase de James
Connolly. Parafraseando para Galicia e para a cuestión relixiosa o que
el dixera para Irlanda e o socialismo, cabería afirmar que coa súa
21 Cf. —pero obsérvese a data— as lúcidas reflexións de A. Álvarez Bolado, El
experimento del nacional-catolicismo, Madrid 1976
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conduta e a súa doutrina Alexandre Bóveda pasou a vida “alternando
a explicación do cristianismo aos galegos e a explicación do galeguismo
aos cristiáns”.
4. Unha fe martirial
Pero é claro que sobre todo o anterior quedaría sempre pairando
unha sombra de dúbida relixiosa, se, cara atrás, non se proxectase
o lóstrego asombroso da actitude de Bóveda ante a súa morte, ante
o seu martirio. O testemuño resulta tan íntimo e tan intenso, que
mesmo produce certo pudor profanalo coa palabra pública e coa
reflexión teórica. Como Moisés ante a silveira ardente, tamén aquí
cómpre achegarse descalzos e con respecto sumo. Entramos de certo
nun espacio sagrado, onde a intimidade relixiosa, que estaba latente
e discretamente silenciada, se abre por fin en palabras luminosas
e actitudes ergueitas por esa dignidade que só a morte libremente
asumida confire en raras ocasións a algúns exemplares humanos.
Ante nós reprodúcese unha vez máis esa traxedia do “xusto que
sofre”, que xa asombrara aos antigos mesopotámicos o mesmo que
aos autores bíblicos22. É o escándalo incomprensible da inocencia
acusada, da bondade asasinada. Incomprensible en primeiro lugar
para a propia vítima. Cando Bóveda se nega a escapar e afirma que a
el non lle poden facer nada, algúns biógrafos pregúntanse se di o que
pensa, porque non se decata do perigo real, ou faino unicamente para
tranquilizar aos amigos23. En realidade, aparece aí a reacción normal
do inocente que, consciente da súa rectitude e seguro da súa bondade,
non pode, de entrada, comprender a reacción da maldade. Non se trata
de falta de lucidez, senón da reacción normal da verdadeira inocencia.
Se Chesterton dicía que “home despistado é home ben intencionado”,
cabe afirmar algo parecido da persoa inocente: o choque inicial coa
irracionalidade do mal resulta tan alleo ao seu ser, que lle rompe toda
posibilidade de comprensión.
Esa reacción significa, pois, unha proba de inocencia e de bondade.
Pero de ningún modo indica falta de lucidez. Demóstrao o feito de
22 Poden verse algúns textos, verdadadeiramente impresionates, en M. García Cordero,
Biblia y legado del Antiguo Oriente, Madrid 1987, 620-626.
23 Ver X. Sexto, L. c., 14-15.
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que, superado o primeiro choque, aparece segura a visión obxectiva.
Hannah Arendt puido falar da banalidade do mal, porque o estuda
desde o lado de Eichmann, do verdugo. Pero Bóveda está do outro
lado, e ninguén tan lúcido como a vítima fronte á teimosía irreversible
da maldade: “Repítoche que teño conciencia da miña morte. O meu fin
é inevitábel. ¿Fagades o que fagades!”24.
E da lucidez nace a decisión, apoiada na forza invencible da
inocencia:
“¡Naturalmente que morrer ós trinta e tres anos con catro rapaciños,
a maor de seis anos, e un de camiño, e cun mundo de ilusións após
das sens, non é cousa pagadoira. ¡Mentira, se non dixera dende que fun
condenado a morte que estou acorado! ¡Pro teño forza de esprito pra
impoñerme a todo abafamento! ¡Non me ollarán tremer, non!...”25.

A partir de aí, vaise revelar con intensidade tan heroica como
luminosa a interioridade relixiosa de Alexandre Bóveda, a calidade
fondamente cristiá da súa fe. Cando o primeiro biógrafo titulou o
seu libro Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda, tivo un grande
acerto, pois evoca con toda xustiza o relato evanxélico da vida, paixón
e morte de Xesús de Nazaré.
Non estrana que apareza incluso a clara conciencia de morte polos
outros. Bóveda entra nese misterio da fecundidade do sufrimento
como salvación para os demais e como garantía da solidariedade
humana. Respecto dos máis achegados, en primeiro lugar:
“—¿Sabes unha cousa? ¡Tamén teño pensado en todos vós! Na noite
que pasei a cismar, consoloume o cavilar que, dempois de mín, se non
atreverán a manter preso ó voso tío Darío (...)
Tampouco teño dúbida de que, ca miña morte, librarei da condena que
se propoñen impor ó teu cuñado Ramón García Núñez
Teño pra min que se saciarán coa miña vida e que, en arrincándoma,
abondaralle pra castigo dunha familia honorábel! ¡Mira, pois, de canto
valerá a miña morte! Ademáis, ela servirá pra acadar adeitos á causa

24 X. Álvarez Gallego, O. c., 227.
25 Ibid.
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galega. Morro, pois, con pena, craro; pro sin afogos e consolado co ben
que, inda dempois de morto, farei á nosa Térra... 26.

Pero, como indica xa a última parte da cita, a preocupación non é
só familiar, senón que se fai universal, abríndose e ampliándose á
preocupación socio-política:
“—Co meu sagrifício, xa non se reirán de vos, como tantas veces nos
pasou. ¡Xa non pensarán máis que somos unhos rapaces que andamos
xogando á política! ¡Non creerán que a Autonomía é un bó pretexto pra
medrar, ou unha cousa que non fai falla pra ren! E os que, como os
comunistas, nos xusgan unha “minoría seleita de burgueses que queren
divertirse teorizando”, xa non falarán tan lixeiro dos galeguistas que
queremos ser pobo”27.

E sobre todo, envolvendo o conxunto aparece a entrega a Galicia.
Faino con palabras tan solemnes e mesmo sagradas que, aínda que
ben coñecidas, merecen ser repetidas unha vez máis:
“Mi Patria natural es Galicia. La amo fervorosamente. Jamás la
traicionaría, aunque se me concediesen siglos para vivir. La adoro
hasta más allá de mi muerte. Si entiende el Tribunal que por este amor
entrañable debe serme aplicada la pena de muerte, la recibiré como un
sacrificio más por ella. Hice cuanto pude por Galicia y haría más si
pudiera. Si no puedo, hasta me gustaría morir por mi Patria. Bajo su
bandera deseo ser enterrado, si el Tribunal, en conciencia, juzga que
debo serlo. Y este «agarimo»—permítaseme la única palabra gallega
que empleo en el idioma que he hablado siempre— que le tengo a la
Tierra Sagrada en que tuve la dicha de nacer, no me obliga a sentir
ningún odio a España, a la que, por derecho, pertenezco. Solamente he
combatido sus errores y, a veces, sus crueldades políticas para con mi
idolatrada Galicia. Nada más”28.

Da pureza de tales sentimentos e como peñor da súa autenticidade,
fronte á insidia do odio ou do resentimento, testemuña o seu limpo
e decidido perdón. Perdón particularmente difícil, porque o exerce
para aqueles que —nisto tamén semellante ao Nazareno— pretenden
26 X. Álvarez Gallego, O. c., 228.
27 Ibid. 240.
28 Ibid., 215.
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condenalo “no nome de Deus”. Temos testemuño expreso do seu puño
e letra, coa sinceridade irrefutable da carta íntima ao seu irmán e xa
na luz irreversible da morte inminente:
“Confío en que serei recibido onde todos queremos xuntarnos e fágoo
con ledicia confiando en Deus este sacrificio. Quixen facer ben, traballei
por Pontevedra, por Galicia e pola República e o trabucado xuicio dos
homes (que eu perdoo e todos debedes perdoar) condéname”.

Xustamente a inminencia da morte logrou abrirnos aquela
intimidade relixiosa sobre a que durante a vida fora bóveda tan parco.
Como se por fin a forza da fe fixese estoupar a tapa do pudor, abrindo
portas até entón pechadas.
Móstrao na práctica externa, tradicional na súa fasquía, confesando
e comungando da man do seu amigo o franciscano padre Luis, pero
cargada dunha intensidade que un xa non sabe se impresiona máis
pola súa autenticidade ou pola súa incrible serenidade. Ademais
co precioso valor engadido de que nos momentos finais Alexandre
Bóveda fai expresa a conexión entre a súa fe e a súa entrega a Galicia.
Faino con dúas notas conmovedoras e de enorme forza simbólica.
A primeira, as súas lecturas finais: o Kempis e Rosalía, o misterio
relixioso e a paixón galega, como guías íntimas e decisivas para a súa
entrada no misterio definitivo. A segunda, a súa petición a Xosé Sesto
para que rece con el en galego, saltando por enriba da letra oficial,
que desgraciadamente lle ofrecía as oracións nun idioma que non
respondía á súa máis íntima intimidade.
Despois, a derradeira soidade, na única compaña, a de Deus, capaz
de superar a impotencia dos consolos humanos: “Deus cho pague,
Sestiño. Agora déixame meditar un pouco máis”.
Por escrito queda aínda o último, asombroso, testemuño das cartas
finais á muller, ao irmán e a algúns parentes e amigos. Poucas, pero,
sobre todo a dirixida á muller e a través dela aos filliños, dunha
intimidade tan fonda e sagrada que só se deben ler en privado.
Saliento unicamente que nela, igual ca na do irmán, xunto ao “recei
contigo” da posdata, aparece a fonte oculta do consolo decisivo, a fe
na resurrección:
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“Eu, almiña, estarei sempre con vós como che prometín. (...) Alá
sentirei a ledicia e a satisfacción de Ti e de todos. Lembareivos sempre,
velarei sempre por vós”.

Finalmente, o detalle final do debuxo para a súa lápida, “que debuxou
xa de pé, segundos denantes de se rubir o camión cheo de Gardas de
Asalto que o levou ao bosque da Caeyra para a descarga de morte”29.
Ollándoa, un non sabe xa se máis admirable pola súa humildade ou
pola incrible serenidade que demostra. Unha serenidade que mesmo
lle deixa espacio para unha corrección no deseño que, volvéndoo talvez
ás aficións da infancia, mostra a finura da súa sensibilidade artística.
Con acerto evidente, na parte inferior despraza para a dereita a
estrela que inicialmente puxera no centro.
O resto é xa a miseria dos verdugos, a dor da familia, a fidelidade
dos amigos. E, por enriba de todo, o misterio luminoso dunha morte
tráxica pero gloriosa, dunha interrupción prematura pero fecunda.
Unha semellanza máis: trinta e tres anos coma o Crucificado do
Gólgota.
“Bandeira da nosa redención”, lle chamou Castelao. De ningunha
maneira son partidario da enxurrada de canonizacións de mortos na
nosa Guerra Civil. Pero, se tivese que aprobar unha, non dubidaría
un segundo en escoller a de Bóveda. Morre polos demais, morre
perdoando, morre acendido de amor aos seus, morre iluminado pola
fe e a esperanza na resurrección. Morre mártir.
Andrés Torres Queiruga
Presidente da Asociación EncrucilladaAn henis alit, vel
dolorpe raessi tatisl ex ecte min ut laorper sequis dolum
nonsectem quat.
Molorem dolor sequiscipis et alit wis autpat, summod tis
nulputat lortin volum il euisl ea consecte dolore conse
29 X. Álverez Gallego, O. c., ao pé da foto da lápida que ofrece nas reproduccións das
páxinas centrais. Curiosamente a lápida non reproduce a estrela. O debuxo de Bóveda
pode verse alí mesmo, un pouco antes. está debaixo das últimas dispsicións, nas que
hai algunha palabra ilexible (non se conserva o orixinal). Na lectua que fai X. M. Álvarez
Blázquez, O. c., 183, hai un pequeno erro: segundo me fixo notar Xosé Luis Bóveda,
onde el lé “Misal. Lr”, hai que ler “Misa PL[uis]”.
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A cuestión relixiosa en
Bóveda: Achega a unha
vivencia da fe
Engracia Vidal Estévez

Introducción
Fun unha “nena da guerra”. Colleume a piques de cumprir os seis
anos, e, en Madrid, accidentalmente, polo cabo de ano da miña avoa
paterna que residía alí.
Lembro perfectamente a urxencia e precipitación con que os
meus pais decidiron saír no mesmo día 13 de xullo, cando tiveron
coñecemento do asasinato de Calvo Sotelo... nun dos últimos trens
que saíron da capital para Galicia.
A partir de entón a miña vida quedou marcada por unha serie de
sentimentos que a realidade xeraba en min a cotío e que, pola miña
pouca idade, non me era posible razoar. Necesitaron moitos anos para
seren comprendidos e non sei se rematei de integralos totalmente.
Porque, cada vez que releo na memoria histórica, ou nos libros, teño
que facer unha nova síntese.
Agora ocorreume cos escritos e a vida de Bóveda. Apenas coñecido
ata hai relativamente pouco, e que nestes días de congreso xuntos
puidemos admirar, agradecer e mesmo nos rebelar contra aquela
absurda situación e contra aquela tráxica e inxusta morte.
Pero a máis de ser “nena da guerra” son muller de hoxe, desde hai
anos abondo... e non podo menos de revivir a aventura de Alexandre
Bóveda nesta perspectiva que a miña militancia cristiá condiciona.
Véxome en sintonía con el desde o fondo da nosa fe común. Da nosa
paixón por Galicia. En sintonía de vivencias -porque intúo a cercanía-

381

37

Engracia Vidal Estévez

e en diverxencia de expresións, pola etapa vivida e pola xenerosidade
con que el as asumiu e das que eu estou moi lonxe. Se ben é certo
que nalgúns aspectos el viviu a súa fe máis en converxencia cos nosos
tempos que cos propios dos anos que lle tocou vivir. Logo tentarei
matizar. Pero é claro que a organización do congreso pediunos que
trataramos este tema. E non quero rematar esta introducción sen llo
agradecer polo que ten de universal e incluínte. Xa era hora de que
consideremos o que a relixión pode ter de potenciadora cando se vive
na súa máis fonda dimensión humana.
A vivenza da fe
Non é doado afondar na vivenza de fe de ninguén. Temos sempre que
nos limitar a analizar signos externos ou comunicacións persoais.
Tampouco é sinxela esta análise cando se trata de persoas que
viviron en tempos tan diferentes aos nosos.
E aínda resulta máis dificil se a reflexión a facemos nun grupo
heteroxéneo coma este, onde os baremos de valoración de cada quen
tampouco van coincidir.
A historia axudaranos a entender a época. A biografía e os escritos
de Alexandre a ler actitudes en relación ao evanxeo, punto de partida
e referencia do cristianismo. A teoloxía actual esclarecerá o que para
nós e desde hoxe pode supor a súa testemuña.
A historia: A Igrexa universal
Bóveda nace case co inicio do século vinte, no 1903. Coincide o seu
nacemento co pontificado de Pío X (San Pío X, 1903-1914) que adicará
moitas enerxías á condena das chamadas herexías do século vinte:
O modernismo cos seus diferentes nomes: laicismo, americanismo...
e que non son máis que as secuelas desa nova xeira que abriu a
declaración da ciencia como disciplina autónoma, independente da
teoloxía. E lonxe, logo, do control eclesiástico.
Sen dúbida que estas directrices tiveron eco na parroquia onde
Alexandre deprendía o catecismo. O papa Pío X puxo moita énfase na
catequese e impulsou unha volta ao máis puro e ortodoxo tomismo.
Fomentou a sacramentalización e freou o apoio da igrexa aos
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movementos sociais. Pero Alexandre era aínda moi rapaz, menos de
once anos.
Na adolescencia e mocidade, xa con máis anos, seguro que influíu
tamén nel a corrente romana. Con Benedicto XV (1914-1922) e
sobre todo con Pío XI (1922-1938) comenza una xeira novidosa que
tentou diminuir o clericalismo e resaltar a necesidade do laicado na
vida da Igrexa. É a xeira da Acción Católica. (Encíclica Ubi arcano
Dei, 1922). O mesmo papa escribe tamén unha serie de cartas ós
diferentes episcopados de Europa, América e Filipinas impulsando
este movemento de laicos. Condena os excesos do fascismo (Non
abbiamo bisogno 1931). Celébranse os corenta anos da primeira
encíclica social (Rerum novarum de Leon XIII, 1891) que o papa
actualiza na Quadragesimo anno (1931) impulsando a xustiza social e
a cristinianización dos movementos obreiros. Non temos que miralas
coa mentalidade de hoxe senón coa do tempo no que se promulgaron.
Foron daquela un avance de progreso, aínda que de expansión
minoritaria.
A partir de 1924 e despois de varios anos de experiencia traballando
cos sindicatos, o crego Joseph Cardijn funda en Bélxica a XOC, Xuventude Obreira Católica, que dará lugar despois aos movementos
especializados e que a través de Bélxica e Francia se extenderán por
todo o mundo impulsando esta militancia social nos cristáns. En
este momento xorden xa os primeiros teólogos comprometidos coa
renovación teolóxica, que logo serán silenciados e rehabilitados máis
tarde por Xoán XXIII como teólogos do concilio. Isto explica eses
grupos de militantes que logo se eclipsan e teñen que rexurdir ós
comenzos dos sesenta co inicio do concilio. E que en España foi freada
drásticamente polos bispos afectos ao réxime no 1967- 68.
Cónstanos que Bóveda bebeu nestas fontes e sintonizou con estas
ideas, a través do Círculo Obreiro Católico e do Movemento agrarista
que en ningún caso chegaron ás masas, senón a pequenos grupos.
Francisco Carballo comentaba onte cómo Ourense foi neste momento
un foco de progresismo nesta liña social.
Tamén lía O catecismo do labrego, do ourensán Lamas Carvajal, que
desde outro xénero literario ben diferente espertaba a unha mirada
crítica sobre a situación relixiosa e eclesial.
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A historia: igrexa española
Non puido quedar a personalidade de Bóveda sen esta impronta.
O primeiro tercio do século vinte foi inestable no político e no social,
e a dirección da igrexa española, sempre lenta e curta de miras, non
acertou o tomar posicións fronte á inxusticia, á liberdade, e á nova
sociedade que se viña xestando. Non apostou a favor do ser humano
no seu momento actual, senón a favor dunhas ideas xa inservibles
para a sociedade que nacía.
E xa nos anos da república a reacción xerárquica, en xeral, foi de
oposición, ao sentirse ferida pola perda de privilexios que lle parecían
consubstanciais á súa existencia na sociedade.
Pero a política tampouco foi ponderada e xusta. A partir do 1931 e,
sobre todo, do cambio de goberno no 1933, rebentan as incomprensións,
os rencores e odios, e xa sabemos que o tema relixioso non foi inocente
entre as moitas causas que a fixeron caer.
Bóveda viviu a forzada saída dos xesuítas de Vigo (de toda España) a
Portugal, a laicización da escola e a retirada dos crucifixos, a revolución
do 34 en Asturias, coa brutal represión gubernamental, con máis de
vinte cregos mortos. Pero non identificou os feitos coa causa. Diríase
que soubo discernir. A república representaba para el a posibilidade
de chegar á afirmación de Galicia e a unha maior xusticia social, dous
eixos da súa vida. Tivo equilibrio para nin renunciar á súa fe, nin
seguir as voces xerárquicas que non vían máis posibilidade de igrexa
que a dunha sociedade monárquica, de dereitas, e confesional. Con
todo o que ela levaba consigo: matrimonio canónico, ensino relixioso,
moral católica (sobre todo no aspecto sexual...) para todos (e sobre
todo para todas...)
Bóveda cristián
En síntese, no 1931 o perfil dun home cristián de vinteoito anos,
era, en moitos aspectos, como sabemos que foi Alexandre Bóveda.
Como calquera bautizado nunha familia cristiá, educado na catequese da súa parroquia, nunha cidade pequena e tradicional como era
Ourense, Alexandre era un crente en tódalas verdades que “a santa
madre igrexa” lle ensinou a crer: vida dada por Deus para servilo;
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debedor dunha salvación merecida pola paixón e morte de Xesús, fillo
da Virxe María. (“Eu teño absoluta seguridade en Deus”...V.P.M.de
A.B. px. 19)). Obrigado a cumprir os mandamentos de Deus e da
Igrexa, con hábito de praticar a asistencia á misa, (ía os domingos a
Santa María), recibir sacramentos, orar polas necesidades persoais e
do mundo. Submiso á vontade de Deus e dos superiores. Identificado
co que na vida resultaba sacrificio ou renuncia (un exemplo sería a
reacción que expresa nas cartas durante o desterro de Cádiz). Crente
na vida eterna, no ceo, ou no inferno, sen esquecer o purgatorio...(“Eu
xa pasei o purgatorio e descansarei acochado no colo de Deus” V.P.M.
de A.B., páx. 19). Cumpridor da moral que predicaba o crego nos
templos.... ía o Kempis e levou o escapulario do Carme. (V.P.M. de
A.B, px. 18). Nada disto nos debe extrañar na personalidade de
Alexandre.
E todo isto confirmase no que nos deixaron os biógrafos.
Alexandre reza, confesa, asiste a misa., comunga. Ten cinco fillos
en seis anos. Dille á súa muller nas derradeiras cartas que teña valor,
que el estará sempre con eles, animaa con este pensamento da vida
eterna...
Hai, con todo, uns aspectos que son froito da súa singular intelixencia
e reflexión, da súa limpa rectitude e dunha orientación na militancia
dos movementos de Acción Católica do momento.
Sorprende nesa época a súa sensibilidade social, a solidariedade cos
traballadores, e, sobre todo, o seu compromiso con Galicia a través da
política, integrados ámbolos dous na súa vivencia relixiosa... Tiveron
que pasar moitos anos e termos vivido un concilio como o Vaticano II,
para que estas dúas coordenadas, de compromiso social e político coa
terra, ocuparan un lugar privilexiado na vida dos cristiáns e cristiás,
como consecuencia do noso compromiso de fe. E, sinceramente, penso
que aínda son moi poucos os que chegan a vivilo hoxe.
Nos anos setenta voltei eu a Galicia, despois de vinte anos de ausencia,
co concilio recén descuberto. En Santiago, ao contacto con pequenos
grupos de crentes de base, espertei a esta realidade. Daquela, pensaba,
que eramos os primeiros, os primeiros descubridores desta relación
fe-compromiso coa terra, coa lingua. Non tardei en enteirarme tamén
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(moito llo debo a Xosé Manuel Rodríguez Pampín, a Paco Carballo e
outros) de que esa vivencia xa a tiveran antes outros, como Bóveda.
Con máis intuición e menos doutrina conciliar.
As biografías
Confirman, como xa fun dicindo, estas vivencias e estas prácticas
dun home honrado, consecuente, que está disposto a ser fiel á fe que
profesa a través das realidades temporais.
Mención aparte merecen as narracións da súa morte. Esas derradeiras escenas onde a maioría de “cousas a facer” que constan na súa
axenda son de tipo relixioso: “Confesar, crucifixo, oracións en galego,
misal, enterro sinxelo, lápida coa cruz do cristianismo e a insignia do
P.G”. E por riba de todo, ese xesto de auténtico mártir cristián: perdoa
a quen tan inxustamente o condenou. (Testemuño do seu confesor,
V.P.M. de A.B. px.28).
“Ninguén ten maior amor que quen da a vida polos seus amigos”
reza o evanxeo. E así morre Alexandre, polos seus, por Galicia. Temos
a súas palabras textuais confirmándoo, que non repito por estaren xa
moi citadas.
As derradeiras cartas, que non renuncio a lelas como peche a esta
esquemática semblanza, simbolizan o cumio dunha vida comprometida.
Un pequeño xesto significativo: Cando entrega as súas cousas,
atopa unhas moediñas e manda que llas dean aos pobres. Tíñaos
presentes.
O compromiso político: Partido Galeguista, Estatuto
Dicía máis arriba, que se ben Bóveda fora un cristián do seu tempo,
con toda a carga tradicional que podía ter recibido e asimilado desde
neno, había aspectos que chamaban a atención do seu adiantamento
a un tempo futuro.
Un é o seu compromiso co Partido Galeguista. É un galego
convencido de que ten que exercer. Pon o meirande interese na súa
fundación e non dubida en entregarlle a parte máis total da súa
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actividade. Un partido no que imprime o seu sentido social e renuncia
ás élites, para que sexa das clases populares. Traballa sobre todo na
creación do proxecto de Estatuto de Autonomía. Con el están outros
persoeiros da galeguidade, cristiáns coma el, pero que ante a opción
que se presenta inevitable nas eleccións do 36, de saír ou aliarse coa
esquerda española, non ousan seguir adiante. Bóveda non dubida, e
permanece fiel. Hai outros que non son quen de facelo. Aquí é onde eu
penso que actuou a súa privilexiada cabeza, no fondo sentido común,
e o sustrato que levaba dentro de militancia cristián vivido nos grupos
da XOC. Recoñece que a gran causa está por riba das pequenas causas.
E para Bóveda a esquerda era o único camiño de mellorar as clases
máis necesitadas e lograr a autonomía. A dereita nunca ía permitir
nin o estatuto nin un reparto máis xusto da riqueza. E soubo valorar
o risco. Non atopou na súa conciencia de cristián ningún mandato
que llo fixera incompatible.
Non podemos dubidar da galeguidade dos outros (Risco, Otero,
Filgueira...) pero seguramente que o seu afán de ortodoxia non lles
permitiu tomar a mesma opción. Para eles esquerda e cristianismo
seguían a ser incompatibles. Non así para Bóveda que soubo ver
dentro do marxismo un xermolo da mensaxe cristiá que o seu fundador
descubrira na igualdade de tódolos seres humanos. Que soubo ver
no compromiso galeguista o xeito de vivir o amor evanxélico que ten
que comenzar polos máis próximos. Tamén puideron influir as orixes
obreiras de Alexandre que os outros non tiñan tan preto... .
O compromiso social: A reforma cedular, a fundación da
Caixa de Aforros
Con anterioridade, e no seu traballo na Facenda de Pontevedra,
pon todo o seu empeño na reforma do pago dos impostos. As cédulas
estaban feitas dentro do caciquismo máis ortodoxo e perxudicaban ás
clases menos favorecidas. O traballo foi intenso. E chegou a crearse
inimigos nos novos perxudicados, pero tampouco dubidou ante a
posibilidade de favorecer aos máis débiles.
O seu traballo na fundación da Caixa de Aforros tivo tamén esta
perspectiva social de solidariedade.
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A cuestión relixiosa en Bóveda: Achega a unha vivencia da fe

O compromiso cultural: A revista Logos
Non aparece Bóveda entre os autores desta revista, que vive desde
1931 a 1936. Pero dado que a podemos considerar obra dos galeguistas
do momento non dubidamos do apoio que lle puido prestar. Foron un
grupiño de cregos con Amor Ruibal á cabeza -pero que morreu antes
de que fora realidade- e de laicos católicos.
A revista nacía coa pretensión de galeguizar a cultura tamén no
campo relixioso. A lingua foi a galega que era completamente inusual
na igrexa.
E aquí voltamos a mesturar a novidade da empresa co senso relixioso
máis tradicional. Se analizamos hoxe a revista Logos atopamos un
intento de galeguizar a cultura. Pero unha cultura relixiosa propia do
momento. Os temas de Logos son, en galego, os que calquera outra
revista relixiosa podía ofrecer e cun tratamento que non nos resulta
anovado. De feito coñecían outras como Spes ou Cruz y Raya. Logos
deu a coñecer o pensamento dos pensadores católicos europeos máis
avanzados, (Claudel, Maritain, Mauriac, Mounier...) pero dentro da
ortodoxia máis estricta.
Cando nace a revista Encrucillada no 1977, debedora de Logos,
tiñamos outros modelos na teoloxía da liberación, e outros conceptos
como o de inculturación da fe, do compromiso político, da igrexapobo... algo que estaba moi lonxe nos anos trinta.
Dixen que quería pechar coa lectura das cartas escritas pouco
antes da hora de sair para que o fusilaran. Todo un testamento de
humanidade e polo tanto do máis puro cristianismo.
Engracia Vidal Estévez
Secretaria da Asociación Encrucillada
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Cartas de Alexandre Bóveda na
mañaciña do seu fusilamento
Madrugada do 1936
Querido Vitín:
Non sei se fixen ben ou mal en procurar que me axudases con proveito. En
calquera caso foi con desexo do teu ben.
Eu morro tranquilo; confío en que serei recibido onde todos queremos
xuntarnos e fágoo con ledicia e confiando en Deus iste sacrificio. Quixen facer
ben, traballei por Pontevedra, por Galicia e pola República, e o trabucado
xuízo dos homes (que eu perdoo e todos debemos perdoar) condéname.
Sé, agora, máis home que endexamais porque é cando máis o precisas; polos
nosos vellos e polos nenos, de quen, sen que puideramos esperalo, vas ser un
pouco pai.
Confórtaos a todos e procura ser sempre bon. Non te arrepintas de canto
ben teñas feito e poidas aínda facer.
Vitinciño: Aos pais, a Vera, a Carlos, a César, a todos, as miñas apertas.
Pra tí, irmanciño bon, a máis grande que podas recibir de
Alexandre
PS Reza por min que eu lembrareivos sempre e
(se podo como espero) intercederei por vós. Ás 5 e 1/4

Madrugada do 17 de agosto
Choliñas, miña Peque, Vidiña:
Quixen escribirche moito. Mais xa sabes canto puidera decirche.
Perdóame todo, que os peques me lembren sempre; que cumplas tódolos
meus encargos.
Eu, almiña, estarei sempre en vós, como che prometín.
Faltan uns minutos e teño valor, por vós, pola terra, por todos. Vou
tranquilo.
Adeus, vidiña. Vive para os peques e os vellos. ¡abrázaos, confórtaos! Sé
tí, miña pequeniña admirable, a máis valente de todos. Alá sentirei ledicia e
satisfacción de tí e de todos.
Lembrareivos sempre, velarei sempre por vós.
Adeus. Contigo, cos peques, cos vellos todos, estarei sempre na lembranza.
Na máis grande, a máis fonda, a máis infinda das apertas, o voso Xandro
PS: recei contigo
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Isto tamén é memoria histórica
Por Xaquín Campo Freire.
Narón, 20-05-2007

Estase a reconstruír ‘a memoria histórica’, para recuperala e facer,
polo menos, xustiza moral.
As atrocidades do bando republicano de seguida saíron á luz e están
na memoria de todos ata o día de hoxe: ´Queimaron templos, mataron
cregos, etc. Horror!
Os nomes do bando ‘nacional’ estiveron anos e anos nas igrexas de
cada localidade: ‘Caídos por Díos y por España. !PRESENTES!’
A Igrexa ‘oficial’ española subíu axiña ao carro dos vencedores e
meteu a Franco baixo o palio da ‘santa cruzada’. Esa foi, en xeral, a
actitude do alto clero.
Pero non sería de xustiza meter no mesmo saco a moitos que,
sen seren relevantes para nada, cando viron o outro horror, o dos
vencedores, puxeron o seu esforzo e arriscaron canto puideron a
prol do sentido común. Tamén deses temos de recuperar a memoria.
Grazas a eses ‘anónimos’, moitos puideron fuxir, outros estiveron
agochados, algúns salvaron a vida e deuse o caso do que, por salvar
aos demais ou por saír na súa defensa, aínda ben deles pagaron coa
propia vida. Porque, neste lado de aquí, tamén os nacionais deixaron
detrás de si horror abondo! E tamén son nosos.
Agora a Igrexa anda a beatificar a centos de españois que pagaron
coa vida por seren relixiosos. Todos vítimas ‘dos do outro lado’:
“Mártires por la fe”. Está ben. Eles son nosos. E son vítimas. Nada
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que obxectar aos que morreron. Pero non así aos que os utilizan
actualmente.
Porque, se non é moita a pregunta, os que dan a vida, en calquera
lado do mundo, por salvar a outros, non son tamén mártires pola
caridade? Incluso se foron vitimados ‘polos bos’, polos do bando
nacional? E a caridade, ata dar a vida polos irmáns, é unha virtude
inferior á fe? O mandamento máximo é: Amádevos! Ao final só ficará
o amor.
Hai unha tremenda inxustiza que se lle está a facer a moitos
‘anónimos’, mellor, ‘anonimados’. Vexamos casos concretos. Algunha
das moitas vítimas do tenente Torres, da benemérita, en Xuvia:
1ª.- Atou unha señora a un piñeiro e houbo que cortarlle unha perna
da malleira que lle dou por non revelar onde andaba un pobre escapado
daquel barco de Ferrol. Estaba ‘franco de ría’ e aconselláronlle
agocharse, a ver como evolucionaban as cousas. Evolucionaron mal.
Matáronos a todos. Este salvou a vida metido no cinceiro do forno
da casa desa dona de Mandiá. Esta que foi? Roxa, colaboracionista,
salvadora de vidas inocentes?
2ª.- A outra dona, en S. Román (Cedeira), chúzalle co sabre nun
peito por non declarar onde andaba o seu home. Como se desangraba,
rematouna dun tiro alí mesmo diante dos fillos. Esta non é mártir de
Deus? Que é?
Sei tamén dun militar, designado para un piquete de fusilamento
dos seus compañeiros, nun deses xuízos sumarísimos. Negouse, en
conciencia, a obedecer esas ordes inxustas. Pasou de inmediato á fila
dos executandos. Ese non foi mártir da conciencia moral cristiá? Non
foi caído por Dios y por España?

 A Conferencia Epsicopal Española tivo de saír a dar explicacións: “Publicación de
un dossier informativo de la Conferencia Episcopal Española”.- MADRID, martes, 12
junio 2007 (ZENIT.org).- “Los 498 futuros beatos de la Iglesia católica no son «mártires
de la guerra civil» española, sino «mártires de la persecución religiosa», puntualiza el
reciente dossier informativo de la Oficina para las Causas de los Santos y de la Oficina
de Información de la Conferencia Episcopal Española.”
Hai, percíbese, coma un ‘tufillo’ nesta nota: Excusatio non petita, acusatio manifesta.
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“Se Bóveda morrese no bando sublevado, hoxe sería un santo,
seguramente colocado nos altares. Claro que a sociedade civil galega
non necesita santos de igrexa para proseguir a súa causa. Necesita
exemplos humanos de valor permanente. Necesita guieiros. Necesita
fachos iluminadores. Bóveda é un deles.”

Quen foi Bóveda? Vale a pena reproducir o relato dunha testemuña
directa.
“Fun o derradeiro en entrar na cela convertida en capela no vello
cárcere de Pontevedra aquela noite. Nunha cadeira, sentado, o bo e santo
franciscano P.Lois M. Fernández. Aos seus pés, de xoenllos, Alexandre
Bóveda confesábase. Confesámonos tamén Xosé María Álvarez Gallego,
Xosé Álvarez Limeses i eu, que logo comungaríamos como o fixo
Alexandre. Eu ao seu carón. Cando rematei de me confesar, Bóveda leía
serenamente o Kempis. Logo a imposición do escapulario do Carme”.
-“Sestiño, ven rezar comigo en galego. Pregamos xuntos as oracións
rituaes. Creo en Deus Pai Todopodeiroso... Deus che salve, Raíña e Nai....
Pai noso, que estás nos ceos... Ave María, ateigada de gráceas.....”
-“ Deus cho pague Sestiño. Agora déixame meditar un pouco.”
“O fusilamento tivo lugar na mañá do dezasete; non embargantes a
execución notificóuselle para o día quince. Pro, ¿cómo se ía matar a
ninguén nun día de festa tan grande e tan santo como o día quince de
agosto, un día adicado á Virxe? Imposíbel; sería un pecado grandísimo.
¿I o dezaseis? ¡Ah! Sería outro pecado imperdoábel, porque o dezaseis
caía en domingo.”
“Este era, e sigue sendo, o senso católico dos que axudaron a Franco
na “Santa Cruzada”.

Pregunto eu, este Bóveda, condenado nun xuízo cargado de
aberracións procesais, que morreu coa fe nos labios e no corazón, que
era católico de misa habitual indiscutíbel, por que non entra este
agora nesa canonización de mártires da igrexa?
 ABUÍN DE TEMBRA A., Memorial de Mártires, 15 de agosto de 2002.
www.galespa.com.ar/memorial_de_martires.htm - 29k  SESTO X. Limiar, en Vida Paixón e morte de Alexandre Bóveda, de Álvarez Gallego X.,
Edicións “NOS”, Buenos Aires 1972, pp. 17 e 18.

393

49

Xaquín Campo Freire

“Ben se sabe e comprende que numerosos mártires non morreron
especificamente por Galicia. Morreron polo progreso e polo futuro.
Morreron por profesar unha doutrina. Morreron por defender un ideal.
Morreron por lles abrir un camiño de esperanza á súa xente. Morreron
por ser fieis a uns principios e a un credo nos que confiaban. Morreron
contra a opresión. Contra a escravitude, a submisión, a tiranía. Acaso
neses atributos radique a transcendencia que nos debe atinxir a todos
hoxe.”

Houbo moito medo. Todo estaba prohibido. Por iso houbo moita
clandestinidade. Nunha dictadura de terror coma aquela procurábase
non documentar nada, nin cos máis íntimos. Falar custaba bágoas,
pagábase coa vida de alguén. Pero doía tanto o corazón das cousas
que se vían! Había que pórse ao lado dos perseguidos ou dos que
tiñan fame, miseria ou enfermidade. E en todos os estamentos houbo
persoas que arriscaron a vida por conciencia. E pagaron con golpes,
coa propia vida e coa dor dos seus familiares.
Hoxe é de xustiza recoller o labor calado de tantas persoas boas
que fixeron esforzos, absolutamente silenciosos, que viviron as obras
de misericordia nunha solidariedade encomiable, na conspiración do
silencio.
Cando a guerra, e mesmo na dictadura, os cregos foron un
elemento utilizado polo réxime, porque, vinculados por obediencia e
organicamente á alta xerarquía clerical. Sen máis, xa eran vinculados
co sistema. Así tiveron moitas veces na súas mans capacidade para
facer algo pola xente: Informar ben, dar a cara por eles, etc. Houbo
cregos e leigos en número considerábel, dos que só se soubo en épocas
tardías e en círculos pequenos, que gardaron aparencias de apoio ao
sistema porque era a única maneira para poder manter a capacidade
de salvar. Ás veces discutíuselles a rectitude de intención coa que
estiveron presentes aquí ou alí. Se puideran falar! Que doado é latricar
cando non hai perigo ou se está de espectador.
Non concibo a Xesús non recoñecendo a estes coma benditos do seu
Pai! Ten Deus un catálogo diferente para estes?
 Abuín de Tembra A., Memorial de Mártires, op.cit.-
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Con isto non se xustifica o non xustificábel. Porque tamén é verdade
que houbo exemplares ben perigosos, por certo, en todos os lados,
que nadaron nos beneficios do sistema opresor. Pero non sería xusto
metelos a todos ‘na memoria’ baixo o mesmo palio no que andou
Franco.
Canta xente paisana, homes e mulleres, ou persoas con cargos,
cregos, funcionarios, incluso militares, etc., fixeron desde a súa
situación canto puideron por salvar xente. Lembremos a ‘Lista de
Schlinder’ ou A lingua das bolboretas.
Cómpre non dar ninguén a esquecemento e devolverlles memoria
de honra. Os que fomos testemuñas temos de dar testemuño. Non son
teorías. Trátase de persoas con nomes e apelidos e é así como as hai
que recuperar. Son a nosa real e sagrada memoria.
Eu quero lembrar a tres, distintas e distantes, coas que tiven certa
relación.
1º.- Don Xesús Veres Díaz.- Párroco de Santa Cruz de Parga
e Roca. Home de peso, paisano galego. Home de Deus. Dotado de
moito sentido común. Soubo estar sempre no seu sitio axeitado.
Canto el axudou nas necesidades! Finou no 1958. Sóubose daquela
canto lle debiamos todos: cartos, axudas, apoios, consellos, defensa,
acompañamento na dor, nos infortunios, etc.
Na república, un día á noitiña, foi ‘sacado’. Os do rueiro decatáronse.
Botáronse detrás para arrincalo das gadoupas daqueles tolos que
o levaban para eliminalo. A presión dos veciños foi grande: “Se o
matades a el moitos pasaremos fame. Matádenos a nós con el”. Foron
capaces de salvalo. Isto conmoveu á xente. Era bo.
Cando a guerra, adicouse consciente e caladiñamente a salvar a
outros, incluídos aqueles que o ían ‘pasear’. Diso nunca falou.
Tiña eu catorce anos. Pregunteille: -D. Xesús, lembra aquel papel
que atopei un día nun libro da súa biblioteca, asinado por un colectivo:
‘EL TERROR’? Fáleme do que tivo que sufrir, das ameazas de morte
dos anónimos que recibiu esixíndolle máis de corenta mil pesetas, ,
etc. Como puido salvar á xente da morte?
 RIVAS M., A lingua das bolboretas,
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-Xaquín, cala. Aínda es moi novo. Hai realidades moi duras e
non gosto de remexer nesas cousas. Cando sexas adulto, se vivo e
as circunstancias son outras, ao mellor falamos. Nin el viviu, nin
as circunstancias cambiaron. Foise coa súa verdade. Choramos
abondo. Morreu un home bo, dicían. Canto nos valeu a nós, sendo
pequerrechiños, cando morreu a miña nai! Era o noso cura!. Quixo
ser soterrado na entrada do cemiterio. Así, ao pasar, pedíanos perdón.
Perdón de que?, se foi un santo. Nunca pisamos aquela tumba. Aquilo
foi unha beatificación.
2º.- Don Xosé Cazón Ferreiro. Párroco de San Martiño de Xuvia.
Bo paisano, bo galego e por suposto bo crego e benquerido de todos.
Cando a república, molestárono abondo. Un día, na Faísca, dous
tivéronlle o paso para zouparlle. Repúxolles: “Non é de homes atacar
a pares. Un a un. E sen sotana.” O primeiro en atacarlle foi o máis
forte e máis alto. Levaba no peto a chave da igrexa, que daquela eran
de dimensións considerábeis. Derrubouno á primeira e invitou ao
seguinte á pelexa, pero este escapou. Foi moi celebrado o ánimo de D.
Xosé. Pero, en diante, procuraban acompañalo os veciños, facéndose
encontradizos. Este feito sería un salvoconducto que lle ía valer na
nova situación.
Despois do 18 de xullo do 36, houbo aquí un grupiño de ‘milicianos’
de triste memoria. Levaron moitos á morte. Fixo o indicíbel para
salvar a tanta xente que foi molestada e ‘sacada’. Conseguiu moito.
Pero non todo, nin sempre. Doíalle na alma. Un día chaman á porta.
Eran xente armada, da guerrilla, ‘dos escapados’. Traían maniatados
dous daqueles temidos milicianos, pobres homes por outra parte. A
conversa con el foi así:
-“ Temos pouco tempo. En xuízo contra estes dous saíulles pena
capital. Causa: a xente que eles levaron á morte, como vostede sabe.
É inapelábel. Toda intercesión é inútil. Que confesen, se queren,
pois serán executados de inmediato aí no cemiterio do Convento.
Decidiuse que vostede fose testemuña, para que ninguén pene por
estes. A vostede ninguén o vai culpar.”
De nada valeron súplicas, choros ou razoamentos. A xente ficou
horrorizada e con moito temor. Aínda así houbo represalias abondo.
Pediulle ao bispo de Palencia, Souto Vizoso, nativo desta parroquia, que
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o acollese naquela diócese.. Non podía seguir con aquela imaxe a cotío
diante de si. A xente chorou a súa partida. Finou no 1966. Tocoume
recoller esta memoria. Era veneración. Velaí outra beatificación.
D. Felipe, o de Neda, e o crego de San Xiao de Narón, tamén
agocharon xente na casa e logo, cando puideron, facilitaron a fuxida
deses perseguidos.
Moitos paisanos, homes e mulleres de por aquí, arriscaron a vida
axudando solidariamente na fame e na miseria ás familias dos
represaliados. Destes ninguén fala polo nome. E non deberan ficar
anónimos. Estes tamén merecen beatificacións.
3º.- D. Xosé María Balseiro Quirós. Crego listo e ben formado.
Xa daquela, licenciado en teoloxía. Deixou un libriño escrito. De
mente aberta e moi metido en cuestións sociais, segundo a Rerum
Novarum e Quadragessimo anno.
Aínda hoxe din: “Na parroquia só ‘lle’ mataron a un, porque el
estaba fóra. Salvou a ‘tal familia’ que o insultou moito, que eran moi
revirados con todos. Eran algo tolos. Non eran ben. Pero non eran
malos.”
Coñecen todos canto se opuxo ao cura de S. Mateu, fanático e
perturbado mental, que construíu as famosas estatuas de Franco e,
á fronte, a do Corazón de Xesús que darían orixe a tantas desgrazas.
Era tanta a fame que algúns ían ás leiras subascar ás patacas. Iso
molestaba moito, pois arruinaban a colleita que aínda se estaba
formando. Unha noite, nunca se soubo quen, colgaron na de Franco:
“O LADRÓN DAS PATACAS”. Houbo torturas arreo en todas as
casas da parroquia. E tamén houbo mortes.
D. Xosé xa non podía facer máis por impedir as falcatruadas daquel
pobre compañeiro tolo, que tanta dor produciu. Comentan que non
podendo convencelo con razóns dos erros dos seus fanatismos e, coa
indignación, zoscoulle. Tanto era o perigo! E prohibiulle nunca máis
pisar MANDIÁ. Finou no 1957. Moito choran este bo home e bo
crego. Del só falan beatitudes.
D. Juan, de Valón e Doniños. A sotana, a remendos, servíalle
para agochar canto ía deixando ás caladas, a súa propia roupa, e
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outras axudas a todos os necesitados. Ten sona de santo. Morreu
practicamente de frío e necesidade polo absoluto desprendemento e
pobreza na que vivía.
E arrededor destes houbo grupos da xente paisana que tamén vivía
e practicaba a bondade, a xustiza, a solidariedade, o amor. Pero
foron perseguidos. A moitos elimináronlles fillos, maridos, pais, avós,
veciños, etc.
Estes non son mártires? Non chegan estes tamén da gran tribulación
e non lavaron as súas túnicas no sangue do Cordeiro? Vinde benditos
do meu Pai, porque tiven fame, e sede, e estiven preso, etc. E cando
foi iso? Vexamos:
Elvira, ama de casa, ou nai de familia, ou muller maltratada, ou
avoa xa sen dentiños, ou solteira que ficou soa, tal vez fillada, que lle
morreu o mozo na fronte, ou sen familia e que está con demencia nun
rocho de aldea, ou nun quinto sen ascensor, ou chea de chagas nun
leito, e sen ter a quen contarlle todo canto pasou na súa vida. Nin lle
prestamos atención, porque ‘sempre nos di a mesma historia pasada’.
Malpocadiña!
Agostiño de Agramonte. Pobre como as arañas, que nunca che foi
ben a vida. Pilláronte nunha ‘fronte’ que nada tiña que ver contigo,
que te obrigaron a tirar tiros porque, disque, ‘a causa’ asi o requería
e nin sabes se mataches a algúen,. Cantas veces che escoitei os salaios
do teu remorso despois de vir da guerra. Da guerra ‘deles’, na que che
romperon a vida, o amor, a familia e que nunca soubeches para que
valeu. E, para máis complicación, estabades nas segas en Castela. Ao
teu fillo colleuno perto, pero do outro lado. E ao teu irmán tamén.
Alá morreron. ‘Non sería eu mesmo, dicías, quen os matou?’ Cantas
veces, chorando, preguntabas iso!
Como de vós aprendín, eu hoxe descúbrome e rezo convosco: Noso
Pai que estás no ceu,..., perdoa as nosas ofensas e non nos deixes
caer outra vez nesa tentación e líbranos do maligno. Santa
María da Paz, axúdanos a sermos dos pacificadores. Amén.
Que queredes que vos diga? Eu a estes téñolles fe e moita devoción.
Estes están no misal no primeiro de novembro: Festa de Todos os
Santos.
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Castelao, vendo o litoral español, desde o paquebote “CAMPANA”,
camiño do exilio para Arxentina, escribiu así:
“A miña saudade aínda quixo visitar devotamente os moitos cemiterios
de Galicia onde dormen os derradeiros mártires da Liberdade, en número
incontable. A miña imaxinación viu unha fogueira en cada cemiterio,
como outros tantos clamores de xustiza. Pero no de Pontevedra viu unha
labarada que chegaba ata o ceo. Era o lume do espírito de Bóveda, que
non figura na Santa Compaña dos inmortais, porque non pertence á
Historia senón á Tradición, en aroma de lenda. Bóveda terá de ser nun
mañá próximo ou lonxano, a bandeira da nosa Redención”.

Cada recuncho da nosa Galiza ‘non debe dar a esquecemento’aos
silenciosos e silenciados. Cantos gardades memoria, antes que sexa
tarde, escribide. Son a nosa sagrada memoria. Temos dereito a ela.

 R. CASTELAO A., Sempre en Galiza, Libro Cuarto, E. Galiza, Centro Gallego de
Buenos Aires, Instituto Argentino de Cultura Gallega 1974, 4ª, p. 431.
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Acordanzas, desde 1936
Francisco Carballo

A movida da Fronte Popular.
Logo de gañar a Fronte Popular as eleccións, febreiro de 1936, o
tempo social mudou:
rumoroloxía de incendios de templos e vivendas, atracos e enfrontamentos. Meu pai ordenou certa vixianza do alboio e das medas.
Había moita actividade na parroquia de Asadur (Ourense): as minas
de estaño centraban un cento de homes, as Misións pedagóxicas
exaltaron os ánimos co cine mudo e a música, os xornáis e as primeiras
radios concentraban a cantidade de interesados e lectores.
Sublevacion e mortos
Eu enteireime da sublevación militar polos avións que sobrevoaron
a bisbarra. No setembro cambiei da escola á preceptoría dos Milagros,
a uns seis km da miña casa. Era un encerro, mais en nadal e no
verán íamos de vacacións á familia. De setembro a nadal foron tres
meses de asombro. Aos poucos días, saímos á Glorieta (unha chaira de
prolongación cara Maceda) para ollar a ponte de Foncuberta baixo a
que abandonaran a un “paseado”. Ata daquela apreciabamos a guerra
como unha aventura dos mozos de Ourense e Madrid. Nas vacacións
do nadal, o 31-XII, fusilaron, en Ourense, a nove veciños do concello:
conmoción e espanto no meu lugar. A pouco, na preceptoría, rezamos
por Benigno Alvarez, veterinario comunista de Maceda, a quen deu o
tiro de graza un falanxista. Tales crimes dos nacionais endexamais os
puiden esquecer.
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Pasaban os meses, os frades gardaban silencio sobre a contenda.
Cambiaron de superior e o novo, un navarro, levounos á desfilar
nunha festa patriótica á vila de Maceda. Pasei unha vergoña mortal e
o meu pai indignouse, mais non me sacou da preceptoría.
Os restantes anos, ata setembro de 1941, fun “latinista” nos paúles.
Ao igual que nos Milagres, estes frades gardaban silencio sobre a
guerra: nós advertíamos as súas diferenzas de opinión.
Desde 1941 a 1949, novicio en Madrid e durante os estudos de filosofía
e teoloxía: cambio de ambiente a fondo, todo nun nacionalcatolicismo
en creación. Ocultamento da represión policial, cultural e relixiosa,
disciplina cuartelaria, escolástica estricta. Só nos identificabamos co
entorno na mala alimentación. Nos anos 47-49, xa clérigo, podíamos
oir, ás veces, a radio, ler prensa da man dos profesores e libros de
baratillo. Tivemos máis información da IIª Guerra Mundial e do
maquis que da represión franquista.
Persoalmente pasei da ignorancia á dúbida nos anos 49-53 como
alumno da Universidade Complutense (Madrid). Os profesores eran
tan reservados sobre este tema como os paúles.. Santiago Montero
Díaz foi a excepción: estaba en desacordo con FET das JONS, el
“camisa vella”. Os alumnos discutiamos moito e os estranxeiros
fornecían datos alarmantes de represión. No 1953, participei na
misión do Nervión, en Santurce, e tiven información de primeira
man sobre a represión en Euskadi. Nese verán estiven en París e
Londres e caíronme a escamas dos ollos: había outra historia, a do
bando republicano. No 1954, último na Complutense, houbo un paro
numeroso contra o SEU e o Opus e tamén fomos en desfile a prol dun
Gibraltar español.
A década dos 60 foi a do meu cambio: lin a Hugh Thomas (A
Guerra Civil Española, 1961), e textos de Ruedo Ibérico sobre Galiza,
Euskadi etc. Igualei “tirios con troianos” daquel conflito social
no que pagaron inocentes por enlouquecidos. Criminalidade por
ambos bandos. Unha diferenza: no nacional houbo opción oficial; no
republicano, incapacidade oficial ante a criminalidade de grupos. No
1965 fun designado rector do teologado dos paúles en Salamanca;
tiven a oportunidade en oito anos de liberarme da escolástica e acoller
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a “nouvelle théologie”, o Vaticano II, e, por fin, voltar a Galiza para
compartir como galego o itinerario deste país.
En Vigo coñecín os asasinatos e fusilamentos dos nacionais
ao igual que fixeran na miña bisbarra no 1936. Cando no 2006
participei en xornadas sobre a Memoria histórica, sobráronme
os meus recordos para tecer cadros significativos das represións
bélicas e da ditadura (1936-1975). Desde a Asociación Cultural de
Vigo como desde Promocións Culturais Galegas (editora de ANT),
asumín investigacións e divulgacións da historia de Galiza e da nosa
igrexa no século XX. Atento ao CPG (Concilio Pastoral de Galicia), a
Irimia, Encrucillada e novos colectivos de cristiáns galegos, espero se
consolide un novo paradigma católico. Mais constato as fondas raíces
da intolerancia e dos prexuizos que aínda aniñan na sociedade e que
a razón e o Evanxeo teñen de superaren.
Francisco Carballo
Historiador
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A capela dos presos
Hermelinda Dapena Tarela

Meu pai era un home bo, afable, prudente. Moi honesto profesional.
Como médico dentista prestou os seus servizos durante algún tempo
no cárcere de Figueirido. Non podo precisar a data. Eu era moi
pequena. Nacín no 1935. Lembranzas dese tempo da guerra civil e a
posguerra son palabras a medias, musitadas en voz baixa.
No tempo de hoxe teño moi presente unha pegada do seu paso como
profesional polo devandito penal. É unha capela que acolle unha
imaxe da Inmaculada e que ata que casei presidía o cabezal da miña
cama. A historia desa capela contáronma así os meus pais.
Os avós regaláranme, con motivo da festa dos Reis Magos, a imaxe
da Virxe. Meu pai comentouno a uns cregos vascos que estaban presos
en Figueirido e que eran pacientes seus.
Eles dixéronlle que llela levara, que querían “redondear” ese agasallo
de reis facéndolle unha capela. Alí estivo a virxenciña acompañándoos
na cadea, motivando a súa arte, e evocando a unha nena que, sen
sabelo, acaparou a atención duns presos.
Na miña casa chamabámoslle “a virxe dos presos”.
Para min foi sempre referencia de amizade que debeu quentar
esa relación médico-paciente, sendo estes vítimas dunha situación
dolorosa.
Hoxe está en Valencia, na casa do meu irmán, que quixo tela con
el, unha vez mortos meus pais. Alí preside a sala principal. Daquel
núcleo familiar no que abrimos os ollos a esta vida só quedamos os
dous. Enmarcada nunha sinxela fornela segue a ser, para o meu irmán
e para min, unha entrañable referencia do pasado.
Hermelinda Dapena Tarela
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Tomando café
con don Dositeo
Marisa Vidal Collazo

D. Dositeo Valiñas Fernández é o párroco de Ribadumia, no
Arciprestado do Salnés. É un home bo, magnífico conversador,
memoria viva da Igrexa galega. Viviu en primeira persoa e en
primeira liña de Igrexa a república, a guerra e o franquismo. A
súa memoria é prodixiosa. Fala de vagar, e nos seus ollos pícaros
vaise entrevendo aquel neno que, con 10 anos, cambiou a súa aldea
de Vilarchán, na parroquia de Quireza, na Terra de Montes, polo
Seminario Diocesano de Santiago. Mentres fala vai esfiando a
historia en historias, e a memoria en recordos de persoas, ditos,
lugares....

Cando estoupa a guerra, en 1936, ten 16 anos, e está no
Seminario de Santiago...
Si, eu estaba no Seminario. Lía a prensa todos os días, e estaba
bastante ao tanto do que ía pasando. Non se pode ocultar que había
unha desorde social grande. A partir das eleccións de febreiro, a xente
radicalizouse. Había unha grande sensación de falla de autoridade, de
inseguridade. Os sindicatos facían o que querían, igual que as forzas
de dereita, os falanxistas, carlistas, monárquicos... Recordo que en
Santiago vivíase coa sensación do”aquí vai pasar algo”. Tampouco
había unha autoridade que puxese orde, porque o goberno non
controlaba as masas nin os sindicatos, que se estaban radicalizando
en posturas estalinistas.
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Como foi o levantamento en Santiago?
O 16 de xullo de 1936 recordo que empezou a radio a dicir que se
sublevara a tropa de África. Os republicanos, comandados por Lister,
tomaron o pazo de Raxoi, e querían entrar tamén no pazo arcebispal,
para así controlar o Obradoiro. Chegáronlles reforzos dos obreiros das
minas de estaño de Lousame e Calo, provistos de dinamita. A tarde
do 20 de xullo dixéronlle ao Sr. Arcebispo que pasara para a catedral,
á casa do sacristán, onde agora está o arquivo, e el negouse a saír do
pazo. Quedou alí con 3 ou 4 curas. Nós axexábamos desde o Seminario.
Esa noite tentaron entrar varias veces. Tirotearon as ventás, con
escadas quixeron acceder ao primeiro piso. Como non o conseguiron,
tentaron prenderlle lume á porta do pazo. Eu estaba mirando desde
a ventá do seminario. Naquel momento houbo un ruído forte, como
unha tronada, e os que estaban preparando a queima deixaron alí o
bidón e saíron correndo polo carreixo de Val de Deus.
Uns días antes, a un seminarista, Xosé Selas, que era moi moreno
e pasaba por mineiro, mandárano a Raxoi para que mirase como
estaba a situación. Volveu espantado porque estando nunha reunión,
no salón de plenos, un dos presentes sacou unha arma e púxose a
disparar ao alto. Pensou: “aquí non hai control ningún. Este pode
matar a calquera, mesmo a min, e non hai quen o deteña”.
Santiago caeu porque o comandante militar, Bermúdez de Castro,
díxolles aos mineiros que mellor que foran defender A Coruña. Foron
aló en coches de Castromil, pero ao chegar á ponte da Pasaxe, Na
entrada da Coruña, estaban os militares esperándoos. Ametrallaron
neles a conciencia. Moitos morreron, outros quedaron por alí polos
montes e algúns volveron a Santiago a pé, pero cando chegaron aquí
xa os militares se fixeran donos da situación. O exército entrara en
Santiago o 21 de xullo, á 1:30 ou 2 da mañá. O alcalde de Santiago,
Angel Casal, era moi boa persoa, foi dos primeiros fusilados.
Fala vostede da prensa. Que prensa circulaba por Santiago,
cal chegaba ás súas mans?
Ao seminario chegaban periódicos, e tamén había radios de galena.
Había dous xornais locais: Compostelano, que pola pouca tirada
estaba restrinxido a un folio, e o Eco de Compostela, que funcionaba
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co El Correo Gallego de Ferrol. No seminario non entraba La Voz de
Galicia por ser liberal, pero si El Ideal Gallego, El Debate, xornal
independente católico; e El Siglo Futuro, de corte carlista, que o tiña
algún profesor.
No seminario estaba prohibido ler xornais sen permiso. Ademais,
a censura era terrible. Os xuízos tampouco eran obxectivos. Eu fun
por curiosidade no pazo de Raxoi a un consello de guerra contra uns
homes que queimaran en Padrón a casa de David Montenegro, tenente
do tercio. Os do tercio eran uns animais, e a represalia foi tremenda.
No consello de guerra presentou un informe dos seus fegreses o cura
de Padrón, D. José María Meléndez, un home moi serio. Falou ben
deles, pero no xuízo o fiscal arremeteu contra el chamándolle de todo.
Os seminaristas saímos de alí asustados do trato dado ao cura. ao
final condenaron a morte a todos.
Como chegaban as noticias?. Por exemplo a do proceso e
morte de Alexandre Bóveda?
A censura só permitía dar as noticias en notas breves. Por exemplo,
un día lin: “Esta madrugada foi pasado polas armas Camilo Díaz
Valiño”, e non había máis comentario. Lembro o fusilamento dun
tenente de alcalde que estudara no seminario. Na noite anterior ao
seu fusilamento chamaron ao reitor D. Manuel Capón que estivo
con el ata o último momento. Cando chegou de volta ao Seminario
viña desfeito, descomposto. Eu estaba como bolseiro ao servizo de D.
Manuel Capón, e en canto chegou fomos a San Martiño a celebrar
unha misa pola alma de Ángel Casal.
A Bóveda condenárono por galeguista. A súa muller, Amalia, tiña
un tío Xeneral: D. Leocadio López e López, que acudiu ao capitán
xeneral, Luís Lombarte Serrano a pedirlle polo sobriño. Este díxolle:
“Mira, Leocadio: se fose comunista aínda se podía salvar. O peor é que
ademais é galeguista, e así non hai como salvalo”. Un franciscano,
o P. Luís Fernández Espinosa acompañouno ata o último momento.
Alexandre estaba bastante confiado nun indulto que non chegou.
Ás 12 da noite entrou en capela. O P. Luís estivo alí todo o tempo,
animándoo e chorando con el tamén. Ás 6 da maña, enriba dun caixón
de xabón, no cárcere, dixo a misa e doulle a comuñón, e alí foi tamén
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o amanuense das cartas que Alexandre lle adicou á muller e aos fillos.
Fusilárono na Caeira ás 7 da mañá. O P. Luís era un home amable, moi
dado a todo o mundo. Nacera en Pontevedra e nunca quixo marchar
da súa vila. Tocoulle auxiliar na última hora a unha chea de xente.
Defendíaos a todos, e non aceptaba nunca as situacións nas que eran
condeados. Ten unha rúa adicada en Pontevedra.
Naquel tempo, en Santiago estaba de arcebispo D. Tomás
Muníz. Cómo pensaba D. Tomás?
D. Tomás Muníz era un bispo conservador. Era consciente de que as
cousas ían mal, pero non quería saber nada do falanxismo. Eu oínllo
máis dunha vez. E vivino coas ofrendas ao Apóstolo. No ano 1936 non
houbo festa do Apóstolo. No 1937 viña facer a ofrenda o xeneral Fidel
Dávila Arrondo, Xefe do Exército do Norte. Don Tomás Muniz foi á
recepción do oferente diante do Hotel Compostela. Aquel edificio tiña
o seu significado, pois estivera pensado para ser a sé do Goberno de
Galicia no ano 1936. Como non lle traían o texto da ofrenda, o bispo
porfiou: “Eu non marcho de aquí ata que mo traian”, porque el tiña
que facer, para o día seguinte, unha contestación a ese texto. Agora
os bispos fan unha homilía o día do apóstolo, e non é así. Facíase a
ofrenda, e o arcebispo contestaba á ofrenda feita. Aquel día o bispo
plantouse, pediu unha cadeira, e sentou ata que lle levaron o texto. O
bispo era bastante libre, e non casaba con ninguén.
Aparecen logo as fotos nas que está o bispo coa man en alto. Si vos
fixades nas fotografía, o brazo do bispo non pasa de media altura.
Facíao máis por compromiso. No pé doutra fotografía, o historiador
de la Cierva di que os bispos de Galicia facían o saúdo franquista.
Mentira!. A maioría dos fotografados son coengos de Santiago que,
co traxe de gala, parecen bispos. A foto sacárona aos coengos que
despedían ao oferente. O bispo, D. Tomás Muniz, nunca ía despedir
ao oferente.
Non había logo consignas para os curas por parte das
autoridades eclesiásticas??
Non. Había mesmo diferentes posturas entre os bispos. Por exemplo:
o Director Xeral de Primeira Ensinanza, D. Romualdo de Toledo dera
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orde aos mestres de levar a misa aos nenos os domingos. Eu oínlle
dicir a Monseñor Zacarías de Vizcarra Arana, consiliario de Acción
Católica: “vou rezar un responso pola formación relixiosa dos nenos:
isto non se pode facer así”. El opinaba que o mestre ao mellor non
tiña fe, e non tiña porque ir á forza a levar aos nenos.
Os bispos, corporativamente, non se pronunciaban en cuestións
políticas. A Igrexa mantívose bastante á marxe, e mesmo defendeu a
moitas víctimas do réxime, mesmo durante a guerra. Houbo un cura
na terra de Montes, D. Manuel Fráiz Garrido, párroco de Presqueiras,
que subiu ao camión no que levaban a 5 fegreses a Pontevedra. Cando
chegaron á porta do cárcere, en Salvador Moreno, baixouse dicindo:
“onde vaian eles eu vou tamén”. E salvounos. Na miña parroquia,
en Quireza, o alcalde de Cerdedo avisoulle ao cura da publicación do
decreto de requisa de armas. O cura agachou a súa pistola e inutilizou
a radio, e así conseguiu que non llas levaran. Cando prenderon ao
alcalde, o cura saiu na súa defensa, e conseguiu que o soltaran.
Chega de párroco a Ribadumia no ano 1944. Onde estivera
antes?
Pasei a guerra e os primeiros tempos en Santiago. O meu primeiro
destino de crego foi Perlío, cerca de Ferrol, onde estiven só uns días.
Os curas dicían que aquela zona era fronte de combate. Eu aquelo
vivíao. Non son revolucionario, pero nunca estiven de acordo con
certas cousas, e tiven moitos enfrontamentos. De Perlío mandáronme
a Ribadumia. Aquí, no ano 1968, o gobernador de Pontevedra, Rafael
Fernández Martínez, propúxome para o desterro por entorpecer
o labor oficial na comarca. Salvoume o Cardeal, que non autorizou
tal desterro, pero eu quedei marcado, e estiven fichado pola brigada
político-social moito tempo.
Como foi a represión en Ribadumia?
A estratexia era pasear ás persoas lonxe das súas parroquias. No
Monte Lobeira as cunetas estaban cheas de cadáveres de xente que
non eran de aquí. A xente de Ribadumia que ía a Vilagarcía atopábaos
horrorizada. Na zona da Terra de Montes a represión foi máis dura.
Algúns fuxiron a Portugal e de Portugal devolvéronos e paseáronos.
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A min insistíronme moito de estudante e bacheler para que me
fixera falanxista, pero eu nunca fun falanxista, eu simpatizaba cos
monárquicos. A min gustábame a monarquía de Afonso XIII. Logo,
cando foi Franco quen designou ao rei, perdín totalmente o meu
sentimento monárquico.
Que relación había entre a Falanxe e a Igrexa. Había curas
falanxistas?
Había algún, si, pero non destacados. Había curas de moi diversos
signos. En Santiago, cando estoupou o movemento, había no cárcere 5
ou 6 curas. Un deles aínda vive: D. Benigno Rocamonde, que foi cura
de Malpica. Este home foi un activista carlista no 1934-35. No 1935 os
extremistas da UXT e CNT asaltaron o centro Jaimista, unha rama
do carlismo, na Rúa do Vilar. Alí colleron a este cura e déronlle unha
malleira soberana. El defendeuse como puido. Sacou unha navalliña
que levaba no peto e feriu a 18. Leváronos para o Hospital, que estaba
no Hostal. Veu o xuíz a tomarlles declaración e foi preguntando: “¿A
vostede quen o feriu?”, e os 18 sinalaron ao cura. Cando chegou ao
último preguntou “¿A vostede quen o feriu?” e el contestou: “Todos
eses”.
O bispo como reaccionou despois da guerra?
Os bispos mantivéronse un pouco á marxe. Non houbo tampouco
unha oposición forte. Deixaron correr, a ver que pasa. Os que
protestaron foron castigados fortemente polo Réxime. É o caso do
Bispo de Pamplona, D. Marcelino Olaechea, que morreu en Valencia,
e D. Mateo Mújica, bispo de Vitoria. Protestou polo fusilamento dun
grupo de curas da súa diócese e desterrárono. A Mons. Olaechea non
o desterraron pero quedou baixo sospeita.
Aquí na diócese houbo curas a quen os militares dicían “a este hai
que quitalo da parroquia” e o Arcebispo accedía. Nos primeiros tempos
do alzamento, o cura de Noia, por afín á república, mandárono para
Baión. E ao que era cura de Baión, que tamén foi acusado de axudar
aos republicanos e participar en asociacións, mandárono a San
Xurxo de Vea.
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O Réxime volcouse en asimilar aos bispos. Os bispos entraban baixo
palio nas parroquias cando ían de visita pastoral. Franco usurpou
ese privilexio protocolario, e entraba baixo palio nas igrexas. Pero
non só iso. Tamén era quen presentaba a Roma aos futuros bispos,
e mesmo aos curas. Para tomar posesión dunha parroquia, o bispo
tiña que mandar o nomeamento do párroco ao Ministerio de Xustiza.
Se nun mes non había resposta do Ministerio, podían publicar o
nomeamento. O que se opoñía ao réxime xa non chegaba nunca a
bispo nin a párroco.
Por exemplo, D. Fernando Quiroga chegou a bispo de Mondoñedo
no ano 1945 porque a Falanxe informou de que non era desafecto ao
Réxime. De non ser así xa non chegaría nin a bispo nin a Cardeal de
Santiago, no ano 1949. E calou moito o seu galeguismo ata os anos 60.
A primeira homilía que lle oín en galego ao Cardeal foi en Iria Flavia,
no aniversario de Rosalía. Alí chamou a Rosalía “a nosa santiña”. O
cardeal Quiroga era un home moi cauto.
Esa cautela porque era, por medo, por ganas de manterse
no sitio?
Era por non meterse, por non agravar as cousas,... un pouco por
covardía. Quiroga era un home de amainar, de consensuar, pero
moi aberto de ideas. Presidiu a delegación da Igrexa española no
Concilio Vaticano II. Cando foi a Asemblea de Bispos e Curas el dou
o título: Asemblea de Bispos e Sacerdotes, que fixo moito impacto
porque poñía á mesma altura bispos e sacerdotes, xuntándoos nunha
mesma sesión, rompendo o esquema piramidal. E o paso seguinte foi
o Concilio Pastoral de Galicia.
E cal foi o papel de Acción católica nesa posguerra
Despois da guerra organizouse Acción Católica, fóra por completo
da Falanxe. Contábase co apoio do goberno e Acción Católica serviu
de plataforma de moitas cousas. A situación política no principio
non era tan radical. Radicalizouse moito despois coa lei de prensa. A
Xuventude de Acción Católica tiña desde 1935 un xornal, Signo, que
era revoltoso. O carácter relixioso de Signo protexíao da Censura,
pero a partir dos anos 40 Signo, abertamente en contra do Réxime,
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tivo problemas. Daquela xogou un papel importante o Cardeal de
Toledo, D. Enrique Plá Deniel.
O goberno, molesto coa publicación, avisou ao bispo de Madrid, e
este prohibiu a publicación de Signo na súa Diocese, e suspendeu de
haberes ao Consiliario dos Xoves de Acción Católica. Os editores de
Signo fóronse refuxiar a Toledo, á Diocese de Pla, e o bispo mandounos
de volta para Madrid, ao Pazo de Cruzada, que era seu, dicíndolles que
continuaran alí a edición, que no seu pazo ninguén os iría molestar.
A revista seguiu editándose en Madrid, quedando adscrita á Diocese
de Toledo.
Acción Católica tiña forza. No 1948 houbo unha concentración
internacional, unha peregrinación de xuventude titulada “A polos
cen mil” que xuntou a 60.000 xoves en Santiago vidos de todo o
Estado. A peregrinación tiña que ser no ano santo de 1937, pero por
mor da guerra houbo de esperar ao seguinte ano santo, en 1948. Eu
estaba alí con xente de Ribadumia e a comarca, pois era o Consiliario
de Xuventudes do Salnés. O escenario da concentración estaba na
escaleira do Campus, onde hoxe está a estatua de Figueroa. Daquela
estaba ao fronte das Xuventudes de Acción Católica Manuel Aparisi,
que logo foi cura e agora ten introducida causa de beatificación.
Pero o réxime tamén perseguía a algúns curas?
Había curas que agachaban e apoiaban aos guerrilleiros, acolléndoos
nas súas casas. E veciños que denunciaban ao cura por iso. Algúns
curas foron ao cárcere por apoiar á resistencia. E sei que fusilaron
a curas, e que houbo curas fuxidos en Francia. Un coengo de Vitoria
falaba na Radio Pirenaica. Preso estivo o deán de Oviedo, célebre
sociólogo, boa persoa, Maximiliano de Arboleya. Pero tamén había
que ver como estaba o tema relixioso no bando republicano: tíñase
prohibido toda manifestación relixiosa, agás no País Vasco, onde se
respectaba a cuestión relixiosa.
Na zona de Ferrol os republicanos queimaron a igrexa e mataron ao
cura de Caamouco. Tamén queimaron igrexas de Cervas, Fene,....
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Xa para rematar. Nunha recente entrevista en El País, Fraga
dicía que non hai que remexer nesta historia, que amnistía
quere dicir amnesia. Como ve vostede esta confrontación,
esta polémica que se está dando entre recordo e amnesia?
A Memoria depende de como se xulgue. O recordar é bo sempre
que non sexa por vinganza, senón por facer historia e crítica de todo
o sucedido. A Igrexa leva un tempo sacando adiante canonizacións
de víctimas deses anos, e iso tamén é facer Memoria Histórica. Hai
que lembrar os que caeron nos dous bandos. Si buscamos o recordo,
teremos que buscar o recordo de todos.
Pois moitas grazas, señor cura, por este café, esta conversa
e esa memoria súa. O exercicio da memoria senta ben, tanto
a quen recorda como a quen recolle o recordado.
Marisa Vidal Collazo
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Miguel Anxo Araúxo,
bispo de Mondoñedo- Ferrol
Xosé A. Miguélez Díaz

A véspera do día de Santiago deste ano despedimos e soterramos
ao bispo Araúxo en Ourense, na parroquia dos salesianos da capital
auriense, cunha misa en galego presidida polos bispos de Galicia e de
Astorga, coa asistencia de moitísimo clero das dioceses de MondoñedoFerrol e de Ourense, do presidente e outros membros da Academia
Galega, e de numeroso pobo cristián de base.
Foi bispo da diocese mindoniense de 1970 a 1985, nunha época
difícil a nivel intraeclesial polas tensións do posconcilio e polo final
do franquismo e a transición democrática, a nivel político. Deixou un
ronsel de bispo verdadeiramente evanxélico e galego, que exerceu de
tal comprometéndose coas angueiras de Galicia e cun traballo pastoral
a prol dunha Igrexa verdadeiramente encarnada na cultura e no pobo
galego: a lingua galega, os dereitos dos obreiros, a situación do rural e
dos mariñeiros, a emigración, e tódalas parcelas da vida eclesial.
Home capaz, formado polos xesuítas en Comillas, afeito a escribir
habitualmente no xornal ourensán La Región, profesor e reitor do
seminario de Ourense, mostrou a súa mellor intelixencia deixándose
aconsellar, sen renunciar ao propio criterio, e promovendo a
colaboración do clero máis dinámico da súa diocese. Desa sinerxía
naceron tomas de postura e documentos moi soados no seu tempo,
como a comprometida e controvertida homilía con motivo da folga e
represión política en Ferrol de marzo de 1972 que causara tres mortos,
ou o seu longo e valioso escrito pastoral sobre A Igrexa e a cuestión da
lingua galega (1975) defendendo o uso do idioma galego na liturxia
e na vida social, e denunciando a súa postergación escolar, política e
eclesial, cando aínda vivía Franco.
Foi este o primeiro escrito público e maxisterial en galego por parte
dun bispo desde os tempos medievais, e mereceulle gran recoñecemento
(como o ingreso na Academia Galega en 1980) e non pouca crítica
e oposición, maiormente entre as activas e aínda poderosas forzas
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franquistas, pero tamén entre os seus propios diocesanos e en parte
do seu presbiterio.
A sensibilidade galega víñalle de moi vello. Da súa raíz labrega
(“fun o único bispo fillo de labregos”), da súa condición de fillo de
emigrante (pola emigración non coñeceu a seu pai ata os 11 anos e
duroulle poucos meses), do seu encontro cada verán, nos trens, cos
segadores galegos que voltaban de Castela, da súa amizade co gran
galeguista e cristián Florentino Cuevillas, do seu trato asiduo, a
través del, con Otero Pedrayo, Vicente Risco e Xaquín Lourenzo, e
da súa vivencia do evanxeo que debe provocar a encarnación da fe.
A súa ordenación episcopal en Ourense (6/9/70) levou xa unha forte
pegada galega e provocou a primeira contestación dos antigalegos con
denuncias ás autoridades. Este ir contracorrente, que acompañaría
moito do seu ministerio, desgastou a súa personalidade lúcida e a un
tempo solitaria, dubitativa e algo medrosa, ata o punto de provocar
e pedir a súa xubilación anticipada cando só tiña 65 anos, dez antes
do que lle correspondía, e de recibila con gran alivio e liberación pola
súa parte.
Dentro do seu goberno episcopal, no que descansou maiormente no
seu vigairo de pastoral Manuel Mejuto, coidou a formación do clero,
traballou moito por quitar adiante o Concilio Pastoral de Galicia,
puxo en marcha a pastoral de confirmacións para adolescentes, e
mantivo a proa do Concilio Vaticano II cun maxisterio denso, dialogal
e esperanzado. Apoiou a revista Encrucillada e foi unha referencia
ineludible para cantos aspiramos a unha encarnación do evanxeo en
Galicia e a unha Igrexa galega.
Parte dos seus escritos (recollidos en libros pola editorial O Castro)
seguen sinalando camiños válidos para hoxe, aínda que os tempos
mudaron non pouco. Alguén tentou relativizar a súa autoridade no
feito, recoñecido por Araúxo, de serlle preelaborados por diversos
colaboradores (coma seu irmán Amando, Martiño Montero e outros),
pero iso aínda lla aumenta pois fainos máis comunitarios e eclesiais
e non quita nada ao peso que lle dá o seu referendo. Se acaso a
relativización que lle cabe, non é sobre o seu acerto teórico ou sobre a
orientación marcada, senón sobre a limitación e desafío de toda teoría:
a pendente práctica consecuente. Algo no que Monseñor Araúxo,
malia a súa enorme aportación, quedou, como quedamos todos, con
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tarefas a medio facer. De si mesmo dinos “ abrín algúns camiños pero
non fun home decidido para andar máis adiante. Sempre me quedei
no medio, entre a audacia e o medo ou timidez” (Memoria de Vida,
Ir Indo, Vigo 1993, p 227). Neste libro de memorias amósase cunha
sinceridade e humildade ás veces desconcertante, lonxe de toda pose,
con abundante autocrítica para si mesmo e para a Igrexa que amou
e serviu. Con especial luminosidade pervive hoxe a carta aberta a
Xoán Paulo II con motivo da súa derradeira visita a Galicia, chea de
liberdade cristiá e de compromiso co noso pobo ( La Voz de Galicia
19/8/1989).
A nós tócanos agradecer a súa loita, moi xenerosa e valente por
veces, así como perdoar e suplir os seus límites e fallos. Non pequeno
regalo foi este bispo, verdadeiramente noso, tanto polos seus grandes
acertos, como polos seus confesados fallos que na súa humilde lucidez
abren camiños: tantos como os que poden suxerir as pautas máis
nidias da ética evanxélica e da galeguidade que acertou a formular.
Quen isto firma recibiu del o presbiterado e algunha que outra rifa,
pero tamén estímulo e confianza, e o asombro e o gran regalo (para
o cura xoven que eu era daquela), de oírlle pedirme perdón polas
súas incoherencias ou de encaixar caladamente a miña protesta,
algunha vez acalorada. Entrañable e mestre, máis aínda que pola seu
indubidable aporte intelectual, pola súa serea humildade de pastor,
de irmán e de discípulo do evanxeo, servida nos contrastes da súa
psicoloxía emotiva e respectuosa, aínda que por veces reservada e algo
distante e tallante.
Seguindo o seu exemplo de autocrítica, cábeme e cabe quizais ao
presbiterio de Mondoñedo-Ferrol entoar un mea culpa polo escaso
acompañamento durante os seus longos vintedous anos de xubilación
en Ourense. Anos activos, durante os que aportou non pouca palabra
en forma de libros, artigos periodísticos e conferencias, que ogallá
se recollan como os da súa época de pastor diocesano. Grazas Don
Miguel. Grazas á familia e ao pobo que o xermolou e coidou na vellez.
Grazas aos que o amaron e asistiron no seu pontificado como os seus
fieis Rafael Lombardero e Amalia. Grazas a Deus que nolo dou e que
nos convoca á mellor entrega na que sempre quedaremos debedores
esperando relevos e tamén gratitude e perdón: coma vostede.
Xosé A. Miguélez Díaz
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A terra quer lentura: XXX
romaxe dos crentes galegos
Agustín Díaz Blanco

Despois de ler atentamente
a folla de ruta que nos ofreceu
Irimia, quen nos ía dicir que para
acudir á ermida da Nosa Señora
do Monte, ou á Romaxe, abondaba
con achegarse a Paxareiras, o tan
coñecido paraxe na estrada de
Santa Comba a Muros (e Carnota)?
Claro que un nunca reparara
no humilde letreiro que sinala
a pista que leva, ao cabo de tres
quilómetros, ata a Nosa Señora do
Monte, raíña rodeada polos máis
variados outeiros e vixiada, algo
máis lonxe, polo famoso Pindo.
Pois alá fomos. Para algúns eran
xa trinta andainas, outros aínda
lembrando a primeira, na Serra
de Meira, saltamos unhas cuantas.
E non faltaban os primeirizos que
vivían unha experiencia iniciática.
Pero todos fomos acollidos co
mesmo agarimo polo eficaz equipo
de veciños de Mazaricos que nos
obsequiaba cun anaco de bica.
Pouco a pouco chegabamos
de todas partes. Grupos máis
numerosos da fachada atlántica,
desde Ortegal ao Miño.… Pero
tamén de terras ourensás e
luguesas, de pequenas vilas e pobos
do interior.

E logo entramos en materia.
Animados polo bo facer musical
dos amigos da Quenlla, que abrían
a celebración lembrando a Cantiga
das augas. Evocación dunha
traxectoria, desde o renazo galego
na fonte do Miño. Nesta ocasión
tratábase de buscar a lentura da
terra, esa humidade fecunda que
se agocha debaixo da capa seca
superficial.
A Virxe do Monte entra en diálogo co seu veciño Monte Pindo,
espectador desa singular fervenza
coa que o Xallas se precipita no mar,
cando lle deixan facelo os poderes
fácticos que controlan o curso dese
río. E entre a Virxe do Monte e
mailo Monte Pindo, alternando con
outros voceiros, vannos facendo
descubrir a íntima dependencia
do noso corpo do líquido elemento.
E tamén a inseparable relación
da fecundidade da nosa terra coa
auga que a penetra: “chuvia que
escorrega e que se filtra na terra á
que dá lentura e vai máis abaixo,
pasando a ser auga do subsolo, río
soterrado”.
A Virxe do Monte explica
o segredo da lentura: “terras
traballadas coas mans de miles
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de labregas e labregos, pedreiras
feitas leira fértil, capaces de beber
en pequenos grolos e auga do ceo,
herdanza dunha sabedoría antiga,
dunha cultura que humanizou a
paisaxe, alimentou a esperanza e
nos fixo existir e respirar tal como
somos”.
O lentor que dá vida foi evocado
da man das escrituras. “Olla que
o señor, o teu Deus, te vai levar a
un país bo, terra de regueiros de
auga, de fontes e lagoas que saen
das veigas e dos montes” (Deut.
8,7) “E sucederá no día aquel: os
montes zumegarán mosto e os
outeiros deitarán leite; todos os
corgos de Xudá deixarán correr a
auga; unha fonte sairá da casa do
señor e verterá a auga no río das
Mimosas” (Xoel, 4,18)
E logo, o relato evanxélico da
samaritana: “Todo o que bebe
desta auga terá sede outra vez,
pero quen beba da auga que eu lle
darei nunca máis terá sede e esa
auga será dentro del unha fonte
que mana para unha vida que non
acaba”
Os romeiros iamos tamén
deixándonos penetrar pola lentura da palabra. Todo o pobo vivía con
emoción o rito, seguindo o alento
que desde o estrado impulsaban
os celebrantes e voceiros. Xabi
Blanco e mailo compañeiro de San
Carlos Borromeo Javier Baeza
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souberon compartir as emocións e
sentimentos de todos os presentes.
Incluíndo alusións a presuntos
espías supostamente presentes
na celebración, bus-cando pedra
de escándalo nunha celebración
festiva da nosa fe. O ambiente
era tan cálido como a xornada e
ninguén viu ningún corvo nin ave
de mal agoiro, nin sequera nos
visitaron gaivotas nin cigoñas.
E así foi rematando a eucaristía,
en comuñón compartida. Para
rematar co tradicional berro seco e
co anuncio de que o ano que vén a
romaxe volve ás orixes, á beira do
Miño, a moi poucos quilómetros
da Serra de Meira, onde naceu no
Pedregal de Irimia.
Veu logo, o xantar tamén compartido, ao redor da ermida da
Romaxe. E abondaron os cantos
e bailes. A Quenlla tamén volveu
demostrar as súas habilidades. A
ledicia do encontro facíase patente entre os romeiros.
E finalmente a despedida. A
xente andaba algo despistada
sobre o camiño a seguir para a cita
da oración vespertina. Pero os que
souberon achegarse ao lugar non
esquecerán facilmente a vivencia
dese momento, cara o mar de
Fisterra, ollando sobre o inmenso
areal de Carnota.

Agustín Díaz

Crónica do
Finis Terrae

A vida é unha tómbola

Xosé Luís Barreiro Rivas

1. O financiamento das
autonomías e a débil estratexia galega
O tema é vello e reincidente,
especialmente dende que o Estatut de Cataluña, sacado con
fórceps nun contexto político
adverso e falto de consensos,
modificou o comportamento orzamentario do estado en relación
coas comunidades autónomas.
Porque unha vez que a Lei de
Orzamentos Xerais do Estado non
se inicia sobre unha tabula rasa,
senón que inclúe elementos de
dubidosa constitucionalidade e de
pésima técnica orzamentaria, que
foron pactados bilateralmente, o
conxunto das comunidades autónomas vense obrigadas a iniciar
unha serie de presións políticas
e mediáticas tendentes á procura
dunha asignación equivalente,
polo que en modo algún se pode
esperar que o resultado sexa
un instrumento de goberno
equilibrado e coherente.
O compromiso adquirido con
Cataluña, e plasmado nunha

disposición estatutaria, implica
a garantía dun investimento
territorializado equivalente polo
menos á achega dos cataláns ao
PIB, polo que dificilmente poderá
garantirse igual nivel de recursos
para todos os territorios, nin
manter políticas de solidariedade
que contribúan a unha maior
cohesión política de España. Pero,
por si non quedaba claro, o recente
pacto sobre a interpretación do
concepto de inversión, no que
se inclúen non só as consabidas
obras públicas e similares,
senón tamén os recursos de
I+D e os destinados a políticas
ambientais e investigación sobre
a sustentabilidade, fixo que o
alcance dos acordos bilaterais
con Cataluña teña unha relevancia extraordinaria, polo que
o conxunto das Comunidades
Autónomas se viron obrigadas
a presionar politicamente para
que, por uns ou outros conceptos,
se reequilibrase dalgún xeito o
modelo de investimentos sobre os
que se redactaran os orzamentos
xerais do estado para o 2008.
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Este

modelo

Galicia,

acadou

tamén

a

que seguindo as pautas da

mesmo despectiva
se

mellora

esa

“para

os galegos”,

cifra

en

termos

política despregada polo conselleiro

substantivos,

Castells en Cataluña, fixou unha cota

problema queda solventado ata o ano

ideal de investimentos de arredor

seguinte, cando o sainete se volve

de

2.000

millóns de euros.

O

día

24

de

tal

xeito

que

o

a repetir cos mesmos argumentos e
personaxes,

de setembro, véspera do consello

idénticos

de ministros que ía dar luz aos ao

que parece moi acaído a unha cultura

Proxecto de Lei dos Orzamentos do
Estado para 2008, o presidente da
Xunta, Pérez Touriño, anunciaba
un acordo orzamentario con Solbes
que situaba a inversión para Galicia
en torno aos 1.940 millóns de euros,

política

cifra

considerada

que nos vai afundindo pouco e pouco

ideal, e mesmo insistía en que futuras

nun proceso que nos é moi difícil de

negociacións que poderían levarse a

administrar con proveito e dun xeito

moi

próxima

á

cabo durante o trámite parlamentario
podían agregar os

60.000 euros que
Pero a miña

faltan na conta ideal.
impresión

é

que

estamos

nun

mal

camiño en dirección á construción do
que deu en chamarse un federalismo
asimétrico e solidario, e que todo
apunta a que imos a entrar nunha
etapa de fortes contrastes, na que
a parte máis desenvolvida de

España

vai ser tamén a máis beneficiada pola
nova pauta de financiamento.

A

forma

elixida

para

definir

a

Galicia
anos, a dun

inversión correspondente a
ven sendo, nos últimos
pacto

orzamentario

acadado

entre

Economía e o BNG –
Pedro Solbes e Francisco Rodríguez–
na que, despois dunha proposta de
partida considerada inaceptable, ou
o ministro de
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coma

a

dos

nun

modelo

galegos,

que

sempre fiou máis nos conseguidores
e

campeadores

varios

que

xestión racional e eficiente.

nunha

Pero

eu teño por certo que este modelo
xera vicios enormes no proceso, e

sostible.

E

digo isto polos seguintes

motivos:

1. Porque non é razoable que o
debate orzamentario se faga só
desde a exclusiva perspectiva
da cantidade, sen dar lugar a
que un debate máis sereno e
detido modifique as prioridades
de investimento ou advirta
necesidades esquecidas.
2. Porque non habendo unha
necesaria coincidencia entre as
necesidades globais –apreciadas
na perspectiva do estado– e as
necesidades rexionais, definibles
desde a perspectiva autonómica,
o debate sobre a contía global do
investimento rexionalizado pode
quedar falseado polas decisións
adoptadas no ámbito estatal, e

A vida é unha tómbola

darnos unha falsa perspectiva
dos equilibrios territoriais que
tratamos de acadar.
3. Porque o debate da simple
contía, cadrado en función
de porcentaxes tomados das
achegas ao PIB, é perfectamente
compatible cunha desigualdade
de oportunidades que soamente
aflore á vista do público cando a
batalla xa estea perdida.
4. Porque a aceptación dun
modelo de presión política como
ultima ratio do modelo inversor
acaba lexitimando unha fórmula
de distribución de recursos na
que as comunidades máis febles
perden sempre, e na que resulta
imposible competir cos grandes
factores
políticos
–Madrid,
Cataluña e Andalucía– das
maiorías gobernantes, sexan elas
do PP ou do PSOE.

Como consecuencia do modelo
político escollido, Galicia fica
presa dun investimento que,
dirixido especialmente a proxectos faraónicos –AVE só para
pasaxeiros e porto exterior
da Coruña– segue enterrando
recursos en proxectos apenas
discutidos, que manteñen nun
punto moi atrasado o conxunto
dos servizos da comunidade
autónoma e do estado, e mesmo
renuncia a outros investimentos

que poderían ser prioritarios, e
en todo caso complementarios,
dos agora elixidos. E, sobre
todo iso, contribuímos tamén a
xustificar e lexitimar o modelo
de presión e negociación bilateral
que está acelerando de maneira
inusitada os investimentos e
servizos da España occidental e
mediterránea delimitada entre
Santander, Madrid e Sevilla.
Xa

teño dito en máis dunha

ocasión

que

non

ten

arte

ningunha facer andar o muíño
a base de abrirlle a buxa, e que
unha moenda obtida co engado da
auga abundante e inesgotable do
inverno pode anunciar un serio
problema para o verán.

E

por iso

compre lembrar unha e outra vez
que o progreso actual da nosa

Terra, obtido a base de abondosos
recursos investidos con escaso
caletre,

supón

de

feito

unha

oportunidade perdida, xa que no
medio dun proceso orientado a
acelerar o noso desenvolvemento
económico

e

social,

apenas

estamos conseguindo manternos
pegados á roda dos que sempre
foron diante e dos que puntúan
en todos os controis.

2. ¡Saíde a votar, veciños, que
Andrade o Bo!

chegou

A

idea de facer un país xusto e

igualitario a base de ocorrencias
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descontextualizadas

e

Nunha

dádivas

febre

electoral

sen

rañadas dos aforros conxunturais

precedentes, e despois de compro-

é unha pura quimera.

bar o fallo estrepitoso das súas

E non o digo

eu, que gusto de criticar o poder,
senón que o di o mesmo
que
a

só

acepta

chuvia

de

a

Solbes,

contragusto

regalos

que,

sen

un orde lóxica identificable, e

grandes promesas

ETA

–o

pacto con

e a reinterpretación terri-

torial do estado– o presidente
do

goberno

está

empeñado

en

gañar a vontade dos españois a

coa soa intención de gañar as

base de medidas que, merecendo

eleccións xerais do vindeiro ano

illadamente

2008, están repartindo a cotío
Rodríguez Zapatero e algúns dos
seus peores ministros.

dúbida e un proceso de discusión

Así facía, según din, o cabaleiro
Andrade o Bo, que, consciente
da mala fe que lle tiñan os seus
súbditos, e pagado de ser recibido

Betanzos

e

Pontedeume co alborozo
xente, levaba diante de si

da

nas

súas

vilas

de

a

dous esmoleiros que ían tirando
moedas
rúa

pregoando:

e

veciños,

todos,

que

e

haxa

chegou

Bo”. Certo é,

“saíde
pan

á

para

Andrade

o

polo que se sabe,

que os pobres vasalos acollían
aquelas dádivas con entusiasmo
e agradecemento, e que a pillota
das

moedas

servía

de

vehículo

para distribuír unha renda mal
repartida.

Pero

o

beneficio

da

sereno e ben informado, causa
estupor pola forma e os lugares
nos que son anunciadas, e pala
falta de rigor metodolóxico e de
congruencia económica coa que
son presentadas.

Mentres

as

leis

contra

a

violencia de xénero e de dependencia seguen sen ser dotadas
de forma conveniente, e mentres
seguen sen resolver problemas
tan graves e enquistados como son
as contías das pensións máis baixas
e xeneralizadas,

o incremento

constante das listas de espera,
os

problemas

de

as

políticas

de

o

goberno

seguranza

e

inmigración,

irrompe

de

forma

inopinada con medidas tales como
a indemnización por fillo nacido

tamén é verdade

(entre 2.500 e 3.000 €) e as axudas

que por esa vía non se consegue

aos mozos para o aluguer de casas

crear unha sociedade xusta, nin
un modelo social poderoso, aínda

en que poderen emanciparse, que
comprometen de xeito permanen-

que conxunturalmente se consiga

te importantes contías dos orza-

a adhesión ao dono da bulsa.

mentos do estado.
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E non se trata

A vida é unha tómbola

2.

de dicir que as medidas en si mesmas
consideradas,

illadamente,

teñan

senso,

certo

non

senón

de

preguntarnos por que se fai todo
isto sen debater as prioridades,
sen calibrar as fortes diferenzas
intrínsecas que afectan a estes
colectivos, sen medir o impacto
nunha

estrutura

orzamentaria

que se consideraba equilibrada, e

Acusacións

cruzadas

e

estupor crecente

Para
é

o

evidente

Cultura

goberno
que

bipartito

Cidade

a

da

representa, sobre todo,

a megalomanía dun gobernante
decadente que, sen encomendarse
a

Deus nin ao demo e aconsellado

só por renartes ignorantes e ousa-

dos, puxo en marcha ao chou chou

sen decatármonos de que o gasto

o máis cuantioso investimento da

abondoso

autonomía. De aí resulta, segundo

asignado

en

épocas

de vacas gordas pode ser coma

din, que o investimento previsto

unha lousa nas vacas fracas que

se multiplicara por catro, que

empezan a anunciarse.

ninguén saiba onde vai rematar

Pero o máis grave é, polo menos
na miña consideración, o ataque

este

malgasto,

empresa

nin

que

ningunha

administración

se

arrisque a facer un proxecto de

permanente ás formas correctas

explotación que non sexa unha

do facer político e a substitución

ruína e que todo siga andando

da idea de gobernar, que implica
administrar
recursos

razoadamente

colectivos,

coa

os
idea

de dar ou regalar, que implica
unha visión paternalista do poder
que é máis rexeitable canto máis
xoga a favor da cultura política
imperante.

Creo,

sinceramente,

que a base de ocorrencias illadas
non sae nunca un bo plan, nin
unha

economía

unha

sociedade

sostible,
igualitaria.

nin

E

por iso temo que, baixo aparencia
de

estarnos

lombo,
xeito

estanse

acariñando
sementando

inconsciente

treboadas.

o
de

importantes

só pola forza da inercia, sen ter
piloto nin garante.

Para a Xunta e para a maioría
dos observadores tamén resulta
evidente que a historia da lamentable Cidade da Cultura está
chea de amiguismos e corruptelas, que encheu os petos traseiros de moita xente, e que non
resistiría unha mínima investigación penal que non fose
feita por xuíces acostumados a
confundir os conservadores cos
bos e os progresistas cos malos.
E por iso somos moitos os que
ficamos estupefactos diante dun
espectáculo de insinuacións e
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comisións de investigación das
que se podería derivar un macroxuízo á galega, con patacas e
allada.
Da outra banda, tal vez porque
necesitan repartir a atención da
prensa e demostrarlle á parroquia
que todos os políticos son igualiños, os conservadores do PP
fixeron presa –polo que se ve
bastante segura– na adxudicación
recocida da vía do Barbanza, na
que se supón, segundo din, que
SACYR cobrou por adiantado
a redención da peaxe de Rande
para os habitantes do Morrazo. A
acusación, que leva persoalmente
Núñez Feijoo implica unha serie
de chafulladas que pon os pelos de
punta e que ben podería narrarse
como segue: Pérez Touriño fai
unha promesa electoral, en forma
de arroutada, na que se anuncia
a fin da peaxe da ponte de Rande
para os do Morrazo. Ante a
imposibilidade de proceder a un
carísimo rescate, cuxa xestión
poñería de manifesto a grande
inxustiza que implica o traslado
dos custos duna pexa concreta
ao conxunto dos cidadáns. E por
iso se decide presentar o rescate
da peaxe como un milagre do
demiúrgo, baratiño ou case
gratis, que en realidade se paga
coa adxudicación –incrementada
en 30.000 euros– das obras da
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autovía do Barbanza, que se
pagan á súa vez, mediante peaxe
encuberta.
Pero a narración disque
non remata aí, xa que, para
evitar a protesta ou a probable
actuación xudicial da empresa
prexudicada –Constructora San
José– na concesión do Barbanza,
recibe compensacións –disque
envelenadas–
na
autopista
Santiago-Ourense administrada
por ACEOUSA. E así se chega,
seguindo a narración de Núñez
Feijoo, a un estado de denuncias
xeneralizadas na que todo fica
preso de informes amañados, de
empresas amigas, de concesións
irregulares e inxustificadas e
dunha sucesión de prevaricacións
que, nun partido xudicial coa
Cidade da Cultura, remataría en
empate.
No medio de ambos escándalos,
sostidos respectivamente polo
PSOE e o PP, e transmitidos á
sociedade a través dos máximos
responsables, a sociedade galega
fica estupefacta, contemplado
o que se fai cos seus cartiños, e
como acusacións de tan alto fuste
se van quedando despois en auga
de borralla e “se o dixen non me
lembro”. E por iso penso que na
resolución destes dous escándalos
está en xogo o noso sistema
de control administrativo e

A vida é unha tómbola

xudicial, e a forma en que ambos
partidos entenden e aplican o
control parlamentario. Porque
se por unha parte nos chama a
atención a solemne ineficiencia e
inutilidade do Consello de Contas
e do sistema xudicial, ese que
despois inhabilita a un alcalde ou
a un político ingrato por calquera
trapallada, tamén nos sorprende
a parsimonia e aparente dulcificación da investigación parlamentaria e a posibilidade de que
todo isto remate nun acordo de
mínimos perdido entre a brétema
das conveniencias comúns.
Todo o que aquí se recolle, como
presuntos feitos, está extraído
literalmente dos discursos pronunciados por Pérez Touriño
e Núñez Feijoo e do balbordo
mediático por eles levantado.
E por iso temos que esixir que
ambos se esmeren en conseguir
un final que non soe a apaño, e
que, botando man dos controis
institucionais, dea satisfacción
a unha cidadanía a que eles
mesmos están convencendo de
que vive nun mundo de tropelías
e corruptelas sen fin.
3. Vexo Vigo, vexo Cangas,
Redondela

e

se cadra

Se

mal

non

lembro,

hai

xa

trinta anos que se ven falando
das

metrópoles

de

Vigo

e

A

Coruña,

aplicándolle

a

tan

singulares feitos urbanos unha
terminoloxía que nin polo forro
lles parece propia.
a

miña

intención

Pero
facer

non é
crítica

filolóxica, senón política, e por
iso
polo

quero

laiarme

feito

de

en

que,

público

despois

de

tres décadas dándolle ao palique
político, e despois de centos de
estudos de moi regular calidade
xenerosamente
institucións
dunha

pagados

locais,

área

polas

proposta

metropolitana

para

Vigo,

boa

administración

teña

a

a máis necesitada de

encallado

goberno,

e

nos

primeiros

acantilados.

Non é fácil de entender que se
anuncie a creación dunha área
metropolitana antes de aprobar a lei que debe regulala, e
antes de establecer os criterios
xerais polos que ha de rexerse
a delimitación territorial e a
distribución de recursos, competencias e facultades executivas
da nova área. E así chegamos a
unha situación na que a Xunta
parece estar empeñada en
dar un paso aparente que non
pague os custos da reordenación
das áreas e políticas locais. O
concello vigués quere aproveitar
a metrópole para crear unha
quinta provincia con capital en
Vigo, para manter despois, según
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intúo, outra deputación e outros
moitos alcaldiños que lle veñan
comer na man. Pontevedra quere
medrar e modernizarse á costa
de Vigo e sen poñer un euro. E
os alcaldes dos arredores queren
ver a maneira de controlar,
mediante un proceso orgánico,
o poder vigués, de costas aos
centos de miles de votantes que
se acollen á urbe olívica. E así nos
sae un calendario atrabiliario e
imposible no que ninguén sabe
o que queremos facer, a cantos
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concellos imos implicar, que poder
imos xerar, que competencias se
van administrar e con que cartos
se vai pagar a festa. E por iso teño
claras dúas cousas. A primeira,
que se non se fai unha verdadeira
reordenación territorial, que
inclúa a revisión do mapa
municipal, vale máis quedar como
estamos. E a segunda, que Vigo,
a mellor proposta que ten Galicia
cara o futuro, non ten sorte cos
seus políticos. Unha mágoa.
Xosé Luís Barreiro Rivas

Rolda da Cultura

NESSI volve de novo

Xoán Bernárdez Vilar

A principios do mes de xuño
pasado, Gordon Holmes, un técnico
da Universidade inglesa de Bradford,
visitou o famoso Loch Ness, no norte
de Escocia. Trátase este dun lago
que mide 36 quilómetros de longo
por un máximo de 2,8 de ancho, que
acadou sona en maio do ano 1933
cando, segundo se afirmou entón,
fora avistado nel un descoñecido
animal mariño, serpe ou monstro,
que se converteu xa nun referente e
nun punto de atracción turística de
primeira magnitude. O “monstro”,
que cariñosamente rematou por
ser denominado “Nessi”, sería
dende entón avistado en numerosas
ocasións, ata o punto de que
nunha pequena cala existente na
ribeira norte do lago acabou por se
construír un “Loch Ness Monster
Visitor Centre” onde, ademais
de lembranzas, música escocesa,
textos máis ou menos científicos,
reproduccións das fotografías obtidas
por algúns afeccionados, pódese vivir

a pavorosa experiencia de contemplar
a un enorme dinosaurio saíndo da
auga. O animal, afortunadamente, é
artificial.
Non podemos acalar tampouco que
Nessi foi considerado pola maioría
dos expertos, e aínda pola xente do
común, nada máis que como unha
“serpe de verán”. Mesmo a literatura
e o cine non nos ofreceron outra
cousa que burdas pantomimas acerca
del. A excepción foi o alemán Richard
Hennig (+1951) que nos deixou unha
investigación seria, minuciosa, e
sobre todo rigorosamente científica,
arredor do caso, na que ficaba unha
porta aberta á esperanza.
O recente avistamento, e as fotografías que de Nessi afirma ter
efectuado o Gordon Holmes, do
que acabamos de falar, coincide
sospeitosamente coa iniciativa da
organización Destination Loch Ness,
encamiñada a conseguir da UNESCO
a inclusión desta fermosa paraxe na
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Listaxe Mundial de Patrimonios.
Entre tanto, e sen disimular a
simpatía que nos inspira, e para
estimular a ledicia, a imaxinación, e o
interese polo tema, a nós ocórresenos
recomendarvos un agradable filme
dirixido por John Henderson no ano
1996. Está protagonizado por Ted
Danson, Joely Richardson e unha
incomparable nena de seis anos,
Kirsty Graham, capaz de encher o
máis esixente empeño. A película,
naturalmente, leva o título de “Lago
Ness”.

Audiovisual
Máis de 50.000 estudantes de
centros educativos de Galiza e
Portugal, así como de Colombia,
Brasil e Estados Unidos, participaron
na XIII edición de Ponte… nas
ondas! celebrado o pasado 1 de
xuño. Esta experiencia radiofónica
interescolar vai dar continuidade
á liña de traballo iniciada no ano
2002 para impulsar a candidatura
do patrimonio inmaterial galegoportugués á UNESCO.
O 19 de xullo, os fillos do compositor
Roxelio Groba Groba (Guláns,
Ponteareas, 1930), Roxelio, Clara
e Dolores, fixeron entrega á Real
Academia do facsímile da partitura da
obra do seu pai, Kalaikía. “Kalaikía”
é unha das moitas denominacións
arcaicas da nosa terra. Os corenta
temas que integran os oito ciclos
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sinfónicos e etnográficos nela contidos foron seleccionados e tirados
dos cancioneiros “especie de museos
onde fican as xoias do noso acervo
musical”.

Banda Deseñada
O “IX Certame de Cómics de
Cangas”, celebrado no mes de xullo,
ao que acudiron debuxantes da Disney
e de Asterix, foi gañado polo boirense
Brais Rodríguez. Na categoría B, para
concursantes de entre 14 e 17 anos, o
premio recaeu en Carla Piñeiro, da
propia vila de Cangas, por “Segunda
Oportunidade”, mentres que no
apartado para menores de 14 anos o
galardón foi para o traballo titulado
“Os tres hamsters” do vigués Brais
Barreiro. Os pemios foron entregados
o día 18, e serán publicados na famosa
revista TBO.
Sorprendente. Hai trinta anos, e
da man do maxistral Eduardo Blanco
Amor (1897-1979), as aventuras de
Asterix e Obelix foron publicadas en
galego, ademais de noutros moitos
idiomas. A sorpresa da que falamos
antes vén do feito de que a editorial
Salvat-Bruño decidiu agora excluir
a nosa fala da comercialización
dos novos álbums do heroe galo, a
pesar de que no 2005 a Mesa pola
Normalización axuntara a firma de
once mil pais reclamándoa e de que,
aínda que enviadas estas á editorial,
non recibiu resposta.

“NESSI” Volve de novo

Agosto do ano 2007, días 13 ao 26:
“X Salón do Cómic “Viñetas dende o
Atlántico” na Coruña. Nel contouse
coa presencia de numerosos autores,
entre eles a do xaponés Yoshihiro
Tatsumi, os estadounidenses Jeff
Smit e Tim Sale, a israelí Rutu Modan
e os franceses Etienne Davodeau e
Jean-Louis Tripp.

Cine e Teatro
A XXIII edición da Mostra de
Teatro de Ribadavia celebrouse coa
asistencia de vinte compañías, que
ata o 24 de xullo representaron as
súas últimas produccións.
O 30 do mesmo mes, e aos 89
anos de idade, faleceu o director
teatral e cinematográfico sueco
Ingmar Bergman. Nado na cidade
universitaria de Uppsala en 1918, énos
por todos coñecido pola súa abondosa
e inmortal obra cinematográfica, da
que, a non ser por motivos persoais,
que agardo me saibades perdoar, non
vou repetir aquí máis que a de “O
sétimo selo”, para non me estender.
Ingmar Bergman foi ademais director
do Teatro Dramático de Estocolmo,
lugar emblemático onde os haxa, no
que recibiron formación as figuras
máis sobranceiras da escena sueca,
entre elas as lendarias Greta Garbo
(+1990) e Ingrid Bergman (+1982).
Este recinto conta no seu interior
con varias salas, unha biblioteca
e dous restaurantes. Supoño que

comprenderedes cal puido ser a miña
reacción cando, ao entrar nel, hai uns
dez anos, me din practicamente de
fociños co propio Ingmar Bergman,
quen, ao se decatar da miña sorpresa,
saudoume cun agradable sorriso. O
cineasta foi inhumado na pequena illa
do Báltico onde pasou os derradeiros
anos da súa vida.

Congresos. Comunicacións
O intelectual Isaac Díaz Pardo
recibiu o día de Santiago a insignia
de Ouro do “Proxecto Aulas no
Camiño”, organizado pola Universidade da Coruña e apoiado pola Xunta
e polo Concello do Ferrol. Trátase
esta da primeira insignia de ouro
do proxecto nos seus doce anos de
existencia.

Decesos
Á idade de 97 anos, faleceu en
México o pasado día 10 de xullo
Elixio Rodríguez Domínguez. Nado
en Lobios o 4 de xaneiro de 1910 e
logo dunha vida difícil e de loitar na
Guerra Civil especialmente como
aviador, Elixio pasou a residir unha
boa parte da súa vida en México onde
lle deu pulo á revista Vieiros e á
Fundación do Padroado da Cultura
Galega. En 1997 relatou a súa vida
no libro Matádeo mañá.

Etnografía
A Xunta, a través de distintos
órganos, vai elaborar unha base
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de datos da nosa toponimia. Algo
autenticamente necesario antes
de que acabe por perderse, ou se
substitúa por outras, tanto foráneas,
como de nova creación, escasamente
admisibles.
Hai unhas semanas, a sapiencia
de nove profesores concluíu cales
foron, ao seu entender, os intres
claves do noso pasado. E aínda
que non sabemos se o que chegou
aos medios de comunicación está
axeitadamente reflectido, neles figura que ese “Consello de Sabios”
considerou que a conquista romana
foi o intre máis importante da nosa
historia. Segundo tales profesores,
nos tempos de Roma Galicia tivo
unha relixión, unha organización e
unha fala. Emporiso, e con todos os
respectos, a nós parécenos esta unha
conclusión excesivamente simplista
ou, cando menos, un tanto apurada.
En primeiro lugar porque, tal e
como escribiu a mediados do século
I a C Strabón de Amasia, antes da
chegada dos romanos, xa había aquí
unha relixión, que logo compartiu
espacio coa romana, e despois co
cristianismo, e estaba aínda viva en
tempos de San Martiño de Dumio
(mediados do século VI d C).
Tendo en conta a organización
do país o xa mencionado Strabón,
a arqueoloxía, e outros autores
antigos, demóstrannos que a cultura
castrexa se mantivo viva máis de
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mil anos, convivindo en parte coa
romana, e mesmo sobrevivindo,
tamén en boa parte, ao momento
no que finalizou a ocupación latina
do país -ano 411 d C- segundo nos
refiren Idacio Lémico, no século V, e
San Isidoro, no VII. Nada máis que
a vella fala dos galaicos, que tan só
nos é coñecida a través da súa ricaz
toponimia, desapareceu absorbida
polo latín, sen deixar prácticamente
vestixios.
Indíxenas aimará de Bolivia veñen de construiren unha balsa de
xunqueiras, coa que un grupo de
aventureiros, encabezados polo alemán Dominique Gorlitz, vai tentar
demostrar a posibilidade de que,
partindo das proximidades de Nova
York, eran posibles as viaxes a través
do Atlántico hai xa varios miles de
anos. Naturalmente, Gorlitz e os seus
levan a vantaxe de que saben que ao
leste do seu punto de partida existen
terras, cousa que seguramente
ignoraban as xentes do pasado.
A balsa chámase Abora III, nome
do deus sol dos antigos guanches
canarios. O feito, ademais, cadra
coas famosas expedicións efectuadas
polo antropólogo noruegués Thor
Heyerdhal (+2002) quen, coas súas
balsas Kon-Tiki –(Fillo do Sol), no
Pacífico-, e Ra – (Deus do Sol), no
Exipto- cruzou tanto o Pacífico como
o Atlántico hai uns sesenta anos.
Estas prodixiosas viaxes, se ben que
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non lle permitiron manter as súas
teorías difusionistas, pódense seguir
aínda hoxe nas súas excepcionais
obras Kon-Tiki, As expedicións Ra e
Aku-Aku, xunto con outras.

As Letras
O 28 de xuño, aniversario do
plebiscito do primeiro Estatuto de
Autonomía de Galicia, en 1936, o
adro do convento San Francisco
de Santiago acolleu a entrega das
medallas Castelao 2007. Na presencia das principais autoridades e
do goberno en pleno, así como dos
expresidentes do mesmo, Fernández
Albor e González Laxe, fóronlle
entregadas estas medallas ao semanario A Nosa Terra –a piques de
celebrar o seu primeiro centenario, á Fundación Érguete e a Hércules
Edicións.
No pasado mes de xullo, a Asociación
de Escritores en Lingua Galega,
entregoulle a letra “E” ao autor e
dramaturgo Manuel Lourenzo, ao
mesmo tempo que se prantou unha
árbore, inaugurouse unha pedra
escultórica, e foi colocada unha placa
na súa casa nativa. O acto tivo lugar
entre Alfoz e o Valadouro, de onde o
premiado é oriundo. Manuel María
Lourenzo Pérez naceu o 15 de marzo
de 1943, e aínda que nos comezos da
súa vida dedicouse ao ensino privado,
dende 1980 fíxoo exclusivamente
ao teatro, participando nas máis

diversas iniciativas. Grande impulsor
da nosa escena e autor de diferentes
obras, tiña máis que merecido este
recoñecemento.
A Real Academia elixiu a Xosé
María Álvarez Blázquez (19151985) como o autor a quen dedicar
o próximo Ano das Letras Galegas.
Nado en Tui, Álvarez Blázquez
formou parte dunha longa saga de
autores que se distinguiron polo seu
amor á cultura galega, entre os que
se atopan, na actualidade os seus
propios fillos. Del haberémonos de
ocupar con máis vagar nos próximos
números de Encrucillada.
Edicións Cydonia, selo vigués de
nova creación, vén de anunciar que
destinará o 5 % do prezo de tódolos
seus libros a favor das iniciativas
solidarias que se desenvolven no
mundo axudando ás persoas e aos
colectivos máis desfavorecidos.

Premios
A mítica illa de San Simón, ao
fondo da ría viguesa, cantada por
Meendiño e solar de templarios
noutros tempos, acolleu a principios
de xuño pasado os fallos dos premios
Xerais de literatura, nunha noite
máxica, mantida por Teresa Moure.
A velada deu coma resultados a
concesión do galardón de novela a
Cardume, de Rexina Vega, o Merlín
para Minimalda, de Carlos López
Gómez, e o de literatura xuvenil
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para An Alfaia con Illa Soidade. A
viguesa Rexina Vega era xa crítica,
ensaísta, traductora e lexicógrafa.
Carlos López, nado en Boimorto,
é humorista. E An Alfada, tamén
viguesa, autora xa dunha extensa
obra, fora a fundadora do grupo
de teatro Advento, e estudosa de
criminología.
Polas mesmas datas foille concedido o Premio Vicente Risco, a Xosé
Vázquez Pintor, pola súa novela Lira,
na que nos ofrece unha visión acerca
do amor lésbico dende un punto de
vista libertario.
Xesús Manuel Marcos, vencedor
hai dous anos do premio Merlí”,
fíxose agora co Terra de Melide,
pola súa novela de intriga A lúa
dos Everglades. O escritor courelán
recoñece a prioridade que agora lle
está a conferir aos fíos narrativos
históricos.
O Grupo Correo Gallego concedeulle
en xullo pasado a Medalla de Ouro
e a distinción Galego do Ano a
Manuel Gómez-Franqueira Álvarez,
conselleiro delegado de COREN.
O premiado nacera en Castrelo do
Miño en 1947, é enxeñeiro industrial,
ten tres fillos, foi pioneiro nas
explotacións cunícolas e na creación
dos invernadoiros de flores. O xurado
destacou nel os valores de innovación,
tecnoloxía e gran calidade.
O historiador Dionisio Pereira e
a asociación Verbo Xido, da Terra
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de Montes, recibiron en Cerdedo o
premio Roberto Vidal Bolaño que
conceden as Redes Escarlata.
Nas mesmas datas, a monfortina
Teresa Moure, tantas veces laureada
xa, acadou o premio de teatro Rafael
Dieste coa súa obra Unha primavera
para Aldara. A trama da mesma
sitúase nun cenobio no ano 1465
no marco das loitas irmandiñas na
Galicia desa década.
O Premio de novela longa Blanco
Amor, este ano organizado polo
Concello de Cedeira, correspondeulle
a Xesús Rábade Paredes, escritor xa
veterano nos eidos da investigación,
da poesía e da narrativa. O título
da súa obra é o de Mentres a herba
medra, que, aínda que ambientada
nun medio urbano,
trata sobre
o abandono do medio rural que
sofreu unha transformación crítica,
acompañada por un cambio radical
dos valores predominantes.
O italiano Aristide Storneli foi o
vencedor do Premio Internacional de
Arte Gráfica Jesús Núñez, concedido
o 13 de xullo en Betanzos. A el
concorreron 194 obras de case que
todo o mundo. O traballo gañador,
unha serigrafía a unha tinta, titulada
Scratch foi considerado como de
“particular intensidade e especial
execución e resolución técnica”.
Nese mesmo mes, a herculina
Patricia Casas resultou gañadora

“NESSI” Volve de novo

do Biblos-Pazos de Galicia”para
narradores de menos de 25 anos,
pola obra que leva o título provisorio
de Vidas Entrelazadas.
Nela, a
auténtica protagonista é a cidade da
Coruña.

palabras da néboa, cronolóxicamente

O Premio de Novela García
Barros, patrocinado polo Concello
da Estrada, foi gañado polo vigués
Francisco Castro coa súa obra As

narrando as súas propais historias”.

ambientada no século XVI. Nela
estuda a liberdade baixo un enfoque
máxico e lìrico. Segundo o autor, no
relato “falan os animais, e mesmo
os libros actúan coma personaxes,
Castro xa se achegara ao tempo
da conquista de América co seu
Memorial do Infortunio.

Xoán Bernárdez Vilar
Escritor e Licenciado en Xeografía e Historia.
xoaberna@mundo-r.com
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O ano que Rosalía
quedou sen misa
Rubén Aramburu Molet
Quero contarvos unha historia:
unha mañá de domingo, de
moita choiva, atopei un velliño, enchoupado, na porta do
cemiterio. Chegou despois de
andar case unha hora por camiños enlamados e coa friaxe da
mañá. Pregunteille que facía
alí tan cedo e contoume que a
semana anterior lle trouxera
unhas candeas aos seus pais que
estaban alí enterrados e, como
non arderan ben, quedáralle o
remorso de non cumprir ben
cos seus seres queridos, e por
iso volveu cunhas velas novas, a
pesares do mal tempo. Eu ante
iso teño que quedar calado e
sóbrame a teoloxía e tódalas
ciencias. O mesmo pasa cando
chega unha velliña á sancristía
e medi que quere unha misa
polos pais que morreron hai
máis de 50 anos. Teño moi claro
que a muller sabe de sobra que
os seus defuntos non precisan
dunha misa para salvarse, pero
que é unha forma de facelos
presentes, de non esquecelos,
de non deixalos no cemiterio. É
posíbel negarse a tanto cariño?
Entón, eu dígolle como aprendín
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de Paco de Aguiño: moi ben, imos
rezar con eles... non por eles!
Conto todo isto, polo asunto da
misa de Rosalía e da crueldade
que me parece dalgunha xente
que, con todos os seus estudos e
filosofías, non nos entende non.
Porque no fondo parécense a eses
dogmáticos que pechan as portas
da casa do Pai a quen se perdeu
no camiño, a quen non acertou,
a quen ninguén axudou e tantos
condenaron. E agora penso en
Rosalía, que encargou sempre a
misa polos seus defuntiños, a súa
nai, os seus fillos...que corazón
xeado e ilustrado non entendeu
para nada a esta muller rebelde
e galega? Despois conto algo máis
desta historia, pero agora digo
con Rosalía: Deus bendiga todo,
nena!
A un amólao bastante que de
cando en vez saian nos medios
datos e enquisas que sitúan a
Igrexa como a institución peor
valorada pola xente. Sucedeu de
novo este verán. Supoño que a
clave está na palabra institución
e o que a xente entende cando
se lle pregunta por ela, porque
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despois a parroquia da aldea, ou
do barrio, non son institucións,
nin se consideran como tal, senón
máis ben como lugares de servizo
e de encontro comunitario. Ben
é certo que o comportamento de
funcionario asumido por algúns
pastores non axuda ao bo creto,
nin moito menos o daqueles que se
dedican ao negocio aproveitando
eventos como vodas, bautizos e
comuñóns creando monopolios
fotográficos e floreiros, como
denunciou algún programa de
TV recentemente. Tampouco
se entende como institución o
traballo de tantos relixiosos en
colexios, hospitais, comedores e
centros asistenciais, nin o labor
de Proxecto Home, ou Cáritas,
nin o P. Angel cos Mensaxeiros
da Paz, ou o P. Pateras aló no
estreito recollendo e coidando
inmigrantes. Entón, de que falan
os medios cando din institución?
Como non son sociólogo non
aventurarei respostas, pero si
constato que temos un grave e
serio problema de comunicación.
Non damos acertado cos medios, e
para un que din que é noso, fraco
favor nos fai sementando ventos
que traen tempestades. Pero ben,
a cousa non dá para máis e velaí
un verán no que quedamos fartos
de Educación para a Cidadanía,
dos axentes do mal, da volta do
latín e de termos a certeza de que

fóra da Igrexa católica non hai
salvación. Algunha distracción
tivemos cos sombreiros e os zapatos do papa, coa capa magna do
cardeal Cañizares e coa viaxe no
tempo que fixo a un seminario
tridentino na Toscana.
Un romanés prendeuse lume
na vía pública, desesperado por
non ter con que manter a familia.
Morreu aos poucos, no medio
dunha impresionante asistencia
técnico-sanitaria e na soidade
máis cruel. Os mortos das pateras
e os cayucos sementaron un loito
alleo nas praias do sur, como cada
ano. Do tremor de terra do Perú,
algo soubemos, pero o risco dos
ciclóns na costa norteamericana
rouboulle o protagonismo informativo. Os conflitos de Iraq,
Afganistán, Palestina, Líbano...
ben merecen unha misa de
réquiem, de costas ao mundo
e en latín: dies irae, dies illa...
confutatis maledictis... ou aquilo
máis popular que cantaba a miña
avoa: “llegó un caballero, con
capa y sombrero...”
Igrexa no mundo
O dez de xullo o papa Bieito
autorizou a publicación e difusión do documento final da V
Conferencia do CELAM en Aparecida, Brasil. Non faltou a polémica xa que o documento foi
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filtrado en internet por unha
entidade pertencente ao episcopado brasileiro, ademais sóubose
dalgún que outro recorte ou modificación antes de que chegara
ao papa. 118 páxinas e 573 parágrafos recollen as reflexións e
propostas do episcopado do Caribe e do sur de América. Seguindo
a dinámica de ver, xulgar, actuar,
o documento divídese en tres partes fundamentais: 1. A vida dos
nosos pobos: desde unha mirada
teologal e pastoral analízanse os
grandes cambios do mundo e do
continente e que interpelan a
evanxelización; 2. A vida de Xesús Cristo nos discípulos misioneiros: convoca ao espertar misioneiro de todos os discípulos de
Xesús; 3. Accións pastorais para
desenvolver a misión, con especial atención ás novas pobrezas e
lembrando a opción preferencial
polos pobres feita en Medellín.
Días antes foi publicado o
motu proprio que permite a
misa segundo o rito de San Pío
V e o Misal Romano de 1962. O
papa acompaña o documento
cunha carta a todos os bispos
do mundo debido á polémica e
confusión que creou esta decisión
coñecida meses antes. Segundo
o papa non se menoscaba a
autoridade do Vaticano II nin
a reforma litúrxica. Parece que
todo responde a un intento de
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achegarse ao grupo cismático
da Fraternidade de san Pío X
creada polo arcebispo Lefebvre
e a outros grupos integristas.
O certo é que, con estupor, un
contempla como na nosa terra
comezan a aparecer cregos
mozos que recuperan sotanas,
manteos, bonetes e ornamentos
litúrxicos negros para as misas
de defuntos... todo un furor
teolóxico. Sabemos de reaccións
contrarias a esta decisión do
papa e do malestar dos bispos
de Francia, Alemaña, Italia que
temen que estes grupos se sintan
fortalecidos e aumenten a súa
división co resto dos católicos.
Outro dos agasallos deste verán
foi o documento da Congregación
para a Doutrina da Fe Respostas
a algunhas preguntas acerca
de certos aspectos da doutrina
sobre a Igrexa e publicado o dez
de xullo. A afirmación de que a
única Igrexa de Cristo subsiste
na Igrexa Católica, gobernada
polo sucesor de Pedro e polos
bispos en comuñón con el non
sentou nada ben nos círculos
ecuménicos, nin sequera nos
católicos que a viron como un
xerro de auga xeada vertida
sobre tantos anos de diálogo.
Houbo reaccións de todo tipo:
algúns ven no documento outro
xesto aos lefebvrianos, de sempre
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contrarios ao diálogo ecuménico,
e o Consello Ecuménico das
Igrexas (ortodoxas, anglicanas
e protestantes) declarou que
toda igrexa pode chamarse lexitimamente católica sen que
ningunha sexa a totalidade da
Igrexa de Cristo. No documento
aparecen referencias a algúns
teólogos, citando expresamente
a Leonardo Boff, e considerando
as súas posturas como erros e
desviacións.
Quizais o documento máis
importante saído das mans de
Ratzinger nos últimos meses
sexa a carta enviada aos católicos
da China co consenso previo
das autoridades de Pequín, e
publicada o 30 de xuño. Bieito
XVI parece estar especialmente
interesado nas relacións coa
China e coa problemática da
Igrexa Católica dividida nun sector fiel a Roma e clandestino, e
outro oficial baixo o control do
Partido Comunista. Recordamos
os conflitos provocados pola
ordenación de bispos sen o
consentimento do papa. Algúns
destes bispos pediron despois
o recoñecemento de Roma, o
papa móstrase disposto sempre
e cando fagan pública a súa
comuñón plena co sucesor de
Pedro. Na carta, Bieito XVI da
pasos discretos de cara a unha

normalización das relacións
diplomáticas entre China e o
Vaticano, pero lembrando que
deben pasar pola liberdade de
culto para os católicos. As autoridades comunistas decidiron
tomar con tranquilidade o documento, sometidas quizais á presión internacional con motivo da
celebración dos próximos xogos
olímpicos nese país, no ano 2008.
Un signo desta normalización
foi a última ordenación dun
bispo chinés, Li Shan, o 21 de
setembro, nomeado por China e
que por primeira vez en 50 anos
foi aceptada polo Vaticano.
Como resumo destes meses
sinalar que o papa recibiu o
presidente
norteamericano
George Bush no mes de xuño e
mantivo con el un longo diálogo
sobre política internacional,
no que Bieito XVI se mostrou
especialmente preocupado pola
situación do oriente medio. O
papa visitou Asís o 17 de xuño,
renovando o seu compromiso
coa paz. En setembro acudiu
en Loreto a un encontro cuns
300.000 mozos de toda Europa e
tamén realizou a visita a Austria
do 7 ao 9. Durante as vacacións
recibiu en Castelgandolfo a 5.000
mozos madrileños, acompañados
do cardeal Rouco Varela, que
formaban parte da “Misión
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Joven” da diocese. Após o tremor
de terra no Perú, o papa enviou
o secretario de estado, cardeal
Tarcisio Bertone, que visitou os
lugares máis damnificados o 24
de agosto e fixo entrega dunha
primeira axuda urxente do
Vaticano de 200.000 dólares.
O día 5 de agosto falecía o
que fora arcebispo de París,
cardeal Lustiger, unha das
grandes figuras do catolicismo
francés. Xudeu, fillo de nai
polaca asasinada no campo de
exterminio de Auschwitz. Foi
nomeado bispo de Orleáns en
1979 por Xoán Paulo II, de quen
foi estreito colaborador. Todos os
ambientes da sociedade francesa
recoñeceron a valía do cardeal
Lustiger e o seu empeño no
diólogo entre católicos e xudeus.
O seu funeral en Notre Dame
foi unha clara mostra e mesmo o
presidente da República, Nicolás
Sarkozy, interrompeu as súas
vacacións en EE.UU para asistir
ao enterro. Días antes soubemos
tamén do falecemento o 30 de
xullo do patriarca da Igrexa
Ortodoxa de Romanía, Teoctist
aos 92 anos.
Igrexa en España
Sen dúbida que o tema estrela
desta sección é o debate sobre a
nova materia de Educación para
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a Cidadanía, do que un xa comeza
a estar farto. Ás veces penso se
será un invento televisivo, ou
dos xornais, ou se partirá dun
acordo dos poderes para ter algo
con que entreter a xente. O caso
é que en todo este tempo de liorta
non escoitei a ningún pai o nai da
miña bisbarra falar do asunto,
polo que chego a conclusión de
que lles debe importar ben pouco.
Só un comentario dun paisano
no bar, que creo é significativo:
“iso éche cousa dos cregos que
como non teñen fillos andan
nestas lerias...” Por aquí non
temos deses sectores que chaman
católicos concienciados, o que
non quere dicir que a nosa xente
non teña conciencia ademais de
sentido común, decatándose de
que xa hai bastantes problemas
que resolver cada día, para
vestir, dar de comer e pensar no
futuro dos fillos. Con isto, non
lle quero quitar importancia
ao asunto, pero non entendo
que poida ser motivo de tanta
crispación, división, insulto, que
non precisamos para nada.
O caso é que aínda non temos
clara a postura dos bispos sobre
a EpC, pois uns soltan anatemas
e localizan os axentes do mal,
outros falan de materia opcional,
outros non a miran de todo mal,
e logo temos aos relixiosos que
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con máis ollo xa adaptaron os
textos ao seu ideario e non teñen
problema ningún en impartir a
materia nas aulas.
A Comisión Permanente da
CEE reuniuse en Madrid do
19 ao 21 de xuño para abordar
principalmente o asunto da EpC.
Após unha fraternal e intensa
discusión, os bispos decidiron non
pedir de maneira expresa aos fieis
o apoio á obxección de conciencia
ante a nova disciplina, aínda que
nunha declaración consideran
que a EpC “é inaceptábel tanto
na forma como no fondo” e fan
unha chamada a “actuar de modo
responsábel e comprometido”
sen aclarar como. A pega que lle
ven os bispos á EpC é o perigo de
que sexa o estado quen decida a
formación moral da conciencia
dos alumnos. Os relixiosos
agrupados na FERE mostran
outro talante e non ven tanto
problema en acomodar a EpC aos
idearios dos seus centros, polo
que recibiron duros ataques desde
sectores integristas como o que
lidera Jiménez Losantos desde
a COPE. A FERE pediu amparo
a través dunha carta persoal
dirixida a cada bispo, recibindo
o apoio da maioría, comezando
polo presidente da CEE, Ricardo
Blázquez. Os presidentes da
CONFER e da FERE-CECA,

Fernández Barrajón e Manuel de
Castro convertéronse no centro
das iras do integrismo que os
tratou de traidores e mesmo de
herexes.
Para finais de outubro está
prevista en Roma a beatificación
de 498 mártires da Guerra Civil
Española a maioría curas e
relixiosos asasinados durante a
persecución relixiosa. Sen dúbida
que haberá polémica por esta
decisión e pola mobilización de
milleiros de persoas que acudirán
á Praza de San Pedro para
participar na cerimonia. Moitos
ven nesta beatificación unha
reacción da dereita e da Igrexa
ante a Lei da Memoria do goberno
socialista, como homenaxe a todos
os represaliados republicanos
durante a guerra e a ditadura
de Franco. Quizais non estea
acertado todo o que ten que ver
coa revisión da memoria histórica
e aínda recoñecendo o martirio
de tantos inocentes penso que
non é o momento para tales
celebracións. Que gañaremos con
todo isto?
Por fin, cun atraso de varios
meses, foi presentado en España
o libro de Bieito XVI: Xesús de
Nazaré, co esperado éxito de
vendas, tendo en conta que a
editorial agardou a finais de
agosto, xa que setembro é un dos
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meses de maior venda. Ricardo
Blázquez fixo a presentación
oficial en Madrid o día 3 de
setembro. Nun só mes o libro do
papa vendeu máis dun millón de
exemplares en todo o mundo.
Igrexa en Galicia
O
pasamento
do
bispo
dimisionario da diocese de
Mondoñedo-Ferrol,
monseñor
Miguel A. Araúxo, o 22 de xullo,
foi unha das principais noticias
do verán en Galicia. Faleceu en
Ourense aos 87 anos e recibiu
sepultura na igrexa de María
Auxiliadora, parroquia na que
vivía. Creo que é o primeiro caso
en moito tempo dun bispo que
non é enterrado na catedral.
Parece ser que foi decisión propia
de D. Miguel; sería tamén algún
tipo de xesto? Centos de persoas
acudiron a despedir a unha
das figuras máis importantes
da igrexa galega, que tanto
fixo pola lingua e pola xente do
pobo. Cando os sucesos de 1972
en Ferrol e a causa do asasinato
de Daniel Niebla e Amador Rey
por parte da policía, Araúxo
levantou a voz contra a represión
por parte do estado que ademais
dos mortos deixou un cento de
feridos. A primeira vez que un
bispo lle chamaba a atención
en público a Franco. Santiago
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Carrillo, secretario xeral do
PCE, mandoulle unha carta
agradecido desde o exilio que
comezaba: “Camarada bispo...”
Centos de persoas trasladáronse
a Ourense, sobre todo curas da
diocese de Mondoñedo-Ferrol,
para participar nas exequias nas
que estiveron presentes todos
os bispos de Galicia, xunto co de
Astorga. A celebración presidida
polo Arcebispo de Santiago,
Xulián Barrio, desenvolveuse en
galego, como cumpría, cousa que
non sucedeu no funeral oficiado
días despois en Mondoñedo polo
cardeal Rouco Varela, que foi en
latín e castelán. O actual bispo
de Mondoñedo-Ferrol, Sánchez
Monge, si empregou o galego no
funeral celebrado na cidade de
Ferrol. A presenza do presidente
da Real Academia Galega, Xosé
Ramón Barreiro, no funeral de
Ourense, lembrounos o Araúxo
académico, cousa que parece
esqueceron
os
eclesiásticos.
Neste número de Encrucillada
dedicámoslle un in memorian
ben sentido e agradecido.
Como cada 25 de xullo repetiuse
a tradicional ofrenda ao Apóstolo
Santiago. Este ano houbo delegada
rexia, a presidenta do Parlamento
Galego, Dolores Villarino que,
nun discurso xa típico, repasou
os problemas do mundo e evocou

O ano que Rosalía quedou sen misa

o valor da concordia representado
polo apóstolo. Destacar quizais a
petición a Santiago de que a nosa
lingua sexa un motivo de orgullo
para todos os galegos. O arcebispo,
Xulián Barrio, contestou na
homilía lembrando que a fe é unha
proposta e non unha imposición e
resaltando a independencia entre
estado e Igrexa. Fixo tamén un
chamamento a colaborar contra
as forzas destrutivas do mal
e facer posíbel que a vida e a
historia se desenvolvan.
Misa de Rosalía
Despois de case 70 anos, a
Fundación Rosalía de Castro
decidiu non incluír no programa
de actos do 25 de xullo a chamada
misa de Rosalía, parece ser que por
presión dun sector minoritario,
e ante o silencio e a ausencia
doutros membros. Desatouse a
polémica na fundación e o asunto
chegou aos xornais. Sabemos do
desconcerto de moita xente que
levaba anos asistindo ao acto
de Bonaval e non daban creto
a tal supresión. A fundación
decidiu abandonar o convento
de San Domingos e centrar todos
os actos na casa de Rosalía en
Padrón. Como escusa pasoulle a
pelota ao arcebispo de Santiago,
por se quería encargarse da
misa. Supoño que bastante terá

o arcebispo en semellante día,
como para ir celebrar a misa
de Bonaval. Así andamos e non
arrancamos con este concepto de
progresismo barato. A misa de
Rosalía, como ben di o profesor
Baliñas, era moito máis que un
intre relixioso. Foi o único espazo
de encontro e celebración da
galeguidade militante nos anos
da ditadura. A ofrenda a Rosalía
facía presentes a milleiros de
galegos dispersos polo mundo, e
era unha vivencia espiritual coa
terra e a fala, fóra de políticas
e
institucións.
Agardemos
que outra xente teña a ben
recuperar esta fermosa tradición;
debémoslla a moitos amigos.
Do 27 ao 30 de xuño celebrouse
o congreso internacional San
Rosendo, o seu tempo e o seu
legado, organizado pola Xunta,
as dioceses de Mondoñedo-Ferrol
e Ourense, o concello de Celanova
e as Universidades de Vigo e
Santiago con motivo do MC
aniversario do seu nacemento en
novembro do 907. Desenvolveuse
entre Mondoñedo, San Tirso de
Portugal e Celanova e contou
cunha vintena de conferenciantes
entre eles os profesores Manuel
C. Díaz y Díaz e Fernando
López Alsina, da Universidade
de Santiago, así como o arcebispo
de Santiago que pechou o
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congreso falando do legado de
San Rosendo na actual igrexa
galega. O 27 de xuño celebrouse
en San Martiño (Foz) unha misa
polo rito mozárabe ou hispánico,
presidida por Mons. Sánchez
Monge. Nos actos estivo presente
o conselleiro de Industria,
Fernando Blanco. Recentemente,
A BAC publicou un libro cunha
nova biografía sobre San Rosendo
escrita polo sacerdote ourensán
José R. Hernández Figueirido e
prologada por Segundo Pérez,
director do Instituto Teolóxico
Compostelán.
XXX Romaxe na Romaxe
Na Romaxe, que é como lle
chaman os veciños de Mazaricos
ao lugar da Virxe do Monte, onde
IRIMIA convocou este ano a
festa. A pesares de coincidir coas
festas marianas do 8 de setembro,
reuníronse unhas 4.000 persoas,
baixo o lema A terra quer lentura.
A liturxia foi desenvolvida por
xentes da parroquia de Mazaricos,
que ademais prepararon moi ben
a acollida e toda a organización.
Non faltou o grupo A Quenlla
que ademais da animación musical, leu unha felicitación con
motivo dos 30 anos de Romaxes.
O concello, co alcalde á fronte,
esforzouse en todos os detalles,
e hai que sinalar que o da carpa
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foi un gran acerto, pois ademais
de amparar do sol, axudou ao
recollemento na celebración.
Houbo sorpresa coa presenza de
varios representantes da parroquia madrileña de Entrevías.
Javier Baeza, o párroco, recibiu un aplauso de máis de
cinco minutos por parte dos
participantes. Agradeceu o apoio
no nome dos presentes, que coa
súa historia de exclusión (droga,
cárcere, inmigración) sentíronse
agradecidos e acollidos. Creo que
xa nos dan conta nas páxinas
deste número, pero parabéns a
Irimia polos 30 anos de romaxe.
O ano que ven en Baltar, concello
da Pastoriza, Lugo.
Outras novas
O sacerdote Carlos Álvarez,
foi nomeado reitor do Seminario
Maior de Santiago polo arcebispo
Xulián Barrio. Álvarez substitúe
a Bartolomé Sánchez, que faleceu
o curso pasado.
Celebrouse no mosteiro de
Poio, do 10 ao 12 de setembro
a XV Semana de Formación
Permanente dos cregos de
Galicia, organizada polas delegacións do clero das dioceses
galegas. Este ano o tema foi O
sacerdote, servidor da comuñón
e os relatorios correron a cargo
de Jaume Fontbona, profesor

O ano que Rosalía quedou sen misa

da Facultade de Teoloxía de
Cataluña, e Saturnino Gamarra
da Facultade de Teoloxía do
Norte de España. Os bispos
galegos participaron cos cregos
en diferentes momentos.
Como xa é costume, após a
semana dos cregos, e tamén en
Poio, tivo lugar a reunión dos
bispos galegos coa Conferencia
de Relixiosos de Galicia e os seus
superiores maiores. José Román
Flecha, profesor da Pontificia de
Salamanca fixo unha explicación
sobre o polémico documento da
CEE, Orientacións morais sobre
a situación actual en España e
Ramón Gomez Crespo informou
sobre
o
Proxecto
HomeGalicia. Houbo tamén unha
información sobre as actividades
da Congregación Rexional de
Institutos Seculares.
O Instituto Teolóxico Compostelán organizou entre o 3 e o 5
de setembro as VIII Xornadas
de Teoloxía Romper o silencio
sobre Deus: Razón, Fe, Amor
rezaba a convocatoria. Unhas
quince conferencias, entre outras
actividades, centraron o traballo,
entre
os
moitos
relatores
estaban Luis Herrero-Tejedor,
do Parlamento Europeo, Mons.
Omella, J. Antonio Martínez
Camino, Martín Gelabert e

xornalistas como Ramón Loureiro
e Jorge Estevez.
URCA, o multifestival que
reúne mozos e mozas para afondar
na expresión, a solidariedade
e o encontro, celebrou a súa
andaina número XVI no Monte
do Gozo en Santiago. Un cento
de participantes pasaron polos
obradoiros, concertos, mesas
redondas, exposicións, seminarios
e outras moitas ofertas.
O biblista ourensán Julio
Lamelas foi nomeado membro do
equipo de Dirección da Asociación
Bíblica Española, quizais a
máis importante asociación de
biblistas españois. Sucedeu nas
xornadas anuais, celebradas no
mes de setembro en Sevilla.
E ao rematar quero agradecerlle
entre outras cousas, ao meu bispo,
D. Xulián, o artigo que escribiu
sobre os accidentes de trafico e a
responsabilidade dos condutores,
porque ten moita razón e porque
son demasiados mortos na terra,
e tantos mozos! E porque é hora
de que os bispos se ocupen da dor
e de sufrimento de tanta xente.
Na memoria de Jesús Burgaleta
e de Miguel Araúxo. Viven en
Deus.
Rubén Aramburu Molet
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VV.AA. Todos irmáns. Sempre
irmáns, A Coruña 2007, 310 páxs.
Manuel Espiña coordinou este
libro. Os seus corenta compañeiros
da promoción, ordenados no 1957,
relatan o máis sobresaliente da súa
biografía. A riqueza que reflicte é
grande. Variados os itinerarios, diferentes postos de traballo e diferentes
países: Chile, Brasil, Arxentina, Colombia, Venezuela, Francia, Suíza…
Non tan variados os ecos da
formación inicial, os ingresos no
seminario con dez anos, naqueles
tempos de fame e de escaseza, os
edificios sen adecuar e a formación
un tanto espartana. Pero todos están
satisfeitos, aínda sen ocultar algunha
crítica ao sistema.
Club Internacional de Prensa:
Memoria de Actividades 2006, Secretaría Xeral de Comunicación,
Santiago 2007, 166 páxs.
O Club Internacional de Prensa,
dirixido por Carme Pérez Carballo, é
un organismo que contribúe á dinamización social e cultural do país.
É tamén un espazo de reflexión e
debate social. Proba disto son as
actividades organizadas no ano 2006:
conferencias, xornadas, presentacións
de libros, roldas de prensa, e outros
actos recollidos nesta obra.
Moreda
Leirado,
Marisa;
Vilariño Suárez, María; Alonso
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Girgado, Luís. Suevia, Centro
Ramón Piñeiro para a Investigación
en Humanidades, Secretaría Xeral de
Política Lingüística, A Coruña 2007.
Este volume recolle a edición
Facsimilar da revista Suevia, editada
en Bos Aires nos anos 1913 e 1916
nos que saíron á rúa 9 e 6 números
respectivamente. A edición está ó
coidado de Marisa Moreda Leirado e
María Vilariño Suárez e Luís Alonso
Girgado encárgase dos estudos
introductorios. Resulta interesante
atoparse cos números desta revista
que, aínda que de curta vida, reflicte
de xeito singular a vida cultural
do exilio galego na Arxentina a
primeiros do século XX.
VV.AA. Xistral, Revista lucense de
creación poética, nº 10, Concellería
de Cultura e Turismo, Concello de
Lugo 2007.
Este volume recolle poemas de
48 autores, algunhas figuras consagradas da nosa escrita como Helena
Villar Janeiro ou Claudio Rodríguez
Fer, e outras ben novas, como Diana
Varela Puñal, que están a irrumpir
con forza no panorama poético
galego.
Vilariño Suárez, María; Alonso
Girgado, Luís. Galicia, Revista
Semanal Ilustrada, Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en
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Humanidades, Secretaría Xeral de
Política Lingüística, A Coruña 2007.

Santa Comba, 2007, 294 páxs. Vilarnovo. Ideas e realidades.

A revista Galicia foi un semanario
rexionalista fundado e dirixido por
Vicente López Veiga, e editado en
A Habana entre 1902 e 1930. Neste
traballo que agora publica o Centro
Ramón Piñeiro a edición, estudo e
índices elaborounos María Vilariño
Suárez. Dirixe o proxecto Luís
Alonso Girgado. Este volume conta
ademais coa edición facsimilar dos
números dos dous primeiros anos,
1902 e 1903.

Hai un río en Galicia que vai
cambiando de nome coa paisaxe. É un
río enigmático, castigado por encoros
e parques eólicos, que remata nunha
fervenza cando lle deixan. As terras
que rega, lastradas pola emigración,
van quedando ao descuberto neste
achegamento á súa historia, arqueoloxía, lingua, tradicións, mitoloxía,
procesos económicos.... da man do
xornalista Lois Oreiro. Paga a pena
mergullarse nas augas, saltar polas
rochas e percorrer os vales da terra do
Xallas. Só se pode amar con fondura
aquelo que se coñece de vez.

Hermida García, Modesto;
Agrelo Costas, Eulalia; Mociño
González, Isabel: Obra Narrativa
en galego de Amador Montenegro
Saavedra, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Secretaría Xeral de Política
Lingüística, A Coruña 2007, 166
páxs. Narrativa recuperada.

Nouwen, Henri J.M.; Christensen, Michael J.; Laird, Rebecca
J.: Dirección espiritual. Sabiduría
para la larga andadura de la fe, Sal
Terrae, Santander, 2007, 206 páxs.
El pozo de Siquem.

Esta recompilación da narrativa
en galego de Amador Montenegro
Saavedra ven precedida dunha axeitada achega biobibliográfica que
percorre a vida e obra deste autor
rexionalista, fundador, xunto con
Manuel Pardo Becerra, da revista
luguesa A Monteira, na que viu á luz
a maioría da súa obra en forma de
relatos curtos e poemas.

Tecnicamente Henri Nouwen non
escribiu este libro, aínda que son
súas tódalas ensinanzas que contén
e que os seus discípulos, Michael
Christensen, director do Doctor
Ministry Program da Universidade
de Drew, e Rebecca Laird, pastora
da Igrexa Central Presbiteriana de
Summit, New Iersei, recolleron coa
maior fidelidade.

Oreiro Serrano, Lois. Xallas.
Teoría da Existencia. TresCtres,

Nouwen entendía a vida espiritual como un traxecto de fe e
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Marisa Vidal Collazo

transformación que vai afondando
coa conciencia, a comunidade e a
relación. Aconsellou a moita xente,
pero os seus traballos nunca foran
publicados. Saen agora á luz da man
destes seus antigos alumnos, que
organizaron o material para podelo
utilizar na dirección espiritual a nivel
individual e de pequeno grupo.
O orixinal inglés: Spiritual
Direction. Wisdom for the Long Walk
of Faith, publicouno The Estate
of Henri J. M. Nouwen, Michael J.
Christensen and Rebecca Laird no
2006. A traducción é de Milagros
Amado Mier.
Gandhi, Mohandas: Autobiografía, Sal Terrae, Santander, 2007, 221
páxs. Servidores y testigos.
A Autobiography orixinal de Gandhi,
xunto coa History of Satyagraha in
South Africa pasan das 1000 páxinas.
Neste libro, Bharatan Kumarappa
condensa as propias palabras de
Gandhi daquel relato orixinal,
ofrecendo o testemuño directo das
diferentes etapas e actividades deste
profeta da non violencia. Inclúe unha
cronoloxía e un pequeno glosario dos
termos empregados.
O orixinal inglés: Gandhiji’s Autobiography. Abribged by Bharatan
Kumarappa, publicouno Navajivan
Trust Ahmedabad no 1952, 2004. A
traducción é de María del Carmen
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Blanco Moreno e Ramón Alfonso
Díez Aragón.
Spiegel, Peter: Muhammad
Yunus, el banquero delospobres, Sal
Terrae, Santander, 2007, 157 páxs.
Servidores y testigos.
Muhammad Yunus, el economista
de Bangla Desh fundador do Banco
dos Pobres e Premio Nobel da paz
2006 é un dos persoeiros máis representativos deste cambio de século. Foi
quen de, en termos económicos,dar
sentido pleno á palabra crédito, tan
desvalorizada polos magnates da
opulencia, devolvendo a confianza
no futuro a milleiros de persoas
sen recursos, sobre todo mulleres,
converténdoas en protagonistas
dun cambio posible. Neste libro, o
sociólogo e divulgador Peter Spiegel
fai un retrato da coraxe deste
musulmán universal.
O orixinal alemán: Muhammad
Yunus – Banker der Armen. Der
Friedensnobelpreisträger, publicouno
Herder no 2006. A traducción é de
José Pedro Tosaus Abadía.
Lozano Paz, Moisés (coord)
Sobre a Educación para a Cidadanía
e os Dereitos Humanos, Unidade
Didáctica 24. Seminario Galego de
Educación para a Paz, Santiago,
2007, 190 páxs.
Malia as polémicas xurdidas coa
materia, Educación para a Cidadanía,

Libros chegados

recentemente
introducida no
currículo da Ensinanza Secundaria
Obrigatoria, o equipo do SGEP, na
liña dos seus traballos, edita estes
materiais para a súa didáctica. Teñen
como acicate mirar á realidade galega
de fronte. É bo que empreguemos os
nosos esforzos non tanto en alimentar
polémicas interesadas como en
facerlle fronte a unhas carencias de
educación cívica e cidadá que cada
vez se fan máis patentes na nosa
sociedade.
Varela, Fran e Comisión
Galiza. Xoga en galego. Campaña
de promoción dos xogos populares.
Federación de Centros Xuvenís Don

Bosco de Galicia, Santiago, 2007, 104
páxs.
Unha das mellores cousas que
podemos facer ó longo das nosas vidas
é xogar. E se xogamos en galego,pois
mellor. Tódalas culturas teñen
xogos, e a nosa tamén. Os seis Centro
Xuvenís que os salesianos teñen en
Galicia (A Coruña, Compostela, Lugo,
Ourense e dous en Vigo) ofrécennos
o seu traballo de recompilación e
selección para que gocemos todas
e todos. Iso si, avisan que a edición
ten “anticopyright”: aconsellan
e pretenden a máxima difusión e
apaixonada posta en práctica. Nós
unímonos a eles: estamos por un
lecer san, divertido e en galego.
Marisa Vidal Collazo.
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