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Guieiro
Con bagoas nos ollos
e moita pena no corazón temos que escribir este guieiro. Debería ser
Tintxu –Agustín Díaz Blanco– quen asinase este texto, como viña
facendo desde o número 137, pero o pasado venres santo faleceu de
repente. Foise un grande amigo, e tamén un dos compañeiros que
máis nos axudou, coa súa colaboración calada e en segundo plano, a
facer posible o relevo que estamos a levar a cabo no equipo directivo
da revista. Non podemos menos que agradecerlle toda unha longa
etapa de dedicación e esforzo á causa de Encrucillada, porque, aínda
que non estivo entre os fundadores, foi dos colaboradores máis fieis
e constantes: formaba parte da mesa de redacción desde o número
30, cando a revista cumpría dez anos, e redactou a crónica política
desde o número 50 ao 131; actualmente levaba gran parte do peso da
preparación de cada número.
Este número, pois, vai dedicado a el, e abrímolo cunha sinxela homenaxe, onde a lembranza de todos os que compartimos con el angueiras e esperanzas fica apreixada en texto e ilustración da man de
Bernardo García Cendán e Soedade Pite.
Este número xira en torno a tres eixos temáticos: a liturxia, as Letras Galegas e un problema social de premente actualidade.
En torno ao primeiro dos temas, o primeiro estudo é un profundo
traballo de Andrés Torres Queiruga co que pretende axudarnos a
entender e vivir a eucaristía hoxe. Trata asuntos importantes e difíciles, como a presenza real de Cristo no sacramento e o significado
último do mesmo, para os que a mentalidade do home moderno reclama novas luces. A súa reflexión lévao a considerar novos modos de
celebración nun mundo globalizado, que reclama novas posibilidades.
Pola súa banda, Engracia Vidal Estévez revisa os documentos oficiais
da Igrexa, desde o Vaticano II até hoxe, para mostrar como foi cambiando a liturxia nos últimos corenta anos; as súas conclusións non
son moi satisfactorias. E por último, David Álvarez Rodríguez fainos
unha achega sobre a súa experiencia en liturxias con e para nenos.
O segundo tema é a celebración das Letras Galegas, xa próxima no
calendario. Clodio González Pérez achéganos á presenza relixiosa na
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poesía de Xosé María Álvarez Blázquez. A súa escolma poética recolle
versos que nos fan descubrir neste poeta un fondo crente.
O terceiro tema que imos tratar neste número é un conflito que,
lonxe de apagarse tralos comicios electorais, parece que reverdece
noutros puntos de Galicia: os realoxamentos das poboacións chabolistas. Daniel López Muñoz analiza o problema tal e como se está a
dar hoxe en Galicia, para poder entender como se chegou á situación
actual. Este estudo serve como introdución ao manifesto que o Secretariado Xitano elaborou, e que tamén apoia a Asociación Encrucillada. Tamén recollemos a reflexión que, nesta Coresma e Semana
Santa, fixo para os seus fregueses Luís Seoane Ares, o párroco de
Monte Porreiro, unha das parroquias nas que este conflito recruou
máis. A palabra sosegada dun pequeno equipo pastoral encabezado
polo seu párroco tenta poñer cordura crente nunha situación que se
tornou tan violenta.
Tamén queremos publicitar outro documento de penosa actualidade: o manifesto da Asociación Ecuménica de Teólogos/as con motivo
da nota de censura e condena da Comisión para a Doutrina da Fe
da Conferencia Episcopal Española do libro Teología del Pluralismo
Religioso, de José María Vigil.
A sección de recensións, onde poderemos coñecer o último traballo do galego Xulio Lois, e as habituais crónicas política, cultural e
relixiosa, a cargo dos nosos fieis colaboradores Xosé Luís Barreiro
Rivas, Xoán Bernárdez Vilar e Rubén Aramburu Molet, completan
este número.
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Agustín Díaz Blanco,
Tintxu

Pasaron xa uns días e aínda hoxe non podo crer que estea a escribir,
en serio, unhas palabras para que nas páxinas de Encrucillada quede
memoria permanente de Agustín Díaz Blanco. Diante do seu corpo,
a súa filla Alicia comentaba que semellaba durmir a sesta, e todos
nós agardabamos o momento en que o noso amigo dera por rematada
aquela brincadeira. Mesmo tiña no rostro os restos dun sorrir que
andaba a recuperar despois de moito tempo de carencia. Pero non,
todo era tan serio como a neve que caía na súa aldea en tempo de
seca.
Non colliamos todos naquela igrexiña de Ramil, e foi templo para
nós a natureza que envolvía a súa casa aldeá en fría primavera de
chuvia tan inesperada como o seu pasamento. E, baixo dunha carpa
de festa, nós fomos quen de aquecer cos nosos sentimentos o frío gris
e intenso que chegaba do Azúmara, alí aos nosos pés, cantador sempre
e daquela tristeiro. Conxugamos en emoción apenas contida recordos,
palabras e cantos que se nos prendían na gorxas secas, malia o esforzo
musical impagable de Xesús Portas. Ao pe do altar, o cirio pascual: era
domingo de Pascua. Del colleron lume o fillo e as fillas de Tintxu para
prenderen, xuntos, unha candea coa que simbolizar a vida de seu pai:
luz que quería saír da Luz. E nos bancos, preto da mesa eucarística,
irmán, irmás, fillos, compañeiros e compañeiras compoñían un cadro
onde había moito amor, recente ou maduro, que andaba á busca de
alivio entre mans acariñadas.
Pilar Wirtz congregou a atención dos que alí se achegaron, de todas
as partes de Galicia e de sensibilidades ben distintas, Engracia leu o
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Agustín Díaz Blanco, “Tintxu”

evanxeo da resurrección, Marisa, cunha fermosa oración, fíxose eco do
que todos sentiamos, oración dos fieis, e Xosé M. Carballo explicoulle
aos seus fregueses as novidades daquela celebración inusual. Andrés
presidiu a eucaristía con vestimenta branca, e nela non pediu nada:
simplemente afirmou como cousa feita o perdón de Deus e a salvación
que vence a morte. Non esqueceu salientar o amor de Tintxu pola
nosa terra, non para servirse dela senón para servila. Xa quedara
isto patente coa bandeira encol do cadaleito e o son dunha gaita, a
chorar as melodías do himno co acompañamento do noso silencio que,
por estarrecedor, parecía a mellor canción. Ao final, entre saloucos
reprimidos, puidemos entender algo dun adeus da filla Mónica e
adiviñamos todo canto lle dixo nerviosamente Martine: “vin pasar
unha cegoña e souben que eras ti, por fin libre, voando sobre a terra
que tanto amaches”. Cun au revoir final que resumiu moitos anos
dunha vida. E non deixamos de percibir nidiamente algunha palabra
máis, silenciosa, nalgúns ollos anegados que dicían o seu penoso
adeus.
Así rematou unha xeira da existencia. Queda outra: a da nosa
lembranza que tamén é vida, en Deus, vida cumprida.
Estará no noso recordo tal como era. Buscador de saberes, con moita
capacidade e máis vontade de esforzo: non tivo problema en acumular
carreiras académicas e devorou oposicións para poder facer o que
quixo facer da súa vida. Filosofía e Teoloxía en Comillas, Socioloxía
en Lovaina, Xornalismo en Madrid, Filoloxía en Compostela, e todo
isto entremesturado cos empregos que ía cubrindo: redactor de
prensa, profesor de idiomas, inspector de ensino secundario, mesmo
extraordinario guía turístico de Compostela, edil por Unidade Galega,
ata rematar na TVE en Galicia onde exerceu tamén de enciclopedia,
“google avant la lettre”, tan temida, por certo, polos que daban rodas
de prensa sen saber moi ben o que dicían: con Tintxu non coaba.
Pero todo isto foi só un instrumento para baleirar o seu esforzo no
compromiso coas causas que levaba moi dentro: tiña curiosidade
por todo canto significase liberación, persoal e social, cooperación e
solidariedade. Sabémolo ben en Encrucillada onde deixa tan inmenso
furado: poucas cousas saíron na revista que non tiveran pasado, dun
xeito ou doutro, polas súas mans. Sempre eficaz e esixente. Sábeno
ben os de Irimia onde nunca faltaba o seu artigo inescusable. E tamén
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o saben ben os membros do Club de Sendeirismo de Fontiñas do que
en grande parte foi venturosamente culpable. E por se algo faltaba,
ultimamente andaba a colaborar cos do Teléfono da Esperanza.
Tiña 62 anos, nacera en Silva, no concello de Pol. Visto no cadaleito,
o seu rostro sereo semellaba mostrar un sono provocador, pero non,
non era unha brincadeira: durmiu definitivamente nun autobús
cando ía viaxar lonxe para recuperar na súa vida un sorriso que tiña
perdido.
Descanse en paz o noso amigo.
Bernardo García Cendán
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Estudos

A Eucaristía,
encontro vivo co Señor
Andrés Torres Queiruga

“O sacramento da eucaristía non se debería computar simplemente
entre os sete sacramentos. Por máis que se refira ao individuo e o
asuma sempre de novo na comunidade con Cristo, a eucaristía é o sacramento da igrexa como tal nun sentido moi radical”. Son palabras
de Karl Rahner1. O Vaticano II dío aínda de maneira máis sintética
e contundente: “a eucaristía aparece como a fonte e o cumio de toda
predicación evanxélica”2; é “raíz e gozo” da comunidade cristiá3. Até
o punto de que “os outros sacramentos (…) están intimamente trabados coa sagrada eucaristía e a ela se ordenan”4.
Se a esta centralidade indiscutible se une a incrible riqueza da súa
historia na piedade e na teoloxía, compréndese ben que ningún tratamento a pode intentar abranguer, so pena de se perder nun ensarillado de problemas complicados e mesmo en cuestións bizantinas
que, enriba, pouco serven á comprensión real e á vivencia fecunda5.
En positivo, iso ofrece a oportunidade de se concentrar no elemental,
que, como é ben sabido, resulta ser moitas veces o esencial. As cuestións discutidas e discutibles quedan así nun debido segundo plano e
situadas na perspectiva que pode axudar a unha comprensión xusta e
realista. A exposición vai ter moi en conta o traballo que nesta mesma
revista fixen do sentido dos sacramentos en xeral6.
Curso fundamental sobre la fe, Barcelona 1979, 488.
Presbiterorum ordinis, n. 5
3
Ibid., n. 6.
4
Ibid., n. 5.
5
Quen queira asomarse a este mundo, conta en castelán coa excelente exposición de M.
Gesteira, La Eucaristía, misterio de comunión, Madrid 1983, 670 páx.
6
Os sacramentos hoxe: significado e vivencia: Encrucillada 26/127 (2002) 153-176.
Versión ampliada en Los sacramentos hoy. Acontecimiento real sin intervencionismo
divino, en É. Gaziaux (ed.), Philosophie et Théologie. Festschrift Emilio Brito, Leuven,
1
2
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1. A eucaristía como sacramento
Un sacramento é ante todo unha celebración da igrexa. Mediante ela
os fieis tratan de se abrir á presenza salvadora de Deus, de xeito que,
acolléndoa na fe, alimente a súa confianza na axuda divina e transforme as súas vidas facéndoas avanzar na autenticidade relixiosa, tanto
persoal como de entrega e amor aos demais. Por iso os sacramentos
se sitúan nas articulacións fundamentais da vida, é dicir, naquelas
situacións-límite, como o nacemento ou a morte (Bautismo, Unción),
o cambio de idade ou estado (Confirmación, Matrimonio, Ordenación)
ou a angustia da culpa (Penitencia), que conmoven as raíces da existencia e fan sentir máis intensamente a nosa constitutiva necesidade
do apoio de Deus e da súa graza.
Non se trata, por tanto, de que na celebración cambie Deus e empece a actuar, senón de que nós recoñezamos, confesemos e acollamos
a constante actuación salvadora daquel que “traballa sempre” (Xn
5,17) e “non dorme nin adormece” pensando no noso ben (Sal 121,4).
Este é un principio que debería rexer toda a vida cristiá e toda a reflexión teolóxica sobre ela: o problema non está nunca en Deus, que é
amor sempre entregado en iniciativa absoluta, buscando unicamente
a nosa realización; o problema está en nós que ou non nos decatamos,
ou nos resistimos respondendo a medias ou, peor, negándonos a acoller a súa salvación.
Os sacramentos constitúen a axuda máis fonda e solemne que temos na Igrexa, na que ela empeña e compromete o seu enteiro ser comunitario: son accións da Igrexa como tal. Por iso son configuracións
simbólicas que organizan un anaco de espazo e de tempo, onde por así
o dicir se nos mete polos ollos —iso son os símbolos: auga que “lava”,
aceite que “conforta”, palabra que “aclara”…— esa presenza divina e
se nos anima a acollela deixándonos transformar por ela.
Nisto coinciden todos os sacramentos. A especificidade venlles da
situación concreta sobre a que focalizan o seu simbolismo: a Unción,
por exemplo, axuda a captar e acoller a presenza do Deus vivo ante
2007, 485-508 Unha rica información pode verse no n. especial de Lumieira 49-51 (2002)
11-121, con artigos de C. Floristán, J. Fernández Lago, X. Andión , J.M. de la Torre e A.
Novo.
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a dura inminencia da morte, mentres que a Penitencia recorda o seu
perdón incondicional, fortalecendo a confianza e animando á conversión. Nesta dirección hai que buscar, xa que logo, o carácter específico
da eucaristía: aquilo que a converte en centro da vida e en conxunción
de todos os sacramentos.
Por sorte, a busca non resulta difícil, pois é sen dúbida o sacramento que conta con apoios e indicacións máis claras e elocuentes na biografía de Xesús. Remite ante todo á hora da entrega suprema, cando
ao final da vida, ante o perigo de ser asasinado non renega nin da confianza no Pai nin desmaia na entrega “por nós e pola nosa salvación”.
Xesús abre así de modo definitivo o enteiro sentido da súa vida. Por
iso, aínda que a investigación histórica non pode estar segura de se se
tratou ou non dunha cea pascual, todos os investigadores concordan
en que se relaciona intimamente coas comidas que durante a súa vida
Xesús mantivo cos pecadores. Comidas que, como é ben sabido, marcan de xeito moi profundo e significativo a súa actuación salvadora7.
Isto non quita nada á importancia da crucifixión, pero precave contra o perigo —demasiado presente en moitos tratamentos— de o concentrar todo nela, inducindo unha sacralización unilateral e concentrando a reflexión en torno a debates non sempre equilibrados sobre
o “sacrificio” e a “expiación”. En definitiva, o mandato de repetir o
“memorial” —remóntese ás palabras mesmas de Xesús ou á xusta
interpretación cultual da comunidade— di “facede isto en memoria
de min”; é dicir, non unicamente da miña cruz, senón da miña enteira vida. Esa vida, con todo o que ela implica, é a que agora mostra o
seu pleno sentido na entrega definitiva. Entrega que é o verdadeiro
significado do sacri-ficio, de “facer sagrado”, poñendo algo —neste
caso a existencia enteira— nas mans de Deus, é dicir, na acollida e
prolongación do seu amor salvador.
Esa integralidade é a que converte a eucaristía no “sacramento dos
sacramentos”, podendo acompañalos a todos nas correspondentes situacións vitais, sen ficar reducida a ningunha delas.
7
Cf. R. Aguirre, La mesa compartida. Estudios del Nuevo Testamento desde las ciencias
sociales. Santander 1994, 26-133; X. Pikaza, Fiesta del Pan, fiesta del Vino. Mesa
común y Eucaristía, Estella 2006; J. A. Pagola Jesús. Aproximación histórica, Madrid
2008, 179-210.
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2. A presenza e as presenzas
Este enfoque amplo e de conxunto facilita tamén a comprensión da
peculiar presenza de Cristo na eucaristía. Non nega a súa especificidade e mesmo o seu carácter exemplar, pero non a converte nun caso
illado ou no produto dunha transformación máxica. Son hoxe moitas
as persoas crentes que encontran aquí un grave tropezo para a súa fe,
pois tal como moitas veces se interpreta a presenza eucarística choca
non só contra o respecto á transcendencia divina, senón tamén contra
o máis elemental sentido común.
En primeiro lugar, o feito de remitir expresamente ao seu inicio
fundacional —que fala dunha cea, é dicir, dunha comida en común—,
aclara que o sacramento da eucaristía non se reduce á “consagración”
do pan e o viño, senón á enteira celebración. Pénsese mesmo no dato
elemental de que as palabras da bendición —“Bendito sexas ti, Señor,
noso Deus, rei do mundo, que fas agromar o pan da terra”8— non se
dirixían aos alimentos, senón a Deus; e de que as palabras da “consagración” —“tomade...”— se dirixían aos apóstolos e non ao pan e ao
viño . De feito, ao principio e durante tempo a eucaristía estaba tan
integrada na comida comunitaria, que as palabras do pan e do viño
non ían xuntas, senón separadas, ao comezo e ao final, seguindo as
pautas das bendicións xudías:
“A fracción do pan aparece estreitamente ligada, na comunidade máis
antiga, coa comida comunitaria; diso quedan reflexos en 1 Cor 11,2022.33-34 e máis tarde en Did[aché] 9 e 10. Esta forma de celebración é
típica da primitiva comunidade xudeo-cristiá. A eucaristía está enmarcada nunha comida ordinaria e segue inicialmente as liñas básicas do
banquete xudeu: nun primeiro momento as fórmulas do pan e do viño
sitúanse no ámbito correspondente á bendición do pan (ao comezo) e
á bendición do cáliz (ao final) no convite xudeu. Polo que a comida se
intercala entre as fórmulas do pan e do cáliz tal como se reflicte nos relatos de Lucas e Paulo. Máis tarde a comida desprazarase ao comezo da
celebración e as fórmulas do pan e do viño pasarán ao final”9.
Polo menos esas eran as palabras que o paterfamilias, tomando o pan, pronunciaba ao
comezo da comida principal: cf. J. Jeremias, La Última Cena. Palabras de Jesús, Madrid
1980, 116.
9
M. Gesteira, O. c., 89-90.
8
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Por iso hoxe se acepta de xeito unánime a complementariedade entre o aspecto de comida (máis acentuado pola tradición Paulo-Lucas,
que é a máis primitiva) e o aspecto de rito (máis acentuado en MarcosMateo)10.
En segundo lugar, o enfoque global rompe un equívoco que pode
pasar facilmente inadvertido. Falar de presenza “real” na eucaristía e
concentrala nas especies eucarísticas, induce de maneira espontánea
a sensación de que as demais presenzas do Señor non son reais, senón
meramente imaxinarias ou simbólicas (no sentido máis feble de “simple simbolismo”). Dese xeito, quedaría esquecida unha das verdades
máis fundamentais e consoladoras do cristianismo, a saber, que, desde a súa identificación con Deus a partir da resurrección, Cristo está
realmente presente alí “onde dous ou tres se reúnen no meu nome”
(Mt 18,20) e alí onde toda persoa de boa vontade —“todos os benditos
do meu Pai” (Mt 25,34-36)— traballa polo amor e a xustiza. O perigo
de esquecemento acentúase más aínda, cando, como aprendiamos no
catecismo, se insiste en que na eucaristía Cristo está “co seu corpo,
co seu sangue, coa súa alma e coa súa divindade”. O perigo non está
de certo en que —prescindindo do literalismo demasiado masivo da
expresión11— iso non sexa verdade. Pero para moita xente esa acentuación equivale a pensar que así só se daría “nas especies”. Co cal
se chegaría ao absurdo de imaxinar que nos outros modos Cristo non
estaría completo pois faltaría algún deses compoñentes.
Mesmo soa irreverente falar así. Pero por iso mesmo cómpre dicilo.
Desde o primeiro intre en que a comunidade se reúne para a eucaristía Cristo está realmente presente, “co seu corpo, co seu sangue,
coa súa alma e coa súa divindade”. O papel das palabras da consagración non pode ser o de lograr que Cristo “se faga presente”, como
se antes estivese ausente ou que a súa presenza se faga enteira como
se antes fose só parcial. Se a presenza era xa no pleno sentido da ex10
Pode verse una exposición moi sintética en X. Léon-Dufour, Abendmahl. Letztes
Abendmahl Jesu. I Im Neuen Testament: LThK I, 32006, 30-34, en c. 31. De maneira máis
ampla paga a pena ler a viva exposición de J. D. Crossan, El nacimiento del cristianismo,
Santander 2002, c. 23, 423-444: “Las tradiciones de la comida común”. Di: “A Cea do
Señor é plenamente comida e tamén plenamente ritual” (p. 436).
11
Recórdese que o mesmo san Paulo, a propósito da resurrección, dicía que “a carne e
o sangue non poden herdar o Reino de Deus” (1 Cor 15,50)
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presión presenza real, as palabras sacramentais, unidas ás de toda a
celebración, só poden ter o sentido de anunciar —iso si, en linguaxe
performativa, que realiza o que enuncia— un modo peculiar de Cristo
estar presente. De xeito, que comprender o significado da eucaristía
consiste xustamente en captar ese modo peculiar, abríndose a el e
deixándose transformar pola súa eficacia salvadora.
Antes de intentar dicir algo ao respecto, convén aínda insistir algo
máis neste punto. Cada vez convénzome máis da importancia de limpar o imaxinario colectivo de figuracións que, malia estaren superadas moitas veces na teoloxía e mesmo na “conciencia conceptual”
dos crentes, seguen a condicionar, de maneira inconsciente pero moi
eficaz, as interpretacións da fe. En concreto, segue moi incrustada a
idea de que Cristo está —“especialmente”, pero a imaxinación tende
a traducir soamente— “no ceo e no santísimo sacramento do altar”.
Abonda con estudar un pouco a historia da teoloxía eucarística para
ver que dominada estivo por este esquema gran parte da reflexión ao
respecto.
O mesmo san Tomé de Aquino, continuando a santo Agostiño, segue aínda cunha concepción fisicista da resurrección. Segundo ela, o
Resucitado tería un corpo anatomicamente paralelo ao terreo, “con
carne, osos, sangue, etc.”; distinguiríase só en ser inmortal, incorruptible e perfectamente dócil ao espírito; pero continuaría sendo
“corporal ou carnal, sensible e palpable”. Dese modo Cristo estaría
“enmarcado nas coordenadas do universo físico espacio-temporal” e
por iso localizado “nos ceos pola ascensión”12.
Era precisa toda a xenialidade destes grandes santos, para compaxinar dalgún modo esa visión espacialmente circunscrita coa presenza
real de Cristo nos distintos, distantes e innumerables lugares onde
se realiza a eucaristía. Pero nin sequera eles puideron evitar “certa
12
Adrede estou citando a M. Gesteira, O. c., 466-467, que fai unha longa e detallada
exposición do problema, con numerosas citas: cf. principalmente p. 152-167 (para
Agostiño e para a súa repercusión no Medievo e na Reforma) e p. 466-482 (para o
Aquinate e a súa repercusión), coa bibliografía alí indicada. A exposición perde certamente
matices, pero expresa a tendencia fundamental. Por iso debería terse moito coidado cos
diagnósticos de “subxectivismo” cando, como fago no meu libro Repensar a resurrección,
Vigo 2001, insisto na necesidade de respectar a transcendencia do resucitado, evitando
a proclividade ao positivismo empirista.
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contradición”13 ou esquivar a pregunta: cómo facer compatibles “afirmacións tan contraditorias” como a dese tipo de realidade corpórea
que, sen embargo, non queda limitada localmente14. Abonda con pensar no influxo tan determinante de ambos xenios en toda a teoloxía
—non excluída a actual—, para comprender que, se o influxo deste
imaxinario puido ter neles eses efectos, os seguidores se viron demasiadas veces enredados en problemas inextricables. E aínda hoxe,
alertada a atención, non resulta difícil decatarse de que moitos tratados sobre a eucaristía seguen presos en idénticos labirintos.
3. A presenza como encontro
De entrada, podería parecer que estas reflexións complican o problema. En realidade, permiten reenfocalo dunha maneira intelectualmente máis sinxela e realista; e sobre todo, relixiosamente máis
fecunda.
Desde a fe temos a seguridade de vivir sempre na presenza real de
Cristo e de que pola súa parte, posto que vive xa na plenitude de Deus,
esa presenza é segura, íntegra e indefectible. O problema, repito, vén
da nosa parte, pois a limitación humana non permite vivir na claridade dunha acollida plena e permanente. Somos nós os que precisamos
espertar para nos decatarmos desa presenza e nos abrirmos a ela, de
xeito que, acolléndoa, se nos converta en presenza viva. Entón o que
por parte de Cristo é presenza sempre ofrecida faise para nós encontro
real e efectivo. E nótese que nin sequera queda lugar para a pantasma
—que tanto temen algúns— do subxectivismo, porque resulta evidente que falar de “encontro” só ten sentido e se pode realizar grazas a
que Cristo está a se nos facer presente.
Asegurado así o fundamental, as consecuencias son máis doadas de
comprender, e mesmo se recuperan dun xeito máis vivo e máis claro
algúns dos motivos fundamentais que a tradición cultivou con fondo
cariño.
O primeiro é o aspecto constitutivamente eclesial da eucaristía. A
reciprocidade entre presenza e acollida traduce de maneira clara a
13
14

G. Martelet, citado por M. Gesteira, O. c., 467.
M. Gesteira, O. c., 468.
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íntima dialéctica dun motivo moi importante, ben estudado por Henri de Lubac: “a igrexa fai a eucaristía e a eucaristía fai a igrexa”15.
Até o punto de que, como tamén el mesmo mostrou, tanto nos Pais
da igrexa como nos primeiros teólogos medievais, falar do “corpo de
Cristo” no seu sentido máis real remitía ante todo á igrexa, mentres
que, ao revés do que sucede hoxe, o “corpo místico” remitía de ordinario á eucaristía16. A insistencia da teoloxía, principalmente a partir
do Vaticano II, sobre a importancia da celebración comunitaria e o
correspondente carácter só excepcional de toda “misa privada”, ten
aquí o seu fundamento.
Este motivo evoca por si mesmo un segundo, xa indicado pero que
agora aparece en toda a súa forza: a eucaristía como encontro integral. Todo sacramento é, como queda dito, encontro con Cristo, pero
orientado a unha situación concreta da existencia crente. O típico da
eucaristía, por se referir á totalización que Xesús fai da súa vida diante da morte, non se limita a unha situación determinada, senón que
chama ao encontro integral con el, tanto na intimidade da existencia
individual como no compromiso da vida comunitaria: sacramento dos
sacramentos, pan da vida e alimento da igrexa. Mesmo, como xa insistira no séc. II a Didaché —acudindo ao simbolismo do trigo reunido
en pan—, abre a asemblea ao mundo enteiro: “Como este fragmento disperso polos montes e reunido fíxose un, así sexa reunida a túa
igrexa no teu reino desde os confíns da terra” (IX,4). A “misa sobre o
mundo” de Teilhard de Chardin17 expresa de maneira admirable este
simbolismo.
Concretando máis, o carácter integral non impide senón que reforza a recuperación doutro dos grandes motivos: a peculiar intensidade coa que a igrexa trata de vivir aquí a presenza de Cristo. A
eucaristía é, por un lado, o único sacramento no que as palabras o
nomean directamente como presencializado nos principais elementos
simbólicos: “é o meu corpo”, “é o cáliz do meu sangue”; por outro, é
tamén o único no que a presenza non se vivencia pensando ante todo
Meditación sobre la Iglesia, Madrid 129-143.
Cf. Meditación sobre la Iglesia, cit., 113-119; ampliado na súa monografía Corpus
mysticum. L’Eucharistie et l’Église au Moyen âge, Paris 1949.
17
Escrito de 1923, recollido con outros traballos no libriño Himno del universo, Madrid
3
1976 (hai máis edicións), 11-55.
15
16
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no influxo de Cristo, senón na súa mesma persoa, como compañía
compartindo a mesma mesa e mesmo como “alimento” sustentando
a Vida. A percepción deste carácter único tendeu a ser explicitada en
dirección aos elementos do pan e do viño. Iso non é sen máis falso,
pero corre un dobre risco: o xa mencionado de “encerrar” localmente
a Cristo dentro das “especies”, e o de inducir un exceso de especulacións “metafísicas” sobre o modo da transformación desas especies no
corpo e sangue.
Moito máis fecundo resulta ollar na dirección fundamental, vendo
as especies como “corpo místico ou simbólico” que remite á comunidade da igrexa como o prioritario “corpo real” de Cristo. Para entender
a onde apunta esta observación, pénsese, por exemplo, no bautismo.
Aínda que o paralelismo non sexa exacto, nel a atención non se dirixe á transformación da auga en signo da presenza real da graza, senón á transformación da persoa bautizada. Neste senso, paga a pena
lembrar unas palabras de santo Agostiño que indican dun xeito moi
expresivo que, a pesar das diferenzas, a estrutura significante é paralela: accedit verbum ad elementum et fit sacramentum: “o elemento
constitúese en sacramento cando se lle aplica a palabra”18 (“eu bautízote”, derramando a auga; “isto é o meu corpo”, repartindo o pan). A
dirección principal do significado e da eficacia sacramental diríxense
sempre ás persoas, non aos elementos simbólicos.
De todos modos, isto non debe difuminar nin esa peculiar intensidade da eucaristía, nin mermar o significado da insistencia na transformación. O que fai é, tamén agora, dirixila prioritariamente á conversión da comunidade. Sempre a tradición comprendeu que ese foi o
seu sentido radical. Cara aí apunta, con toda evidencia, o simbolismo
mesmo da eucaristía como alimento, pois é claro que o pan e o viño
eucarísticos non se toman para que nós “asimilemos” a Cristo, senón
para que nos deixemos asimilar por el, a fin de que a nosa vida se vaia
18
O texto completo resulta aínda máis elocuente: “Detrahe verbum, et quid est aqua nisi
aqua? Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum, etiam ipsum tamquam visibile
verbum; en negativo:”; traducido literalmente: “Quita a palabra, e ¿que é auga máis
ca auga? Aplícase a palabra ó elemento e faise un sacramento; el mesmo coma unha
palabra visible”; “” (In Joh. Ev., Tr. 80, 3: Corpus Christianorum. SL 36, 529).
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transformando nunha vida como a súa. A patrística díxoo moi ben:
Cristo asimílanos cando o comemos19.
Ademais, deste xeito a celebración enlaza con toda a riquísima tradición de sacralidade que a fenomenoloxía da relixión estuda como
presente nos “sacrificios de comuñón” da historia relixiosa humana.
Só que na eucaristía, pola constitutiva relación coa persoa viva de
Xesús, queda liberada da mera sacralidade mítica, para remitir á historia viva e á comuñón persoal, é dicir, á acollida na liberdade, que
apropia as súas actitudes; e á prolongación na acción efectiva, que
continúa o seu traballo polo Reino.
Co cal, finalmente, se está a indicar un motivo central, presente
desde os inicios da reflexión cristiá: a eucaristía como chamada e potenciación para o amor compartido, construtor de igualdade e fraternidade. As palabras de Paulo seguen conservando toda a súa forza de
sorpresa, cando amoestando con seriedade mortal os fieis de Corinto
acerca do modo de discernir cando de verdade recoñecen a presenza
de Cristo na eucaristía, non se dedica a especulacións acerca da presenza no pan e no cáliz. O único criterio que enuncia é o exercicio
efectivo do amor, compartindo os bens coas persoas que carecen (1
Cor 13,17-33). As súas palabras son duras. Pois, ao non obraren así,
a negación faise tallante: “iso xa non é comer a Cea do Señor” (v. 20),
senón obrar “sen recoñecer o Corpo”; de xeito que quen así comunga
“come e bebe a súa propia condenación” (v. 29).
Trátase de algo tan central, que, como é ben sabido, o Cuarto
Evanxeo nin sequera narra as palabras da institución, poñendo no
seu lugar a narración do lavatorio dos pés aos discípulos por parte
de Xesús, como chamada ao amor e ao servizo: “Deivos así un exemplo, para que, como eu fixen convosco, así fagades tamén vós” (Xn
13,15). Gerd Theissen, un bo coñecedor, indica que aí se manifesta
unha tendencia “a profundar a Cea mediante o lavatorio dos pés, ¡se
non incluso a substituíla!”20. E a Didaché insiste tamén na mesma diCf. H. de Lubac, Corpus mysticum, cit., 200-202.
Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums, Gütersloh 2000,
175; repite a idea na p. 184. Convén, con todo, lembrar o discurso sobre o “pan da vida”
(Xn 6,27-71), que de todos modos insiste na identificación espiritual con Xesús e a súa
Palabra.
19
20
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rección, acentuando acaso aínda máis o realismo, sobre todo se, como
interpreta John D. Crossan, a celebración servía tamén literalmente
para que os ricos compartisen, para que puidesen comer os que doutro xeito pasaban fame por careceren de medios. Até o punto de que
o escrito avisa xustamente contra os abusos dos que, sen participar
de verdade no espírito da eucaristía, se aproveitaban da xenerosidade
dos demais. De aí a chamada á responsabilidade: “quen non traballa,
que non coma” (XII, 3-4). A eucaristía móstrase así, indisolublemente, como celebración litúrxica e como chamada ao compromiso comunitario e social, con seria advertencia “contra os que abusan da santa
comida compartida, tanto desde abaixo (cos aproveitados da Didaché)
como desde arriba (cos ricos patróns corintios)”21. Por fortuna, esta
idea, grazas en gran parte á teoloxía da liberación, penetrou profundamente na conciencia máis viva da igrexa actual, que non é preciso
insistir máis nesta idea22.
4. A eucaristía como celebración
Toda esa enorme riqueza é o que a celebración intenta reflectir, configurando un espazo que a faga dalgún modo visible. A igrexa sempre
o comprendeu así. Non foi casual que a eucaristía apareza desde o
primeiro momento no centro da primeira comunidade, até o punto de
que é moi probable que, unida ao bautismo, fose o principal motivo
de os cristiáns seren expulsados da sinagoga e se constituíren en nova
comunidade distinta do xudaísmo23. Esa centralidade aclara tamén
a densa complexidade que a celebración foi revestindo ao longo da
historia.
Na eucaristía, repitámolo, é toda a vida cristiá nas súas distintas
dimensións a que se fai simbolicamente presente. Pénsese —de xeito
espontáneo, sen pretensións científico-litúrxicas— no rito actual: co21
El nacimiento del cristianismo, cit., 444 (modifico algo a tradución castelá, tendo á vista
a edición orixinal); cf. todo o suxestivo capítulo, p. 423-444: “La Tradición de la comida
común”.
22
Para a repercusión liberadora, cf. a síntese de J. I. González Faus, Símbolos de
fraternidad. Sacramentología para empezar, Cuad. Cristianisme i Justícia, Barcelona
2006, 20-27. Para unha visión máis ampla, cf. a enérxica e documentada exposición
de D. Izuzquiza, Enraizados en Jesucristo. Ensayo de eclesiología radical, Santander
2008.
23
Cf. as reflexións de G. Theissen, O. c., principalmente Partes III-IV, 171-253.
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munidade congregada e reconciliada (acollida e perdón), alimentada
pola Palabra (lecturas e homilía), agradecida a Deus e aberta á súa
graza (ofertorio, pregaria dos fieis), alimentada pola “memoria perigosa” dunha historia santa, centrada no modelo de Xesús e da súa
entrega salvadora (consagración), unida ao misterio de Cristo resucitado, vivenciando explicitamente desde Deus a comuñón total da
creación na igrexa, no mundo e mesmo nos defuntos (continuación
da anáfora), identificación viva con Deus en Cristo (comuñón), envío
ao mundo para colaborar na chegada do Reino. Verdadeiramente
aquí cúmprese de xeito espléndido o que Hegel dixera da liturxia en
xeral: que fai visible a esencia da realidade, pois “no culto realízase,
anque sexa aínda no modo da representación, o “saberme en Deus
e o saber de Deus en min”24. A tradición expresou o mesmo vendo
na eucaristía a visibilización terrestre do “banquete” final da gloria,
onde todo será xa eucaristía.
Non se trata agora de estudar os detalles da liturxia. Pero a simple alusión abre unha consideración de importancia extraordinaria,
tan obvia, que de ordinario non se ten suficientemente en conta. A
saber, a inmensa liberdade coa que a igrexa, xusto porque o tiña no
centro da súa vida, procedeu na configuración do rito eucarístico.
Abonda con recordar o que foi a Cea de Xesús e comparala coa celebración actual: sendo esta a “copia” e aquela o “modelo” orixinal, as
coincidencias formais son asombrosamente mínimas. Sen embargo,
a tradición nunca dubidou de que na realidade estaba celebrando o
mesmo misterio.
Lembrar este feito, tan elemental como innegable, debería liberarnos non xa da angustia ante os cambios, senón animarnos a buscar
novas formas litúrxicas que, atentas á sensibilidade de cada época,
fagan máis transparente, comprensible e eficaz un simbolismo tan
rico e fecundo. Algo especialmente necesario nunha época de profunda mutación cultural. Máis aínda cando a crítica bíblica nos fixo
moi conscientes da distancia formal que nos separa da celebración
fundacional; até o punto de que no nivel histórico contamos con poucas seguridades, tanto acerca de se se tratou dunha cea pascual (en
24
Lecciones sobre Filosofía de la Religión I, Madrid 1984, 313; cf. todo o que, no tomo III,
di do culto ao tratar da “relixión consumada”.

20

132

A Eucaristía, encontro vivo co Señor

Marcos-Mateu parece que si; en Xoán parece que non), como acerca
de qué palabras remontan ao propio Xesús e cáles son froito crente e
lexitimamente creativo da celebración litúrxica25.
Determinadas resistencias á comuñón na man, para poñer un
exemplo máis ben secundario, perden toda xustificación en canto
ninguén pode imaxinarse a Xesús partindo o pan na Cea e meténdollo na boca aos apóstolos. E para pensar en exemplos máis serios,
resulta moi difícil imaxinalo de costas aos que estaban a cear con
el, ou falándolles nun idioma que non entendían…, por “sagrado” e
tradicional que fose, como era entón o caso do hebreo. Yves Congar
recordaba hai xa moito tempo que certos tradicionalismos deberían
pensar que, en realidade, son moi pouco tradicionais, pois quedan
moi a medio camiño, sen remontar ás fontes xenuínas.
Avogar por un espírito de liberdade non significa, claro está, que se
deba proceder con lixeireza ou que a configuración celebrativa poida quedar entregada ao arbitrio individual. Como celebracións da
igrexa, os sacramentos piden unha estrutura fundamental unitaria,
que polo mesmo é competencia do supremo goberno pastoral. Negar
iso sería irresponsable e levaría á confusión en algo de suma transcendencia para a vida eclesial. A cuestión está só na delimitación do
espazo que media entre, por un lado, a determinación desa estrutura
fundamental e, por outro, o grao de flexibilidade na súa adaptación ás
circunstancias concretas. Non se trata de entrar nese difícil detalle.
Pero, movéndonos aínda no terreo da reflexión de principio, paga a
pena aludir a un exemplo de especial relevancia no noso tempo, cando, nun mundo globalizado, o cristianismo está vivindo con especial
25
Son todas cuestións moi discutidas. Pero que se vexa até onde chega a discusión,
abonda ver o que acerca das palabras di con cautela Xavier Léon-Dufour, un autor
de prestixio pero non especialmente revolucionario, na última edición do Lexikon für
Theologie und Kirche (cit., c.33), unha enciclopedia de especial estima na teoloxía
católica: “As palabras pertencen no esencial a Xesús. Hai acordo para Mc 14,25 e para a
palabra sobre o pan (…). Iso non vale na mesma medida para a palabra cúltica sobre a
copa. Representa fronte a Mc 14,25 unha repetición e de xeito sorprendente encóntrase
despois da comida. Moitos eséxetas son da opinión de que foi engadida neste sitio pola
igrexa primitiva, dado que é a única vez que Xesús fala de ‘alianza’. Polo que toca ao
mandato de conmemoración (Gedächtniswort), tamén foi probablemente engadido para
mostrar que a narración debe ser repetida, a fin de unir a comunidade coa acción (única)
de Xesús no Gólgota e coa súa resurrección”.Cf. unha información máis asequible en M.
Gesteira, O. c., 115-122.
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intensidade un fondo e urxente proceso de “inculturación” e mesmo
de “inrelixionación”26.
Refírome ao problema das especies de pan e de viño en culturas
onde ou son descoñecidos ou non constitúen os alimentos básicos.
Dado que o simbolismo eucarístico apunta xustamente a esa característica27, nada parece impedir que a igrexa poida autorizar que se
tomen como especies aqueles produtos que en cada cultura axuden
a ver a Cristo como alimento fundamental da Vida. A igrexa primitiva non foi timorata neste punto, e mesmo houbo praxes —que certamente desapareceron pronto— de celebracións de só pan ou con
pan e auga28, e posiblemente mesmo con peixe29. Ademais, aparte de
sabermos que a “identidade” do noso pan e do noso viño cos dos tempos de Xesús é moi relativa, en realidade debemos recoñecer a ampla
adaptación que nós mesmos practicamos cada día, pois, ben mirado,
non resulta tan fácil considerar verdadeiro pan as hostias das celebracións ordinarias, e o mesmo viño non é precisamente un modelo
do que de ordinario se entende por viño nunha comida. Parece difícil
non recoñecer a posibilidade de ser tamén máis flexibles para unha
adaptación, seria e responsable, ás distintas culturas actuais.
Ampliando o radio da consideración, creo que, se a reflexión teolóxica asumise estes principios de fondo, quedaría máis libre para a
cuestión que de verdade resulta hoxe de extrema urxencia: a de lograr
unha configuración celebrativa cun simbolismo actualizado, capaz de
lle falar á nosa cultura, sacudir a nosa sensibilidade e acender a nosa
26
Cf. as reflexións de J. Dupuis, Cultures, inculturation et eucharistie, en M. Brouard
(ed.), Eucharistia. Enciclopédie de l’Eucharistie, Paris 2002, 345-356 (hai trad. castelá).
27
Isto é moi importante. Paga a pena subliñalo: “Si en la época y en el entorno del NT el
pan representa el alimento por excelencia, el vocablo «pan», además de su significado
más estricto, designa también a menudo el alimento y el sustento en general (como en
nuestra expresión «ganar el pan», ganar el sustento)” Por ex., no Fillo pródigo: para =
“bastante para vivir” (Lc 15,17); cf. Is 65,25; 58,7.10; 2 Tes 3,8); Lc 7, 33; 14,15; Mt 4,4.
Tomo os datos de F. Merkel, Pan: DicTeolNT III, 283.
28
Cf. G. Kretschmar, Abendmahl. III/1 Alte Kirche: TRE I (1977/1993) 59-89, principlametne
en p. 60-61 e 74-75; M-Y. Perrin, Patiques et discours eucharistiques dans les premières
siècles (Des origines jusqu’à la fin du IVe siècle), en M. Brouard, O. c., 105-124, en p.
111-112 (indica que sucedía non só en grupos marxinais senón tamén dentro da gran
igrexa).
29
Cf. Ch. Perrot, L’Eucharistie dans le Nouveau Testament, en M. Brouard, en M. Brouard,
O. c., 67-96, en p. 76.
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esperanza. Toda comunidade sabe o in-significantes que resultan demasiadas veces as nosas celebracións. E todo pastor experimenta o
dificilísimo que resulta —mesmo cando pon a mellor vontade— lograr
unha celebración verdadeiramente viva, partindo duns signos venerables, pero xa non sempre comprensibles e vivenciables. Gañaríamos
moito se as enerxías, máis ca en sutilezas rituais, se concentrasen
nesta cuestión palpitante.
5. Observación final acerca da “transubstanciación”
Confío en que a lectura de todo o anterior permite ver que, partindo
da fe na presenza viva e actuante de Cristo, estas reflexións presentan unha visión da eucaristía profundamente realista, que convoca e
anima a se abrir á identificación íntima con el, así como ao seu seguimento eficaz na fraternidade da igrexa e no servizo do Reino. Para a
vida cristiá e para a súa comprensión crente queda así expresado o
fundamental. A teoloxía, como é lóxico, trata aínda moitas cuestións
ulteriores, tanto de tipo histórico como de carácter especulativo. Pero
agora quedan situadas na xusta perspectiva e encadradas nos límites
adecuados. Tal é o caso do batallón problema da transubstanciación.
Non é xa pouco empezar comprendendo que pertence aos problemas
teo-lóxicos, é dicir, que intentan explicar con maior precisión teórica
o que xa se está vivindo na comprensión máis espontánea da fe. Non
todo o mundo precisa entrar nese tipo de discusións. De feito, durante máis dun milenio esa palabra non foi coñecida na igrexa30. Tanto
aos fieis como aos grandes teólogos da patrística, unha concepción
máis viva e realista do simbolismo sacramental —que non era simple metáfora, senón participación eficaz na realidade significada—
permitíalles vivir a súa fe na presenza real de Cristo sen entrar nese
tipo de especulacións. Foi o cambio cultural iniciado coa entrada do
mundo xermánico o que, ao perder a sensibilidade para o realismo
30
“O termo transubstanciación (...) debeu de ser acuñado por Robertus Pullus en torno
a 1140; testemuñado por primeira vez literariamente polo Magister Rolandus en torno
a 1155/56” (H. Jorissen, Transsubstantiation: LThK 10 [2006] 177-182, en c.178). Este
mesmo autor di máis adiante: “A doutrina da transubstanciación non está no centro do
misterio eucarístico, senón totalmente ao servizo da preservación da fe na presenza real
de Cristo, que á súa vez está ao servizo da edificación do corpo eclesial de Cristo e da
realización da unidade eclesial” (Ibid., c. 180).
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simbólico, xerou as duras e intricadas controversias que levaron á
elaboración dese concepto.
Fronte a un simbolismo meramente subxectivo e baleiro de realidade, coma o que propuñan Ratramno de Corbie (s. IX) e Berenguer
de Tours (s. XI), foi preciso acentuar o realismo, que mesmo se extremou, chegando a esaxeracións crasas e inadmisibles. Tal foi a que
lle fixeron asinar a Berenguer no Sínodo Romano de 1059: “o pan e
o viño que se poñen no altar despois da consagración son non só un
sacramento, senón o verdadeiro corpo e sangue do noso Señor Xesús
Cristo, e que é tratado e partido sensiblemente, non só en sacramento senón en verdade (non solum sacramento, sed in veritate), polas
mans dos sacerdotes e mastigado polos dentes dos fieis” (DS 690).
A transubstanciación foi un intento de conciliación. Un concepto que Tomé de Aquino, acudindo á filosofía —¡entón “agudamente
moderna”!— de Aristóteles, intentou elevar a unha dimensión metafísica, de tipo máis persoal e espiritual fronte ao perigo dun materialismo vulgar31. Aínda que non todo foi ganancia, interesa subliñar
a lección que podemos sacar desa innovación: debido ao cambio cultural daquel momento, a maneira de Tomé “interpretar” a presenza
real era profundamente diferente á que tivera Agostiño, e, sen embargo, non dubidou en que profesaba a mesma “fe” ca el32. Pois ben,
a nosa distancia coa cultura medieval non é de certo menor cá desta
coa patrística. Resulta normal que tamén hoxe a teoloxía sinta a necesidade de revisar unha interpretación que, conservando a mesma
fe, responda mellor ás esixencias da cultura actual.
A teoría tomista, e máis aínda a dos seus continuadores, levou a
unha visión que salvou o fundamental, pero á costa dun forte estreitamento. O esquema imaxinativo dun Cristo no Ceo que tiña que
“baixar” á hostia, produciu unha “fixación sobre a presenza real” que
a encerrou “nun espléndido illamento, como unha illa no seo do con31
Ver a axustada exposición que fan B. J. Hilberath/Th. Schneider, Eucaristía. III: Dicc.
de Conceptos Teológicos, Barcelona 1989, 382-387; con máis amplitude, M. Gesteira,
O. c., 324-332.
32
O cal, por certo, non evitou que se vise sometido a unha forte crítica por parte da escola
franciscana, que o acusou de “falso” e “erróneo” (cf. H. Jorissen, Transubstantiation,
cit., 179; L. Hödl, Korrektorien. II Streitschriften gegen Thomas v. Aquin: LThK , 6 [2006]
386-387).
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texto bíblico, litúrxico e doutrinal que, porén, é o único que lle confire todo o seu sentido”33. Por outro lado, o concepto aristotélico de
substancia, aínda que modificado, non só induce serias dificultades
intrínsecas, que xa sinalara con forza Amor Ruibal, senón que na
cultura actual resulta perigosamente equívoco: “Se a unha persoa
con esta comprensión moderna da substancia lle dicimos que a conversión eucarística sucede ao modo dunha transformación da substancia, esa persoa chega a unha concepción que considerada obxectivamente debe ser chamada herexía. Porque xustamente o que ela
entende por substancia non cambia na conversión eucarística”34.
Por iso desde os anos 60 do século pasado se buscaron novas categorías, falando, por exemplo, de “transignificación” ou “transfinalización”, tomadas non como simples denominacións externas, senón
como conceptos cargados dun forte e estrito sentido ontolóxico. Recorreuse para iso a unha ontoloxía relacional e personalista, onde non
é a composición masiva materia-forma a que determina o ser verdadeiro —a “substancia”— das cousas que nos afectan de verdade,
senón a súa inclusión nas relacións constitutivas da nosa vida35.
Se se me permite unha referencia persoal, eu mesmo publiquei
sobre este asunto o meu primeiro traballo teolóxico, baseándome na
filosofía de Amor Ruibal. E aínda hoxe, que afinaría máis o enfoque,
penso que, co seu correlacionismo entitativo, o noso pensador ofrece unha posibilidade de fundamentación non facilmente igualable36.
Non entro nela, pero paga a pena indicar a súa dirección. A realidade
está constituída por elementos en relación, de xeito que as relacións
33
M. Salamolard, Eucharistie et transubstantiation: du bon usage d’un concept:
NouvRevTheol 129 (2007) 388-401, en p. 389.
34
F. Wetter, Die eucharistische Gegenwart des Herrn, en H. Volk/F. Wetter, Geheimnis
des Glaubens, Mainz 1968, 9-35, en p. 18 (cit. por F-J. Nocke, Sakaramenten-Theologie,
Düsseldorf 1997, 177.
35
Cf. a monografía de J. A. Sayés, La presencia real de Cristo en la Eucaristía, Madrid
1976 e as exposicións de M. Gesteira, O. c., 524-575, e E. Schillebeeckx, La presencia
de Cristo en la Eucaristía, Madrid 1970.
36
Controversia sobre la transubstanciación y filosofía de Amor Ruibal: Compostellanum
10 (1965) 443-479. Significativamente, X. Zubiri, sempre cun pensamento paralelo
—¿influído?— ao de Amor Ruibal, fixo consideracións moi parecidas: Reflexiones
teológicas sobre la eucaristía, Public. Univ. de Deusto 1980. Sobre os tratamentos
filosóficos escribiu X. Tilliette, Philosophies eucharistiques de Descartes a Blondel, Paris
2006, que non puiden consultar.
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son as que determinan o verdadeiro ser de cada cousa. Igual que as
mesmas letras en relacións distintas, sen perderen a súa peculiaridade, orixinan palabras diversas, tamén os mesmos elementos en
distintas relacións e sen perderen todas as súas propiedades orixinan “substancias” distintas: un átomo de carbono non “é” o mesmo
nun cacho de hulla ca nunha célula viva.
Respecto da eucaristía, no meu artigo acudín ao exemplo da asimilación orgánica: cando comemos lentellas, os átomos de ferro conservan as súas valencias químicas, pero adquiren novas relacións e
forman parte dunha substancia distinta (dalgunha maneira, “son” o
noso corpo). Aínda que confeso que este tipo de razoamento non me
agrada demasiado, cabe pensar que —dun xeito moi distante— algo
non totalmente distinto sucede cos elementos eucarísticos. Na celebración, non perden as súas relacións naturais (de aí a consistencia
das “especies”; por iso que nun laboratorio conservan as mesma propiedades); pero para a fe xa non son elas as que importan (por iso,
como discutiron con paixón os medievais, un rato ou mesmo un non
crente poden “comer” unha hostia, pero non “comungan”)37. Agora as
relacións que determinan o ser verdadeiro e “substancial” do pan o
de viño eucarísticos son as que adquiren ao seren constituídos por
Cristo en medios da súa presenza real. Por iso xa non os tratamos
como pan ou viño ordinarios, porque para a fe o seu ser último e verdadeiro está determinado desde a súa relación con Cristo.
Este tipo de consideración tende sen dúbida a resultar incomodamente fisicista. Pero apunta a un realismo auténtico, que pode
ser recuperado desde un enfoque máis inmediatamente teolóxico, se
pensamos no Cristo resucitado e glorioso como Aquel que foi “constituído en cabeza de todas as cousas, as do ceo e as da terra” (Ef 1,910; cf. Col 1,16), é dicir, en Aquel que na visión crente determina a
“esencia” definitiva das mesmas.
37
É a famosa cuestión “quid sumit mus?”, ¿qué come o rato?” (cf. cfr. M. A. Landgraf,
Dogmengeschichte der Frühscholastik, t. 3/2 Regensburg 1955: Die in der Frühscholastik
klassische Frage: Quid sumit mus, p. 207-222); máis datos no meu artigo cit., 259-260
e M. Gesteira, O. c., 584-594, que analiza o problema paralelo da manducatio impii, a
comuñón do non crente.
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Entón, tomando isto en serio, en lugar de se perder en disputas
—¡ou acusacións!— non sempre proveitosas, debe cada quen sentir
o desafío persoal de purificar a propia ollada e profundar a propia
fe, de xeito que as realidades da vida, sen perderen a súa xusta consistencia, se fagan transparentes para vermos nelas e través delas
a Presenza santa que as sustenta e que define o seu ser máis verdadeiro. Iso é o decisivo, o que sempre foi sentido ou presentido en toda
vivencia auténtica do misterio eucarístico. Até o punto de que nos
místicos, como san Francisco de Asís —“meu Deus e todas as cousas”— ou Juan de la Cruz, que o cita, se converteu moitas veces en
fonte viva para veren a Deus como determinando toda a realidade,
como “sendo” a súa esencia verdadeira : “naquela posesión sente [a
alma] serlle todas as cousas Deus»; e concreta: “Estas montañas é o
meu Amado para min”, “Estes vales é o meu Amado para min”38.
Teilhard de Chardin, que acode ao concepto de “diafanía” —transparencia do real para o ver fundado en Deus—, na súa Misa sobre
o mundo e noutros escritos afíns, mostrou que tamén hoxe, mesmo
desde unha mentalidade profundamente conmovida polos avances
da ciencia, é posible desenvolver esta sensibilidade. El ensina a converter a eucaristía en facho irradiante dunha fe que ilumine a nosa
vida e estenda sobre o mundo a forza transformadora do Amor. Quero rematar coas súas palabras:
“E xa que, unha vez máis, Señor, agora xa non nos bosques do Aisne,
senón nas estepas de Asia, non teño nin pan, nin viño, nin altar, elevareime por enriba dos símbolos até a pura maxestade do Real, e ofrecereiche, eu, teu sacerdote, sobre o altar da Terra enteira, o traballo e a dor
do Mundo. (…) Colocarei sobre a miña patena, oh meu Deus, a esperada
colleita deste novo esforzo. Derramarei no meu cáliz o zume de todos os
froitos que serán moídos hoxe”39.

Andrés Torres Queiruga

Presidente da Asociación Encrucillada
38
Cántico Espiritual, en Obras Completas, Madrid 51964, 664-665; paga a pena ler todo
o comentario —literalmente sublime— ás estrofas 14 y 15: “Mi Amado, la montañas...”
(663-673).
39
Son o comezo do escrito; cf. Himno del Universo, cit., 17; aí mesmo veñen outros
escritos afíns, que merecen ser meditados neste contexto.
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O camiño da liturxia:
flash histórico e actual
Engracia Vidal Estévez

Limiar
Hai tempo que teño encargado este traballo, e polo tanto ten xa
un período razoable de xestación. Non é casual que pretenda ver a
luz hoxe, 14 de Xaneiro de 2008. Día no que espertamos cunha nova
significativa para a tese da miña reflexión: por primeira vez desde
1964, un Papa, Bieito XVI, volve á celebración da Eucaristía de costas
á xente. Nun lugar como a capela Sixtina. Todo un símbolo! Cando
menos, preocupante.
Digo “a miña tese” porque a orixe deste traballo foi a comprobación, ou polo menos, sensación, de que a partir do Concilio houbo
moita lexislación, de diferentes tipos, que pretendeu sempre “perfeccionar e alentar a reforma”, “corrixir erros e abusos”, “impulsar o
compromiso dos fieis”. E a min paréceme, que pola contra, e sen excluír o que poida ter de subxectividade, o que pasou é que diminuíu o
interese, abandonouse a renovación e perdeuse participación.
1. Un pouco de prehistoria
Vou referirme neste apartado á traxectoria de cambios cos que se
desenvolveu a liturxia nestes 20 séculos de cristianismo. E aínda que
sexa moi en síntese, poderemos comprobar a dependencia que tivo
sempre das épocas e das culturas onde se desenvolveu. A tendencia
aos cambios foi unha constante nas diferentes liturxias. E como dirá a
Sacrosanctum Concilium (S.C. 21), distinguindo sempre unha parte
inmutable.
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1.1. Primeiros tempos
Nun primeiro momento recolléronse ritos xudaicos. O mesmo Xesús
dixera quen non viña a abolir a lei (Mt 5,17). Estes ritos foron impregnados do Misterio de Cristo. Leron a Biblia a esta luz. A imposición
das mans, a unción dos enfermos, o bautismo e mesmo a eucaristía,
zumegan xudaísmo. No contacto cos xentís convertidos, descobren e
deciden non lles impor as leis de tradición xudía, como a circuncisión.
Conservan o rexeitamento ao paganismo, quizais pola afirmación xudía monoteísta. Pero a medida que medra o contacto cos pobos xentís,
non xudeus, vense na necesidade de asimilar e transformar todo o bo
que vían nas outras relixións.
1.2. Durante as persecucións (séculos I-IV)
Seguían a tradición hebraica con orientacións novas. As beizóns da
Didaché (sec. II) son xudaicas pero centradas en Xesús. Na decoración
ornamental alternan Noé, Isaac, Xonás, con Lázaro ou cos Magos.
Foi tamén a época da fracción do pan nas casas –tiñan que agacharse–. As domus do momento condicionaron o culto: o tablinium,
o atrium, o triclinium, o impluvium das ricas casas romanas prestáronse a unhas liturxias de domus ecclesiae. Como consecuencia das
persecucións acentuouse o rexeitamento do paganismo, que se critica
duramente como doutrina, pero non nos aspectos rituais. Tertuliano,
para falar do compromiso bautismal, utiliza fórmulas de renuncia a
un contrato de servizo. O neófito comprométese con Cristo renunciando a Satanás. No fondo está o compromiso de fidelidade que facía
o soldado ao emperador. Moito poderíamos dicir tamén do aceite e das
uncións, da luz. En xeral, é unha xeira de espontaneidade. Mesmo se
recomendaba que as oracións non tiveran “palabras fixas”.
1.3. Despois do Edito de Milán (ano 313) até o século VII
Co final das persecucións, a liberdade de cultos e a protección imperial, das casas pasaron ás basílicas. E o luxo e esplendor constantiniano impregnaron tamén a liturxia. Os ritos de iniciación apartáronse
da sobriedade tertuliana e entraron na gran solemnidade da vixília
pascual. Non se perdeu a tradición, e a basílica vén sendo unha do-
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mus grande. Creouse o trono para o bispo presidente, o atril para a
palabra, e a mesa para a eucaristía.
Os cerimoniais eran adaptacións dos que rexían na corte imperial.
As vestimentas: túnica romana, toga, mappula, pasaron á liturxia.
Coa diminución do paganismo, foi desaparecendo tamén o medo. E
polo tanto, a liturxia non rexeitou ritos pagáns como as comidas nas
tumbas dos defuntos, que logo Santo Ambrosio e Santo Agostiño regulamentaron ou transformaron. O Libera nos, Domine, o Te rogamus, audi nos, o bico ao altar, proveñen de ritos pagáns. A vestimenta
branca, os cirios bautismais, tamén. A Igrexa foi asimilando e reinterpretando, unhas veces; e outras substituíndo, como as festas pagás
que hoxe celebramos como cristiás.
1.4. Do século VIII ao Barroco
É o momento da entrada nos territorios franco-xermánicos. Elaboráronse máis os ritos. Carlomagno chega a pedirlle ao Papa formularios para a unificación. Non lle agradan e fai completar os formularios
con ritos nórdicos. Deste momento son os grandes himnos como o Veni
Creator, Victimae Paschali laudes, e as igrexas románicas de España,
Francia e Alemaña. En troques cae a participación activa, inícianse
as misas privadas, aumentan as oracións individuais, as devocións aos
santos, as confesións durante a misa.
Nos séculos XI a XIII haberá un retorno ás formas clásicas. Intentouno sen moito éxito Gregorio VII. Algo máis lograron os liturxistas
do século XII, entre outras cousas, eliminando os exorcismos. Introducíronse novidades e xestos na consagración: campás, velas, xestos
reverenciais. Inocencio III tamén intentou reformas, pero deixou
unha pegada de legalismo e pietismo.
Nos séculos XIV a XVI vívese unha decadencia na liturxia. Non sensibilizaba á xente. E por necesidade de estímulo e catequese, créanse,
mellor dito, increméntanse as representacións ou dramas litúrxicos,
que se iniciaran xa no XII.
E chega Trento (1545-63). Hai que corrixir e reformar. Sixto V crea
no 1588 a Congregación de Ritos. Daquela: centralización, unificación e estancamento. Afastou á liturxia do pobo, que se refuxia nas
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devocións particulares. O celebrante facíao todo el só. A consecuencia
foi evidente: produciuse a explosión barroca. Celebrouse o triunfo sobre o medievo, sobre o protestantismo. A liturxia non puido resistir o
envite: manifestacións, triunfalismo, procesións, peregrinacións, estandartes, imaxinería, devocións. Non é casual que a festa do Corpus
naza neste tempo con ornato e escolta apropiada: o Rei de máxima
gala, orquestra, polifonía, campás na consagración. A participación
dos fieis segue decrecendo na misa. Grandeza no ornato e pobreza no
esencial. Rézase o rosario na misa. Pero aos fieis do tempo íalles ben
esta grandiosidade externa.
1.5. Ilustración. Restauración do Movemento litúrxico
Como non podía ser doutro xeito, deuse a reacción contra o centralismo de Trento e a exuberancia barroca. Intentos de pluralismo foron:
o breviario de París no 1680, de Cluny en 1688, Breviario e Misal de
Paris no 1736 e Breviario Benedictino no 1787.
Con máis repercusión celebrouse o sínodo de Pistoya e o congreso
de Ens, en Alemaña no 1786. Inspirados na tradición patrística e
querendo volver á liturxia romana. Pero a condena papal do sínodo
por mor do xansenismo anulou o resultado.
A Restauración encargouse de corrixir os abusos da Ilustración e,
en consecuencia, volveuse ao Barroco e ás formas medievais. Dom
Guéranger (1805-1875), desde a súa abadía de Solesmes, loita pola
reforma tridentina e a fidelidade a Roma. No seu entorno créase unha
escola de investigación.
No 1909, no Congreso de Malinas, nace o Movemento Litúrxico, querendo virar á liturxia romana e pondo os alicerces para a Constitución
do Vaticano II.
1.6. No século XX, e con anterioridade ao Concilio. Algúns fitos importantes
• 20-12-1905: Decreto da Sagrada Congregación do Concilio, Sacra
tridentina synodus, no Pontificado de Pío X, aconsellando a comuñón frecuente e mesmo diaria. Estivera cuestionada en moitos ambientes por medo á pouca preparación dalgunhas persoas.
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• 12-01-1905, o mesmo Papa escribe ao Vicario de Roma sobre a
pastoral da primeira comuñón, insistindo na preparación e formación. Curiosamente fai unha expresa referencia ás “nenas”,
que soen ser ensinadas polas “boas” relixiosas, e aconsella a colaboración con elas.(!)
• 07-12-1906, outra medida progresiva: que os enfermos poidan comungar sen o xaxún preceptivo, pero con condicións que hoxe
chaman a atención: só se non está prevista a curación nun mes,
só unha ou dúas veces por semana, co consello do confesor.
• 08-08-1910, decreto Quam singulari, da Congregación para os
Sacramentos. Aconsella a primeira confesión e comuñón, cando
chegue o uso da razón, que se saiba distinguir o pan normal do
pan eucarístico. Este tema pasara xa por outras fases, desde comungar os nenos de peito (e con viño, se non sabían tragar o pan)
até retardala a ben entrada a adolescencia.
• 20-11-1947, encíclica Mediator Dei, de Pio XII. Longa e sonada
encíclica de 110 parágrafos. Recolle a doutrina tridentina e os
seus fundamentos na tradición da Igrexa. Reclama o exclusivo
dereito de Xerarquía a lexislala. Insiste no seu sentido de sacrificio: idéntico sacerdote, idéntica vítima, distinto modo, idénticos
fins: Glorificación, acción de grazas, expiación e impetración.
• 11-01-1953, constitución apostólica Christus Dominus, tamén de
Pío XII, suavizando o xaxún eucarístico. Era absoluto desde as
24 horas do día anterior e incluía a auga. Expón toda a tradición da Igrexa oral e escrita. Repasa logo as causas que o moven
a tomar esta decisión, que son múltiples no mundo moderno;
pero dío como quen fai unha concesión, non deixa de recomendar que quen poida siga co costume, e esténdese enumerando
condicións.
• 16-11-1955 e 01-02-1957, Novo ordo e Novisimas disposiciones
para a reforma da Semana Santa e a Vixilia Pascual. Foi un documento renovador, que provocou un incremento grande de participación.

32

144

O camiño da liturxia: flash histórico e actual

Este resumo, breve en exceso, e tal vez longo de máis, pretendeu
que teñamos unha retrospectiva do que foi, para nos axudar a comprender a evolución.
2. Outro pouco de historia
A constitución Sacrosanctum Concilium foi a primeira aprobada
polo Concilio Vaticano II o día 4 de Decembro de 1963. Obtivo 2147
placet, 4 votos negativos e 1 nulo. Entrou en vigor o 16 de febreiro de
1964.
Tivo unha acollida entusiasta. Sen dúbida marcaba a traxectoria de
renovación e progreso que prometía o Concilio. E ao mesmo tempo
orientaba signos e fórmulas moi visibles para os fieis, empezando pola
admisión das linguas vernáculas (a única lingua admitida na liturxia
no mundo enteiro, era o latín). A partir de aí serán máis de 250 linguas nos cinco continentes.
E con esta innovación tan sonada, foron outras de xestos, de posturas, de fórmulas, que deben ser analizadas no seu significado teolóxico máis fondo.
Nos primeiros tempos insistiuse na “catequese” dos cambios. Explicábanse, motivábanse, todos iamos aprendendo o por que de permanecer de pé ou sentados, de silencios ou palabras, de compartir os
fieis co crego en momentos como as lecturas, as preces, ou a comuñón.
Cambiaron os altares, e os templos adaptáronse pondo un altar exento, de xeito que o celebrante puidese mirar aos fieis. Reducíronse as
imaxes, sobre todo, no presbiterio. A reserva do sacramento volveu a
un lugar lateral, recollendo o seu senso primitivo que era gardar a eucaristía para os enfermos. Retiráronse os comungatorios que servían
de barreira entre o celebrante e a xente participante.
As igrexas de nova construción tiveron unha arquitectura que chamamos “conciliar”. Nacían xa con forma circular, ou hexagonal, bancos para estar sentados, sen lugar para nos axeonllar, máis sobrias
de imaxes. Falan de agrupación de persoas en torno ao altar onde o
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presidente, en medio do pobo dirixe e comparte a súa oración ao Pai
no nome de Xesús1.
Que fora recibida con entusiasmo, non quita para que desde o primeiro momento non houbera as consabidas reticencias, e mesmo
obxeccións de pensamento. Pero de entrada foron discretas e máis ben
solapadas. Polo menos non chegaron ao pobo. Máis explícitas foron as
resistencias aos cambios sen ningún argumento. As clásicas persoas
que se resisten aos cambios polo simple feito de seren cambios. E sobre todo en ambientes onde a relixiosidade popular tiña moita forza,
iso que parecía relegar aos santos, infundía temores. O estar de pé,
parecía que diminuía o respecto e a actitude de adoración. Mesmo de
ausencia da mortificación que se pensaba debía acompañar ao Sacrificio. Moito se nos insistía nesa época en que a postura indicaba a
nosa actitude de pobo en marcha, en camiño.
Co tempo e case de repente, foise apagando a catequese, e foise
deixando de motivar certas innovacións para deixar que cada quen
seguira a súa inspiración. Fomos conscientes deste cambio, pero non
sabíamos moito de onde e por quen viña motivado. E así se chega a
situacións de actualidade nas que, por exemplo, o momento da consagración perdeu a solemnidade do gran silencio para converterse no do
gran barullo. Cada quen queda de pé ou se axeonlla cando lle peta, de
xeito que non é posible detectar o momento que se quere realzar. Logo
fomos descubrindo que eran pequenos ou menos pequenos grupos
dunha determinada formación relixiosa, que ía impondo os cambios
pola política de feitos consumados, mentres que outros con diferentes
principios ían abandonando un tanto decepcionados2.
Máis adiante comezaron a saír pequenas reformas. E logo fomos
escoitando e coñecendo fondas críticas de certos sectores que cuestionaban non só esta constitución sobre a Liturxia, senón tamén o
mesmo Concilio.
Haberá moitas máis, pero en Galicia, cómpre citar os templos parroquiais de nova
creación de Aguiño e da Xunqueira en Vilagarcía, moi coidadas desde os alicerces polos
seus párrocos, Francisco Lorenzo Mariño (†2004) e Xaime Vaamonde, respectivamente.
Memoria tamén para o seu sucesor, Pepe Manteiga (†1996).
2 Outro exemplo moi concreto podería ser o de unha capela de colexio relixioso, onde no
1963 se fixo unha obra e retiráronse dúas imaxes do presbiterio, e no 1999, fíxose outra
obra para repoñelas no lugar primitivo.
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Se as primeiras reaccións, en tempos de Paulo VI, foron discretas
e suaves, co Pontificado de Xoán Paulo II, foron tomando forza e logrando apoios e directivas do Vaticano. Bieito XVI non só alentou,
senón que parece dar carta de cidadanía a estes recortes de forma
que, polo menos, cuestionan, o fondo da mesma.
3. Liñas xerais e fundamentais da Sacrosanctum concilium
Se tivese que resumir as liñas de forza en palabras ou frases claves,
diría:
• Participación: plena, consciente, activa, comunitaria. De aí a
necesidade das linguas vernáculas. Pouco se podería participar se
non se entende a linguaxe.
• Renovación: nos ritos, nos textos. Pide que se formulen os cambios
en todos os rituais, nos cantos, na decoración, nos templos. Urxe a
formación do clero e dos laicos.
• Sentido Pascual de toda actividade cristiá. Morte e resurrección
en unidade indisoluble.
• Cristo, fundamento do culto.
• A eucaristía como punto clave : fonte e cume.
• A Biblia como texto por excelencia para a oración.
• A homilía como complemento da palabra escoitada.
• As preces dos fieis que fan visible a participación.
• Tradición e progreso no desenvolvemento de toda acción litúrxica.
• Inculturación no medio xeográfico e social.
• Sentido catequético de progreso na fe.
• Os tempos litúrxicos como fío conductor da vida espiritual dos
crentes.
• A arte e a música como complementos imprescindibles da liturxia.
4. Respaldo teolóxico da reforma
A constitución Sacrosanctum Concilium, non podemos interpretala
illada do resto dos documentos conciliares, nin de toda a filosofía que
os sustentaron. Responde a cambios máis fondos. A enfoques diferentes. Non é posible expor aquí a teoloxía que sustenta o Concilio, e que
por outra parte imos descubrindo e asimilando en etapas sucesivas.
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Neste mesmo número de Encrucillada, podemos ler un traballo de
Torres Queiruga onde resalta o sentido central da eucaristía na liturxia, e á súa vez, a centralidade do Misterio Pascual na eucaristía.
Celebramos a Morte e Resurrección. Celebramos en clave de reunión,
de banquete. Compartimos a nosa condición de pecadores que senten
a necesidade de acoller o perdón. Compartimos a Palabra. Compartimos o pan e o viño. Xuntos ofrecémonos “Por El, con El, en El”. Cristo, o presidente-celebrante, os fieis, manteñen a súa individualidade
pero forman un todo que se ofrece e acolle ao mesmo Deus.
Tamén está na filosofía do Concilio, a igualdade fundamental de
todos os bautizados. Desaparecen os “estados de perfección”, porque
todos os cristiáns e cristiás estamos chamados a ela. Sacerdocio, vida
relixiosa e laicado, diferéncianse polo facer máis que polo ser. Isto terá
moita repercusión na participación litúrxica.
5. Orientacións do Vaticano posteriores ao Concilio
A Sacrosanctum Concilium crea doutrina pero deixa indicado que
hai que facer reformas e crear formas. Como xa dixen, son moitos os
documentos que foron saíndo e seguen a saír. Non os citarei todos.
• Motu propio Sacram liturgiam, 25-01-1964, para por en vigor algúns aspectos da S.C. que non necesitan esperar polas traducións.
Deben empezar as homilías xa. A celebración dos sacramentos:
bautismo, confirmación, matrimonio, é mellor que se faga dentro
da Eucaristía. Crea o Consilium para a aplicación da S.C.
• Instrución Inter Oecumenici, 26-09-64 , redactada por o Consilium, para aplicar debidamente a S.C. Insiste en que non é só
cambiar ritos e textos, senón promover unha educación que ensine a ter a liturxia como cume e fonte (n. 5). Facer que se traduza
na vida o misterio pascual (n. 6). Toda pastoral debe centrarse na
liturxia (n. 7). Formación de Centros, de profesores, de seminaristas, de laicos. Prohibe a acepción de persoas privadas, (sitios
preferentes...) Regula as celebracións sen presidente-crego. As
comisións episcopais de liturxia.
• Carta do Cardeal Lercaro, presidente do Consilium, 30-06-1965:
Esta carta ten dous aspectos moi claros. Un de enorme satisfac-
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ción, non disimulada, pola reforma. Di que o Vaticano II pasará a
historia por unha das súas realizacións máis audaces, a litúrxica.
Resalta o cambio positivo que supuxo para os segrares. Pero ao
mesmo tempo dá voces de alerta. Vese que xa lle chegaran ecos
negativos. Empeza o si pero non. Ou polo menos non tanto: diminuír as imaxes, pero non desterralas. Sentido de fraternidade,
pero conservar o senso xerárquico que debe ter a liturxia. Valorar
a concelebración, pero sen suprimir a individual. De cara ao pobo
é moi bo, pero se non se pode, da a entender que non pasa nada. O
sagrario fóra do altar central, pero recalca o lugar digno, o ornato,
e sobre todo que permita aos fieis a oración individual. Insiste en
que se fagan os cambios con respecto ao pobo e aos templos. Pide
paciencia até que vaian chegando a totalidade das reformas. Pide
suxestións. Di que o que non cambiou segue vixente. Que non se
multipliquen as experiencias sen permisos. Os novos templos deben aterse xa ás normas. Os existentes deben transformarse con
moita atención ao conxunto.
• Decreto da Sagrada Congregación de Ritos e do Consilium, 2701-1966, sobre a edición dos Libros Litúrxicos: Unha normativa
minuciosa e coidada. Comprende o misal, o breviario, o ritual, o
martiroloxio, o cerimonial. As de lingua vernácula dependen das
Conferencias Episcopais. Hai que mandar a Roma dous exemplares das traducións.
• Declaración da Sagrada Congregación de Ritos e do Consilium,
29-12-1966, e chámase Abusos litúrxicos: Censura fotografías
que saen na prensa, de celebracións eucarísticas nas casas, con
músicas impropias, con xantar posterior, con vestimentas insólitas. Di que pretenden desacralizar a liturxia e que van en contra
da reforma conciliar. Cita unha alocución de Paulo VI, insistindo
en que o que non estea aprobado polos bispos, non é apto para
o culto. Pide a sacerdotes e relixiosos que velen para que non se
dean abusos e se poida vivir a renovación litúrxica. Recorda que
non é lícito celebrar misas nas casas privadas.
• Segunda instrución xeral Tres abhinc annos, da Sagrada Congregación de Ritos e do Consilium para aplicar debidamente a
S.C. 04-05-1967 . Volve a expresar satisfacción polo aumento da
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participación, máis consciente e activa, dos fieis nas celebracións
litúrxicas. E axiña recorda a estrita responsabilidade da autoridade eclesiástica. Céntrase nos formularios das misas: as veces
que debe facer o celebrante a xenuflexión ou que debe bicar ao
altar. Permite celebrar as misas de defuntos con morado ou outra
cor (antes era mouro). Suprime o manípulo. Loa o bo uso das
linguas vernáculas.
• Do Consilium, 25-01-1969, sobre as traducións: 42 parágrafos regulamentando ata o límite as normas e condicións para facer as
traducións.
• Instrución (terceira) Liturgicae instaurationes, de 05-09-1970,
Sagrada Congregación para o Culto Divino, unha vez máis “para
aplicar debidamente a reforma”. E unha vez máis insiste na Eucaristía “centro da vida cristiá”, e “centro da vida da Igrexa”.
Recoñece que a flexibilidade das rúbricas e da elección de textos
contribuíron a que a celebración resulte máis atractiva e de maior
proveito espiritual ao ter en conta as condicións do lugar e da cultura dos participantes. Logo, non é necesario recorrer a arbitrariedades. Disque foi acollida pola maior parte da Igrexa, pero con
contadas resistencias dos que quererían ir máis lonxe e dos que
lles parecen excesivas. Pide concordia. Responsabiliza aos bispos
do control. Os ritos deben ser doados de entender. Simples. Pero
sen perder o seu carácter sagrado. Non se poden secularizar. Non
substituír a lectura da Palabra por outras. Pero pódense escoller
especiais textos para grupos. A oración eucarística debe recitala
só e toda o sacerdote. O pan ácimo. A comuñón baixo as dúas
especies queda reservada a casos especiais que enumera. A distribución polo celebrante, ou diácono ou acólito se é necesario.
Para outras persoas é necesario o permiso da Santa Sede. Nas
celebracións sen crego non debe recitarse o canon. Pódese ler a
institución da Eucaristía dos evanxeos. Non se permite que as
mulleres (nenas, esposas, relixiosas) sirvan no altar, aínda que
se trate de institucións relixiosas femininas. E detalla, é lícito ás
mulleres: a) Facer as lecturas, menos o Evanxeo. Recomenda que
usen as técnicas para que poidan ser escoitadas con facilidade
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(!)3. As Conferencias Episcopais sinalarán con maior precisión o
lugar onde se deben pór dentro da igrexa para proclamar a Palabra. b) Enumerar intencións. c) Dirixir o canto ou tocar o órgano
u outros instrumentos permitidos. d) Ler as monicións. e) Recibir aos fieis na porta da igrexa e acomodalos, ordenar as procesións, pedir as esmolas4. Por último, insiste en que a reforma é
para toda a Igrexa e esixe que se faga obxecto de estudio teórico
e práctico na formación do pobo.
6. Pontificado de Xoán Paulo II (1978-2004)
• Constitución Apostólica Scripturarum thesaurus, 25-04-1979,
coa que se promulga a Nova Vulgata, despois de oito anos de traballo. Unha revisión da traducción de San Xerome.
• Instrucción In ecclesiasticam futurorum, de 03-06-1979, sobre a
formación litúrxica dos seminarios. Teórica e práctica. Resalta
a súa importancia urxida polo momento histórico. Tenta que a
liturxia sexa obxecto de estudio e de vida. Da normas para cada
un dos actos. Recomenda a celebración diaria. E tamén a oración
privada diante do Santísimo, algunhas veces con exposición solemne. A liturxia das horas. A celebración do domingo e festas de
santos e da Virxe.
• Promulgación do Código de Dereito Canónico. 25-01-1983.
• Alocución conmemorativa da S.C. 27-10-1984. A 20 anos vista a
reforma foi moi positiva. “Un sopro de vida nova”.Volve o Papa
aos disidentes dun e doutro extremo. Insiste moito na catequese
e na formación de cregos e fieis, e no logro da participación: plena, consciente e activa.
• Relación final despois do Sínodo, Novembro-Decembro de 1985,
moi breve. E di que a reforma da liturxia é “o froito máis visible
de toda a obra conciliar.”
A admiración é miña. Parece que supoñen que non temos voz suficiente.
Os lectores e sobre todo as lectoras poderán comprender a dor, a rabia, a indignación,
con que transcribo este parágrafo ao pé da letra.

3
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• Carta apostólica Vicesimus quintus annus, 04-12-1985, por mor
dos 25 anos da S.C. Reiterativa nas loubanzas, nos éxitos, nos
abusos. Toma como principios da Constitución S.C. os seguintes:
Actualización do Misterio pascual, subliñando a vixilia do sábado
santo. A lectura da Palabra. E a manifestación da Igrexa. Distingue entre a reforma, que xa considera realizada, e a pastoral
litúrxica que ten que ser o obxectivo permanente da vida cristiá.
Débese procurar a harmonía entre cantos, monicións, lecturas,
homilía. Dedícalle un bo parágrafo a adaptación ás diferentes
culturas e tamén a coidar a piedade popular, purificándoa cara
a liturxia.
7. Da Conferencia Episcopal Española
• Exhortación colectiva de 25-11-1983: A pastoral litúrxica en España. 20 anos da S.C.
• Segue esquemas e estilo moi semellantes aos documentos de
Roma. Chama a atención que diga que en España quizais se recibiu a reforma con “desmesurada euforia”. E que logo da fase
de “euforia” veu a da “desilusión”. Pero a fin non é a reforma
litúrxica, senón, a través dela, a reforma da Igrexa. Di que pon
fin a “séculos de inmobilismo e uniformidade”. Sinala como moi
positivo o maior coñecemento do misterio central que é a Pascua.
Lamenta e preocúpase da escasa renovación das devocións populares, do aprazamento dos bautismos dos nenos, da falta do culto
eucarístico.
• Pastoral do 23-04-1986: Creatividade na fidelidade: Nunca unha
reforma se pode dar por pechada. Pero o fundamental está feito.
Con todo o cambio se dará, non cando cambien os textos e os
ritos, senón cando cambien as persoas e as actitudes. Resulta un
documento rico e suxestivo.
Aquí pomos punto final á relación de documentos que falan da reforma litúrxica despois do Vaticano II. Quedan moitos máis. Posteriores no tempo e en temas concretos como celebracións e rituais de
todos os sacramentos, breviario, misal, exorcismos etc.
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8. Conclusións
Algo reflexionei durante este tempo mergullada nos textos (máis
de 2.000 páxinas) e na experiencia histórica e vivencial de antes e de
agora. Non é doado resumir pero tentareino:
Creo firmemente na vontade da xerarquía en levar a cabo a reforma. Paréceme sincera a súa actitude promovendo os cambios. Non
disimula a súa satisfacción polos logros conseguidos na participación
dos fieis que foron patentes. Parece ter asumido que os cambios que
se dan na sociedade, e que ela non pode evitar, esixen unha resposta
adecuada. Hai textos e expresións que son quen de encher as aspiracións máis fondas dun crente.
Pero a envoltura non resulta, precisamente, nin atractiva nin crible
para unha persoa adulta do século XXI. O estilo segue a ser barroco.
Cargado de matices. Tentando controlar e dirixir todos e cada un dos
xestos dos intérpretes. Descende aos detalles mínimos. Un centralismo excesivo para estes tempos. Moi xerárquico. Moi reiterativo. E
sobre todo moi impregnado de iso que chamei si pero non. Moitas veces dan a impresión de que antes de autorizar préndense as alarmas
dos abusos. Transmiten exceso de desconfianza. Non nos consideran
persoas adultas e responsables.
Sei que moitas destas chatas, están nas presións que reciben de
todos os lados. Pero eu diría, que esta postura está provocada, polas
mesmas directrices. Con esas formas ambiguas, fan que cada quen se
sinta con razón na súa postura, e logo pasou o que pasou e segue a
pasar: Ante a inseguridade, cruzamos os brazos, e non nos movemos.
Os mesmos que poñen moito interese en cumprir certas normas, son
quen de ignorar outras. E non é difícil comprobalo.
Porque saíndo agora dos textos, e indo á vida das liturxias na realidade do pobo, o que se constata, en xeral, non é precisamente, vida,
fonte e cume, compromiso activo. Senón máis ben pasividade, rutina,
abandono. Non sentimos a necesidade de asistir as celebracións que
nos acaen faltas de vigor e de compromiso. Ás veces con lecturas bíblicas que rompen por completo a mensaxe evanxélica. Cando atopamos
algunha persoa moza que esperta á fe, custa moito dar co lugar onde
dirixila para que reciba o que está a pedir.
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E que dicir do trato que nos dan ás mulleres? É un dos temas que
nos confirman na idea de que os nosos xerarcas non viven no século
XXI. E ben que o sentimos. Estannos perdendo.
Tamén quero confesar, que despois destas longas lecturas, a miña
actitude de partida cambiou. Eu pensaba que moito do retroceso que
percibo na liturxia, proviña das directrices nos documentos xerárquicos. Pero a verdade é que nos textos non atopei motivo para dar tanta
volta atrás. Penso que se fóramos consecuentes co que din, non estariamos así. Hai marxe abondo para ter unhas celebracións vivas e
partilladas. E non digamos para estimular a formación e a catequese
da liturxia.
Tiña pensado citar algúns artigos, que corren pola rede en dirección
contraria, de firmas de cargos eclesiásticos, onde só se abenzoa o pasado e critícase o novo. Vaise en contra da reforma descaradamente, e
mesmo do Concilio. Pero tanto polo espazo como por non lles dar voz,
prefiro omitilos.
9. Interrogantes
Despois desta camiñada polo pasado, a nivel de documentos e de
vivencias, a miña actitude é, en parte nostálxica, –vivín activamente
a renovación–, en parte esperanzadora –sempre houbo retrocesos, e
sempre houbo avances–. Sentoume ben o mergullarme na historia.
Pero encheume de preguntas:
Por que desapareceu o interese dos primeiros tempos? Por que non
existe, a nivel xeral, a liturxia como materia de catequese? Por que
hai mandatos que se obedecen estritamente, sobre todo se son prohibicións, e doutros pasamos totalmente? Exemplo concreto: O Concilio
Galego estableceu determinadas conclusións respecto á lingua galega.
Está na S.C. Por que non prendeu? Por que ese medo, desde a xerarquía ao laicado, a apoiar a nosa lingua na liturxia? Soe dicirse que é
por non se meter en política. Aplícase este criterio a todo? Por que
non somos valentes nas medidas de non reservar sitios de honor para
persoas de rango? É un mandato como outros nos que se pon moito
empeño en cumprir. E sería un excelente signo de que na Igrexa que-
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remos ser iguais, como nos ensinou o Fundador5. Por que se vai abandonando a colaboración dos leigos/as en da-la comuñón? Por que cada
vez son máis os cregos que fomentan non dar a man? Non se fai unha
catequese que ensine que a persoa adulta non necesita que lle dean o
alimento meténdollo na boca. Son poucos, pero hai algúns, que mesmo a negan. Por que volvemos a cancións que expresan claramente
actitudes que non son as que inspira a S.C. ou o espírito do Concilio,
e que, de feito, levabamos anos sen escoitalas? Por que seguen as confesións durante as misas? Por que os funerais son como son? Por que
non se toma en serio a censura de certos textos bíblicos, que lidos en
público hoxe, desconcertan a calquera? (Pénsese nas vinganzas que
se piden ou se atribúen ao mesmo Deus, nos textos nos que a muller
é obxecto de mercado, etc.).
Seguramente que cada lector ou lectora, podería engadir moitos
máis. Esperemos contra toda esperanza en que o tempo nos confirme
na liña de Xesús que é a única importante.
Engracia Vidal Estévez
Secretaria da Asociación Encrucillada

P. S.
Empecei no día 14 de Xaneiro coa nova da Misa celebrada por Bieito XVI, na capela Sixtina. Hoxe 21 de Febreiro, e despois de firmar
esta reflexión, leo nun xornal o seguinte: “Un alto prelado do Vaticano pide que se volva dar a comuñón na boca e non na man”. É
nada menos que o secretario da Congregación para o Culto Divino,
Albert Malcolm. Aclara que o fai a título persoal: ...“debería revisarse e volver dala directamente na boca, sen que os fieis a toquen, e a
reciban de xeonllos... subliñando con isto que na Eucaristía está verdadeiramente Xesús e que todos o deben acoller con devoción, amor
Vivín unha ordenación episcopal, onde, cando chegamos, non había nin un só banco
para os fieis “normais”. Todos os sitios tiñan a súa reserva: Xunta, Deputación, Concello,
Militares, Xurídicos. Acordeime agora lendo os documentos que din expresamente que
non se faga. Algo parecido, ou moito peor, debeu pasar estes días en Lugo, a xulgar polo
que puiden ler.
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e respecto”...E acaba insistindo “no carácter da Misa como sacrificio
e misterio”... E a min vólvenme xurdir as preguntas en torrente: Por
que a boca si, e as mans non? Non é todo o corpo puro e “templo do Espírito Santo”? Non hai que pensar máis no antihixiénico que resulta o
percorrido do que a reparte polas diferentes bocas coas consecuencias
que cada quen pode maxinar? “Sacrificio e misterio”, e non banquete
compartido entre persoas adultas que comen pola súa man? É que a
doutrina conciliar non a temos que obedecer? E pídenos obediencia
quen non está obedecendo! A postura de xeonllos, é a única que pode
expresar respecto, devoción e amor? Que llo pregunten a unha nai
ante o seu filliño! Por poñer un exemplo. Asumiron estes prelados o
Espírito do Vaticano II?
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Unha liturxia
conforme á idade.
Experiencia nunha escola
David Álvarez Rodríguez

Lembro un profesor da facultade que afirmaba dedicarse á investigación teolóxica porque o traballo pastoral resultaba moito máis complicado. Daquela eu pensaba que o dicía unicamente por humildade,
mais co decorrer do tempo vou vendo o mesmo nivel de dificultade
nunha e noutra rama da praxe cristiá.
Falar de liturxia e de mocidade non é algo sinxelo e temos en Galicia
moita xente que leva anos e décadas traballando con mozos e mozas
e que nos poderían transmitir experiencias tanto, ou máis enriquecedoras ca esta. Polo tanto non pretendo nesta achega dar pautas para
unha acción pastoral con mozos, nin sequera teño a pretensión de dar
ideas para traballar con eles. O único que busco é compartir unha experiencia, que polo menos para min, está sendo tan desafiante coma
alentadora.
Nestes dous últimos anos veño traballando nunha escola impartindo clases a rapaces e rapazas de secundaria. Esta escola pertence a
unha congregación relixiosa chamada Misioneiras Dominicas do Rosario e ten, dende a súa fundación, un ideario católico. Nos anos oitenta e noventa levaron a cabo unha intensa actividade pastoral, pero
a xubilación de moitas irmás e a ausencia de vocacións para a vida relixiosa unido á pouca estabilidade dos profesores que por alí pasaron
tivo como consecuencia a desaparición de dita actividade pastoral. Ós
dous meses da miña chegada á escola propóñenme crear un departamento de pastoral para traballar fundamentalmente cos rapaces pero
tamén cos meus compañeiros do profesorado, eu acepto a pesares de
ver ese proxecto coma algo superior ás miñas forzas.
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O primeiro que vexo é que a maioría dos rapaces son membros de
familias acomodadas, todos están bautizados (aínda que algúns nin
o saben) e recibiron a primeira comuñón. Dende ese día case ningún
volveu a pisar a súa parroquia, e os que o fixeron están agardando a
confirmarse para despedirse dela até que casen, se é que casan pola
igrexa. En xeral son bos rapaces, saben que están vivindo unha etapa
de cambios e centran a súa atención e o seu cariño principalmente
nos amigos. Son moi parecidos, se non iguais, ós membros da miña
xeración, pero con respecto ó tema relixioso observo unha pequena
diferenza. Se hai dez ou quince anos existía un sentimento de rexeitamento ou oposición á igrexa por parte da mocidade agora xa non é así.
Onde antes había rebeldía contra a igrexa (non contra Deus) agora
hai indiferenza con todo o relixioso.
Sabendo isto e partindo dende esta realidade comezamos a introducir ós rapaces en celebracións litúrxicas. Nun primeiro momento
facémolos baixar á capela por cursos para ter con eles unha pequena
celebración da Palabra. Non consideramos importante o desenvolvemento da mesma, o único que queremos é situarnos mellor e velos
nun contexto tan estraño para eles coma ese. Observamos neles unha
incomodidade total, nacida seguramente do medo ó estraño e dunha
comprensión deficiente da solemnidade. Dende ese instante xa temos
un obxectivo claro para o resto do curso, facer da capela un lugar no
que os rapaces se sintan, antes que nada, cómodos. Consideramos isto
como algo moi importante. Se realmente queremos ter celebracións
nas que os rapaces participen activamente non podemos facelas nun
espazo que provoque neles malestar e incomodidade.
Dende ese momento a capela pasa a ser o centro de acción da nosa
actividade. A indiferenza que os rapaces mostran ante todo o que propoñemos constitúe unha gran dificultade na comunicación con eles,
mais deixa aberta unha porta interesante, podemos sorprendelos no
contido (ó que poucos atenderán) e sobre todo nas formas.
Así, comezamos a facer con eles celebracións da Palabra con distintas dinámicas nas que os diálogos e incluso as risas conxuntas pasaron a ser as principais conclusións que se levaron de alí. Ó principio
resultou tremendamente difícil establecer conversas con eles e moito
máis estando en grupo, pero debemos asumir isto como algo xa dado
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e ter paciencia. No noso proceder tentabamos non tocar temas de carácter estritamente relixioso, ante todo non queriamos dar respostas
a preguntas que eles non se fixeran senón motivar neles preocupacións e inquedanzas. Pouco a pouco logramos crear un mínimo grao
de confianza e a presenza da espontaneidade pola súa parte.
Non buscabamos, nestes primeiros meses, grandes cousas. O propósito que tiñamos era facer da capela un lugar intermedio entre a
seriedade das aulas e o alborozo do patio. Queriamos que os rapaces
se sentiran cómodos e libres sen botar man de ningún tipo de presión
externa que velara pola rectitude do seu comportamento. Como ben
cabe supoñer isto non resulta algo doado, é a constancia e a paciencia
de varios meses o que vai facendo que eles mesmos logren diferenciar
espazos e tempos de cada cousa. Tiñamos ao noso favor que eles viran
a capela coma un lugar no que non cabía un movemento fóra de lugar.
Dende aí traballamos en facer dela un lugar máis humano que máxico
no cal puideramos movernos sen medo a represalias de ningún tipo.
Deste xeito as celebracións pasaron a ser máis pequenas catequeses
que celebracións litúrxicas propiamente ditas. No desenvolvemento
das mesmas empregabamos elementos que para os rapaces fosen significativos tales como aqueles que estaban relacionados coa xustiza,
a solidariedade e a lealdade. Valores, todos eles, máis que asumidos
polos rapaces pero que ignoraban fosen tamén compartidos polo cristianismo. Así fixemos uso dos medios que eles mellor coñecen, a música e a informática. Proxeccións de imaxes nas que se constataban as
miserias do mundo alternaban con outras nas que Enrique Iglesias,
Orlando Bloom ou Paris Hilton alardeaban da súa riqueza. Se unha
foto mostraba a esplendorosa familia Beckham a seguinte reflectía a
inhumana situación dunha familia en Serra Leoa. Se outra foto mostraba un neno falando polo móbil mentres xogaba ós videoxogos na
seguinte observábase un neno escravo traballando a terra, e así sucesivamente. A pregunta que se propuña ó final era: “¿xustiza?”. O
silencio presente tras a proxección era un bo indicio, polo menos algo
estaban a pensar.
Nun segundo momento, e en datas moi sinaladas no calendario litúrxico, comezamos a facer celebracións –catequeses con toda a comunidade educativa. O feito de estar nun gran grupo supuxo novos
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problemas. Captar a atención dos rapaces era tarefa case imposible
e a espontaneidade neles era vencida pola vergoña. Quedaba moito
aínda por traballar e decidimos, polo momento, deixar esas macrocelebracións para máis adiante. Centramos pois, os nosos esforzos, no
traballo por cursos. Introducimos nas celebracións obxectos da vida
ordinaria, como cascos, calcetíns, utensilios de cociña e moitos outros.
Queriamos que comprenderan que a liturxia non se trataba de algo
alleo á vida real senón todo o contrario, que se nutre da realidade da
xente.
Este primeiro curso de traballo pastoral foi complicado, non só pola
novidade do mesmo senón tamén por ter que estar constantemente traballando sen a posibilidade dunha planificación a longo prazo.
No último mes démonos conta de que era necesario adecuar os nosos
obxectivos á estadía dos rapaces na escola. Estabamos ante unha situación na que a presenza dos rapaces connosco tiña data de caducidade e ese era un dato que non podiamos esquecer. Tocaba agora despedirse dos rapaces que remataban a educación secundaria e dende
o departamento de pastoral quixémolo facer coa celebración dunha
Eucaristía, a primeira que iamos facer.
Propuxemos facer algo sinxelo no que eles fosen e se sentisen os
protagonistas. Convidamos as súas familias e celebramos todos xuntos o seu paso polo colexio. Foi unha celebración moi emotiva chea de
lembranzas contadas por eles, polos pais e nais e mais polos profesores. Así mesmo fixemos unha proxección de fotos en PowerPoint na
que se mostraba o decorrer do tempo, dende que comezaran as súas
andanzas con tres aniños até agora que comezaban a madurar como
persoas. As bágoas pola emoción e os bos desexos para o futuro foron
o marco co que despedimos os rapaces. Tiñamos, por fin, tempo para
pensar o que iamos facer.
O primeiro que distinguimos na nosa planificación foi as idades dos
rapaces. Non podiamos traballar do mesmo xeito con nenos de educación primaria e secundaria. Por outra banda, non descoidamos o
referente ó profesorado e tamén nesa liña traballamos.
No referente ós profesores sabiamos que a maioría deles eran alleos
á vida cristiá. Por outra banda, fixeramos o que fixeramos con eles,
tería que ser no seu horario laboral e iso era algo que non lles ía re-
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sultar agradable. Deste xeito o traballo que levaramos a cabo debería
ser breve e enfocado dende o maior respecto ás súas crenzas ou descrenzas. Así acordamos, en diálogo con eles, a lectura dun pequeno
libro de introdución á Teoloxía ó longo do curso. Trátase de formar
informando sen tentar en ningún momento de violentar a intimidade
de ninguén.
O libro escollido foi Esta es nuestra fe. Teología para universitarios
de Luís González Carvajal. A elección non foi ó chou, o libro expón de
forma sinxela e didáctica os principais puntos da fe cristiá e pensamos que era o máis adecuado para a realidade do noso colexio. Nestes intres estamos case na metade do libro e son moi interesantes e
amenas as sesións de posta en común. Eles implícanse e vese que as
lecturas fanlles pensar. Temas como o pecado orixinal, a historicidade dos evanxeos ou os Miragres de Xesús nunca os viran abordados
teoloxicamente. Vese que falar dende unha fe razoable e non dende
o dogmatismo ten como resultado un agradable diálogo no que todos
aprendemos. De tódolos xeitos sabemos que isto é o comezo dun longo
camiño.
En secundaria é onde centramos dun xeito especial os nosos esforzos. Facendo fincapé nos dous primeiros cursos da mesma. Propuxémonos a creación dun grupo de pastoral para que sexan eles mesmos
os que o día de mañá preparen e executen as celebracións. Para iso
enviouse unha circular ás casas explicando o que queriamos facer. Pedimos ós pais que non obrigaran os rapaces a asistir senón que partira
deles a decisión. O primeiro día que foron convocados apareceu un só
rapaz. Iso supuxo para nós unha gran mágoa pero non nos viñemos
abaixo; o sete de outubro, día do Rosario era a festa do colexio e algo
tiñamos que facer. Alí estabamos dous individuos para organizar ese
día.
Preparamos unha celebración en plena consonancia co carisma do
colexio. Os aspectos mariano e misioneiro foron os dous piares sobre os que se asentou a celebración. Debuxamos un gran corazón no
centro do patio ó redor do cal se xuntou todo o colexio. Dividimos o
contorno do corazón en cinco partes e sobre cada unha delas fomos
poñendo cartóns de distintas cores, unha por cada continente ata afirmar así que o mundo debería ser un gran corazón. Pedimos ós máis
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pequenos que levaran flores para ofrecerlle á Virxe e puxémolas no
interior do corazón. Foi unha celebración breve e penso que bonita,
polo momento non se nos podía pedir moito máis. Non só tiñamos
que ter en conta a innovación creativa para poder chegar ós rapaces.
Tamén tiñamos que respectar a sensibilidade litúrxica e espiritual
das relixiosas do colexio.
Ó ver que a primeira convocatoria non tivera unha boa resposta
decidimos repensar a nosa oferta pastoral. Unha nova circular foi redactada e enviada, non ós pais senón ós propios alumnos. O que decidimos dende o departamento era orientar o noso traballo partindo
dende o que máis motivaba ós rapaces, a posibilidade de coñecerse
entre eles nun marco autónomo ó das aulas. Así abandonamos a capela e centramos a nosa actividade no ximnasio do colexio. Comezamos facendo xogos de coñecemento e confianza nos que os rapaces
se interrelacionaran. Semana a semana o número ía medrando. Ao
principio oito, despois quince, vinte e dous, trinta..., sabiamos que a
afluencia acabaría por estancarse e que moitos se descolgarían. Por
ben de todos acertamos e agora movémonos cun grupo de entre quince e vinte.
Alternando con estas actividades máis lúdicas comezamos a traballar o Advento. Primeiro era necesario que eles souberan que era iso,
había que facerlles ver que era un tempo no que os cristiáns viven a
espera do nacemento de Xesús; que se celebra no inverno porque a luz
nace cando máis escuridade hai, que é un tempo de esperanza nacida
na máis absoluta desesperanza. Queriamos que comprenderan que
non é un simple rememorar senón unha vivencia do presente. Cando
logramos isto decidimos explicarllo a todo o colexio. Como facelo?
A primeira semana de Advento xuntámonos con dezasete rapaces
e estivemos unha hora enteira facendo sinais con folios de cores. No
seu interior unha frase: “Xa vén o sol!”. Ó día seguinte, mentres todos
estaban a recibir clase, chamamos á máis pequena do grupo e pedímoslle que fora repartindo os sinais, un por cada aula. A nena entraba
nas aulas e pedía permiso para dar unha nova, cando o profesor ou
profesora llo concedía ela dicía ós rapaces: “bos días, teño unha nova
para vós, xa vén o sol!” e sen dicir nada máis pegaba o sinal na parede. Todo o mundo pensaba que a nena toleara ó mesmo tempo que se
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preguntaban entre eles que era iso de que viña o sol. Nacera neles a
curiosidade. Algo era algo.
Cando nos xuntamos de novo todos tiñamos claro que a cousa estaba a funcionar. Seguimos falando do Advento, pero como a ponte da
Inmaculada nos facía perder unha semana, comezamos a traballar
na celebración dunha Eucaristía de Nadal. Para iso pensamos onde
nacería hoxe Xesús, e dada a realidade, pronto chegamos á conclusión
de que, do mesmo xeito que os evanxeos da infancia constrúen a emigración a Exipto con finalidade teolóxica, así tamén nós poderiamos
representar o seu nacemento no seo dos emigrantes de hoxe. Xesús
nacería, xa que logo, nunha pateira.
Así, preparamos unha celebración na que os rapaces e rapazas foran os que levaran o peso do desenvolvemento da mesma. Onde máis
puxemos o acento foi na homilía. Quixemos facer un belén vivinte
pero dende a óptica actual. Pensabamos que Xesús podería nacer
hoxe nunha pateira e queriamos manifestalo así. Construímos, pois,
unha pateira con cartóns, con lenzos de tea azul simulamos un mar
no corredor central da capela, batendo con paus no chan tentabamos
recrear a incomodidade dunha treboada. Non había reis magos senón
voluntarios da cruz vermella que levaban ós chegados de novo pan,
auga e abrigo. Os diálogos foron extraidos do evanxeo de Mateu, comezamos tamén a empregar a Biblia.
O traballo foi agradable e frutífero. Comezan a comprender cousas
que crían desfasadas e falsas. Sabemos que non fixemos máis que
comezar, aínda queda moito por facer tamén cos rapaces, pero algúns
deles xa non se senten totalmente alleos á dimensión relixiosa da
vida. Algo é algo.
David Álvarez Rodríguez
Licenciado en Estudos Eclesiásticos
Profesor de Relixión
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Letras Galegas

A presenza relixiosa na
poesía galega de Xosé María
Álvarez Blázquez
Clodio González Pérez

Xosé María Álvarez Blázquez nace en Tui o 4 de febreiro de 1915,
e falece en Vigo o 2 de marzo de 1985. Cursa bacharelato por libre
no instituto de Pontevedra, tamén nesta mesma cidade logo Maxisterio –Grao Profesional– e o primeiro curso de Filosofía e Letras na
Universidade Compostelá.
A súa carreira literaria comeza aos dez anos, como el mesmo lle di
a Xosé Filgueira Valverde no “inquérito” da Escolma da lírica galega
contemporánea, coa que o Seminario de Estudos Galegos quería conmemorar o centenario do nacemento de Rosalía de Castro (o 24 de
febreiro de 1937): “Eu mesmo fixen o pirmeiro [verso] aos 10 anos”.
Aos 15 publica os primeiros poemas en xornais tudenses e pontevedreses, aos 17 o primeiro poemario castelán, Abril (1932), e aos 19
tiña listo para o prelo o primeiro libro de poemas galegos, Arco da
vella (1932-34), que en parte permanece aínda inédito hoxe en día.
A Guerra Civil tronzou a vida de Xosé María –como a de tantos
outros– en dúas épocas ou tempos totalmente distintos: un, o de estudante, poeta e mestre, ateigado de ilusións e de proxectos para o
futuro; o outro, de silenzo e medo, marcado para sempre polo asasinato do pai, de seu curmán político –Alexandre Bóveda–, e o inmediato pasamento de varios familiares debido á traxedia destes
anos. Tampouco el se librou da sanción: primeiro con suspensión
de emprego e soldo como mestre e, dende 1938, desterrado á escola
zamorana de Coreses, que abandonará voluntariamente a comezos
de 1942, ao non ser capaz de resistir a ausencia de estar lonxe de
Galicia, como lle di nunha epístola a un amigo pontevedrés:
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Pues bien, me han echado fuera de Galicia,
porque no gozara de tanta delicia;
y porque era insana mi sed soñadora
me han puesto en el yermo campo de Zamora.
Aquí, donde puedes tender la mirada
sin que el campo sepa responderte nada
y solo te sirve tu interrogación
para hacerte lazos en el corazón,
como esos que suele lucir la guitarra
del mal estudiante que sale de farra [...]1

En 1941 a familia decide abandonar Tui (a vetusta Tyde, como a
cualifica nun dos poemas do libro Abril, 1932), e fixa a residencia
nunha cidade con máis porvir e, sobre todo, para tratar así de esquecer as feridas abertas pola Guerra, ao ter que convivir acotío con
persoas que participaran activa e directamente na revolta militar e na
represión fascista, e que ademais ostentaban o poder político.
Tantas desgrazas familiares e estreiteces económicas non foron
quen de desmoralizalo, sen dúbida pola forza vital que lle proporcionaban a literatura, a historia, a arqueoloxía e o ter que dirixir Edicións Monterrei, primeiro, e logo Edicións Castrelos. Quen non ten
algún dos libriños de O Moucho? Poucas deben ser as bibliotecas galegas onde non haxa varios e, en particular, o Catecismo do labrego de
Fr. Marcos da Portela (pseudónimo de V. Lamas Carvajal), do que chegou a tirar 15 edicións. O Moucho foi, sen comparanza deica agora, a
nosa colección máis popular e económica de libros de peto.
Da traseira da Almoeda Monterrei –na rúa viguesa de Pi i Margall,
que daquela era do General Aranda–, saíron camiño do prelo ducias
de libros e artigos, uns seus e outros alleos, sen ter moi en conta se a
empresa era rendible economicamente ou non, abondáballe coa satisfacción de saber que estaba a cumprir un dos consellos que lle dera de
mozo o seu amigo e curmán Alexandre Bóveda:
Acuña Trabazo, Ana: “Voz e memoria: a correspondencia entre Xoán Vidal Martínez e
Xosé Mª. Álvarez Blázquez”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 8, Madrid, 2005,
p. 26.

1
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“No medio, sempre, unha espranza teimosa, que a voz dos Mortos
encirra acotío: o futuro da Terra. Metido no meu mundo, nos meus
libros, na miña ansia de saber, a Terra é o fito chantado no centro
xeométrico do meu horizonte”2.

1. A presenza relixiosa na poesía galega de Álvarez
Blázquez
1.1. As primeiras publicacións
O 3 de novembro de 1935 o Seminario de Estudos Galegos acorda
celebrar o centenario do nacemento de Rosalía de Castro coa edición
dunha Escolma da lírica galega contemporánea. A tarefa encargóuselle a Xosé Filgueira Valverde, que axiña redacta e logo remite un
“inquérito” a todos os poetas galegos, solicitándolles datos biográficos, formación, bibliografía, etc. A Xosé María mandoullo o 19 de decembro do devandito 1935, e a resposta recíbea o antoloxista o 26 de
febreiro do ano seguinte. A obra no se rematará por culpa da Guerra
Civil, permanecendo as enquisas ata o pasamento de Filgueira Valverde no seu arquivo, que actualmente fica a disposición dos investigadores no Museo de Pontevedra3.
A Resposta ao inquérito é de grande interese para coñecer o xeito de
ser e de pensar do noso poeta, así como tamén algúns datos biográficos, tendo en conta –como lle di na carta que xunta ao mesmo– que
a súa obra daquela era aínda moi curta, cinguíndose só ás poesías
dadas a coñecer en varios xornais e na revista Cristal –en castelán e
en galego–, o libro de poemas casteláns Abril (Pontevedra, 1932) e o
Para coñecer o seu labor como editor e a súa produción literaria, histórica, etc., pódese
consultar o meu libro: Xosé María Álvarez Blázquez, 1915-1985, Ed. Toxosoutos, Noia,
2007, no que ademais dos capítulos biográficos, figuran todos os seus libros, traballos e
artigos xornalísticos de certo interese, así como tamén a totalidade dos publicados por
Edicións Monterrey e Edicións Castrelos, entre 1950 e 1981.
3
Alonso Montero, X.: “Un inédito de valor extraordinario do profesor Filgueira Valverde: A
Escolma da lírica galega contemporánea (1936). Unha antoloxía consultada”, V Memorial
Filgueira Valverde. Iniciativas culturais, Publicacións da Cátedra Filgueira Valverde,
Pontevedra, 2006.
2
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inédito galego Arco da vella (Poemas, 1932-34), que tiña pensado publicar na Editorial Nós en 1935, pero que logo desistira de facelo.
Será tamén no devandito “inquérito” onde faga –quizais por primeira vez– pública declaración de fe cristiá:
“Nascín en Tui en 4 de febreiro de 1915. Meu pai (pontevedrés),
periodista, polemista sobre todo; miña nai (cubana) deume un pouco
da melanconía das Antillas, e moito do seu amor â poesía. Meu abô
paterno, Álvarez Giménez, poeta, meu tío Xerardo tamén. Un tío
materno, Alfonso, morto xa tamén poeta nos anos mozos.
Vivín sempre en Tui e perto de catro anos en Pontevedra. Os meus
lugares preferidos son tamén Tui e Pontevedra.” [...]

Formación:
[...] No moral formeime en cristián e en cristián morrerei, queira
Deus. As leituras numerosas, mais desorganizadas. Lin e leo canto
libro cae nas miñas mans, aínda sabendo que fago mal, mais prefiro
a literatura vâ â foída cencia, e da cencia a que menos o é: a Historia.
Lin na miña vida dúas novelas de aventuras, pero en troques dinme
enchentas de versos malos na miña nenés. Eu mesmo fixen o pirmeiro aos 10 anos [...]4

Na revista pontevedresa Cristal, que funda con Xoán Vidal Martínez e Antonio Díaz Herrera (1932-1933), insire en total dez colaboración: sete poemas e un texto curto en castelán e tres poemas en
galego, dos que só dous teñen relación coa relixión: A media noche...
e Semblanza de Santos, entre as que figuran a de San Pedro Telmo,
Santiago e San Ero de Amenteira.
Entre os primeiros poemas galegos que saen en xornais está o que
leva por título Sant-Yago, que se publica en El Progreso, entre 1932
e 19345. Era un dos que tiña pensado incluír en Arco da vella (1935),
pero cómpre ter en conta que non se refire ao Apóstolo en particular,
senón á cidade:
Museo de Pontevedra: Arquivo X. Filgueira Valverde, 65-31.
Coidamos de Pontevedra, que empeza a saír en 1907 e deixa de facelo en 1937, pero
ata agora non puidemos consultar a colección completa do xornal por non se conservar
en ningunha biblioteca pública. Cabe tamén a posibilidade que fose no do mesmo nome
que se vén editando en Lugo dende 1908.

4
5

167

55

Clodio González Pérez

Sant-Yago de Compostela,
con un camiño no ceo
chapacuñado de estrelas.
Sant-Yago! Rosa dos ventos,
gran de trigo: vel-heí veñen
formigas. Cantas a centos!
Sant-Yago o de tortas ruas:
as pedras –póo dos camiños
eistranxeiros– non son tuas!

Emigrantes (que sae antes no xornal vigués El Pueblo Gallego), remata coa locución Deus diante, que repetirá noutros poemas do mesmo libro, como en Ceo de vran:
Hoxe anda a cantar o ceo
unha outa cantiga de festa estelar.
Tal coma as estrelas eu teño un anceo,
mais elas afogan meu deble cantar.
(Por detrás das nubéns foise a tola lua
car as estreliñas cantar millor que ela;
foi deitar un pranto de pouca fertúa
e de cada bágoa xurdíu unha estrela).
As estrelas rien e cantan e choran
con risos e prantos e cantigas belas.
E na sua outura, benzoadas iñoran
que eu i-o meu namoro imos sere estrelas.
Deus diante.

Ao poema Gando (o único manuscrito do orixinal, xa que os demais
están mecanoescritos), pertencen estes versos:
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Ai, Deus!, qué pouco doado
é na azur inmensidá
faguer ángulos de olladas.
Ai, Deus!, ancorei no mar.6

En Pranto refírese ao camiño de Santiago:
A noite cega chora pol-o ceo,
nas cordas do Camiño de Sant-Iago,
o pranto dos seus outos violoncellos.
E axiña,
apaña na escudela do luar
a esmola das estrelas fuxitivas.

E, por último, en Do Alén amosa o seu devezo de coñecer o Máis Alá,
comparándoo metaforicamente coa grandeza da paisaxe que percorre o tren entre Tui e Pontevedra: o campo verde, a ría baixa...
Hoxe rubinme no tren
por gustar no campo verde
o seu anceio de Alén
que endexamais se lle perde.
Na cunca da ría baixa
bebín augas de Infindo.
(A ría é verse7 i-é caixa
de todo o mar conquerido).
O meu anceio de Alén
hoxe no meu peito medra:
que vin rubindo no tren
dende Tui a Pontevedra!
6
Tanto este, coma Ceo de vran e outros máis, publicaráos en 1949 en Poemas de ti e de
min, pero nalgún caso moi reformados.
7
Berce.
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1.2. A Guerra Civil
A fatídica data do 18 de xullo de 1936 cómpre tela sempre en conta
na historia do século XX, como marco que sinala o troco total da vida
de milleiros de persoas, en todos os aspectos, dende o familiar, ata o
económico e, por suposto, o intelectual e o lingüístico. Un dos grandes
afectados sería Xosé María Álvarez Blázquez: fusilamento do pai e do
curmán político, morte de dous tíos e dun irmán...
A Igrexa en xeral, e en particular a tudense, apoiou abertamente a
sublevación militar franquista, e seu pai –Darío Álvarez Limeses– era
mal visto por parte do clero, en particular polas súas colaboracións
na prensa local contra o caciquismo e a prol da defensa dos máis necesitados. A mostra son as seguintes verbas do cóengo compostelán
Manuel Silva Ferreiro, referíndose á esta cidade fronteiriza durante
os anos da II República: “A este espíritu de rebeldía en el campo,
respondía, acentuándose cada vez más, el malestar entre los obreros
en la ciudad y en los centros fabriles de Guillarey y las Gándaras de
Budiño, juguete, unos y otros, de las propagandas bolchevizantes de
los Diputados Anastasio de Gracia y Alonso Ríos, y de los manejos político-revolucionarios de Alejo Diz, Fernández Costas, Enrique Taso
Paz, Gumersindo Rodríguez (a) “Santiaguiño”, Vicente de Santiago, Pérez Alonso (a) “El Furelas”, Darío Álvarez Limeses, Francisco
Guinde, Felipe Muñoz, Hermenegildo Losada, el farmacéutico Piña,
el comerciante Romero y otros. ¡Todos ellos figurarían con justicia en
el cuadro de principales responsables, creadores de la atmósfera revolucionaria que, sobre Tuy y su comarca, pesaba en Julio de 1936!”8
Varios dos mencionados, entre eles o pai de Xosé María, xa foran
pasados polas armas antes da publicación do libro, o 30 de outubro de
1936. De nada valeran as súplicas ante bispo da diocese e o anterior e
logo arcebispo de Madrid-Alcalá, o vigués Leopoldo Eijo Garay.
Silva Ferreiro, M.: Galicia y el Movimiento Nacional, Santiago de Compostela, 1938, p.
358. Entre execucións e “paseos” calcúlase que en Tui foron asasinadas arredor de 300
persoas (Álvarez Blázquez, D.: Historias de la retaguardia nacionalista, Historia y Vida,
núm. 83, Barcelona-Madrid, febreiro, 1975; Cerecedo, F.: Cuando la sangre llegó al Miño.
La guerra civil en Tui, Historia 16, núm. 19, Madrid, novembro, 1977; Fernández, C. /
Vázquez Gómez, J.: La Guerra Civil en Galicia, Ed. La Voz de Galicia, A Coruña, 1987,
p. 182).
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Estes luctuosos feitos influíron no seu xeito de ser, de crente cristián, pero non se sabe que fixera poemas antirrelixiosos, nin mesmo
anticlericais, agás que permanezan inéditos ou se publicasen en xornais non doados de atopar. Humanamente sería comprensible tal proceder, tendo en conta o apoio da Igrexa aos sublevados e a actuación
de varios dos seus membros.
1.3. Da posguerra ao pasamento
A estadía do exilio zamorano e os primeiros anos vigueses dedícaos
á narrativa castelá, saíndo por estes anos as novelas El crimen de
la isla verde (1941), En el pueblo hay caras nuevas (1955, finalista
da primeira convocatoria do premio Nadal, a un só voto de Nada de
Carmen Laforet), Una cabaña en el cielo (1952), Las estatuas no hablan (1955) e Crecen las aguas (1956, premio Pérez Galdós de novela,
1955). Colabora no suplemento do sábado do xornal compostelán La
Noche, como outros intelectuais da época aconsellado por Francisco
Fernández del Riego, e en 1949 sae en Pontevedra na colección Benito
Soto o seu primeiro libro de poemas galegos: Poemas de ti e de min.
Trátase dunha publicación moi curiosa, pois no mesmo volume recóllense dúas obras xemelgas unidas polas costas polo limiar de “Salvador Lorenzana” (Fernández del Riego), para o que conta con dúas
capas e, segundo por cal se abra, o “ti” será seu irmán Emilio ou el.
Vén ser os números 3-4 da colección, que axiña había de desaparecer
por presións da autoridade competente, en parte pola reprobación de
varios intelectuais pontevedreses criticando o atrevemento duns mozos de poñerlle o nome dun pirata nado na capital e axustizado en Xibraltar a unha colección de libros de poesía. Dez dos poemas eran moi
anteriores, figurando xa no orixinal de Arco da vella, que insire igual
ou con arranxos: Limiar, Foguetes, O río, Pranto, Arela, O merlo poeta, “Ceo de vran, Romance do afiador, Romance da chuvia e Gando. A
única mención relixiosa é a do poema Ceo de vran, pero trátase dunha
versión moi distinta á anterior, conservando, eso si, o Deus diante.
Non se atopan máis mencións relacionadas coa relixión neste libro,
pero si no seguinte, Roseira do teu mencer (1949-1950), o primeiro
que edita Edicións Monterrei (Vigo, 1950). Son en total 20 poesías
dedicadas á primeira filla que contaba daquela dous anos, Colorín
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(María Luísa). Xosé María pon de manifesto unha vez máis a súa
orixinalidade, inserindo dous pequenos poemas de gusto medieval, un
como limiar e o outro como colofón:
Eno nome de Dios e de Santa María
i-o bieito San Xosé, que mui ben a quería;
de Santa Liberata, de San Paio o neniño,
e de noso señor Sant-Yago peleriño,
quero poer aquí, a maneira de don,
unhas trovas que eu fis de mui bo corazón.
A “roseira” vos dono que eu fis á miña nena,
agora que aínda ten a figura pequena,
pra que a nembredes sempre na gracia diste día
en que toda a ledicia do mundo lle cabía.
Amigos e parentes que me queredes ben,
eno nome de Dios Noso Señor. Amén.

Entre os poemas sobresae o seguinte:
O sol pol-as eiras, o orballo no prado,
a gracia de Dios nos ares prendida,
e tí pequeniña.
Nos ares prendida, na iagua da fonte,
nas follas do souto, nas herbas frolidas,
e tí pequeniña.
Nas herbas frolidas a gracia de Dios,
a voz dos paxaros nos ares prendida.
¡e tí pequeniña!

O que empeza co verso Ti e mais eu, miña nena..., remata coas
estrofas:
E, cando na noitiña,
xa cansos de brincar,
che apreixe nos meus brazos
para che acocorar,
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cantarche manseliño
a historia de un amor
que non se vai ao fondo
porque o goberna Dios.

Durme, neniña..., un longo arrolo dedicado a súa primoxénita (que
falecería aos 21 anos, o 12 de marzo de 1970), conclúe con estes versos:
Se te non durmes, ven o morcego
manto de crego,
ven a curuxa
cara de bruxa,
ven o vencello
pernas de vello,
i-os tres á unha, n-un Santi-Amén,
voa..., que voa..., que te voarías,
lévanche o sono moi lonxe de aquén.
Anda, neniña, que eu rezo, meu ben,
pra escorrentalos, tres Avemarías,
Amén.

Cronoloxicamente o seguinte libro é Canle segredo, datado entre
1951 e 1953, galardoado este último ano co premio Eduardo Pondal
do Centro Galego de Bos Aires, que comportaba a publicación por parte de Ediciones Galicia pero, por diferentes motivos alleos á devandita
entidade, non sairía do prelo ata moitos anos despois, xa en 1976, por
parte de Edicións Castrelos. Foi unha mágoa, pois de publicarse daquela sería moito máis considerado, como ten afirmado Xosé L. Méndez Ferrín: “Pro o seu libro Canle Segredo marca unha evolución a un
estadio de alta sabiduría e madurez que pode expresarse en ton coloquial, en verso branco de limpa musicalidade e que se refire cordialmente ás realidades familiares e cotiáns do poeta, cun certo recurso
á nostalxia pola infancia perdida. Se este libro fora editado no tempo
en que se rematou, ano 1953, fora seguramente sinal para un cambio
de rumbo da poesía galega, que máis adiante se producirá –nunha
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dimensión de prosaísmo pouco válida– con Documentos personaes de
Manuel María e os grandes libros de Celso Emilio Ferreiro”9.
O primeiro poema onde hai unha referencia a Deus é no titulado
Dona, no que lle prega e tamén agradece que lle dese unha muller
“para un fondo querer”:
Coma un vento, lixeira,
eu ben te vin chegar.
Traguías unha estrela
beillándoche na man.
¡Qué noite namorada
a brilar nos teus ollos!
¡Qué alamíos da iauga
arredor do teu corpo!
-¡Deus, si me deras dona
para un fondo querer,
para unha vida fonda!
¡Ai, si ma deras, Deus!
E foi coma un miragre
na noite o noso amor.
¡Aínda van polos ares
túa voz e a miña voz!

En Aquil neno que eu fun, di
Non me inquedan as dores,
nin as tebras da noite, que resoa
con chamadas do Alén que eu soio escoito.
Nada xa me conmove.
O que me fire e doi, o que me inqueda,
é aquil neno que eu fun, sempre perdido.
9
Méndez Ferrín, X. L.: De Pondal a Novoneyra, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1990,
p. 114.
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Tamén se dirixe a Deus en Saudade, pregándolle non lle tire a saudade na que vive mergullado, o “delor da terra” que lle rabuña na
cova dos soños, a procura de vieiros, do afán, da señardade...
Iste delor da terra que me raña
a outa cova dos soños onde teño
o meu segredo amor:
esta percura
de vieiros sen termo para o esprito
esligante de terra non andada;
este voar ás toas, polo ares
do degaro, do afán, da señardade...
Iste querer e non querer, aeito
loitando por abrirse na fiestra
do pensamento; ista doente arela
dun día lumioso; iste desleixo
do corpo que me leva manseliño;
ista fondal anguria
de brétemas, en roda dunha espranza...
Ista saudade, ¡ai, Deus!, si Ti ma deches,
non a tires de min, pois nela vivo10.

Deus está presente de novo na segunda parte de Camiños, na que
un vez máis se lembra da nenez:
Por iste camiño branco e silandeiro,
onde agora eu sinto
o peso do mundo cangado na ialma,
andiven un día
lixeiro, oufegante, ledo, descoidado...
Por iste camiño,
Señor,
torno agora ondia o teu cruceiro
e, coma un feitizo,
atopo no fuste as mesmas sinales
que eu grabéi un día,
brincando, de neno...
10
Reproducido por V. Pérez Prieto en Os ríos pasan cheos de Deus. Poesía relixiosa en
galego, Ed. Toxosoutos, Noia, 2007, p. 176.
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¡Señor, non é tarde para andar aínda,
co sol no camiño,
os longos vieiros de brancas areas
onde teño as miñas douradas lembranzas!

E, por último, en Os importantes dálle estes consellos aos “probes
homes”:
Andade, meus homiños, ide apresa
pra que vos vexa o mundo, que nós imos
a rillar coma ratos ise anaco
de ceo azul que Deus dá cadaldía,
e logo a beber auga de miragres
na pucharca onde aboian as estrelas.
¡Andade, meus homiños importantes!

Edita en 1953 un folleto coas famosas décimas que lle dedicara a
Santiago o párroco de Urdilde (Rois, A Coruña), Martín Torrado:
Santo da barba dourada.... Xa eran coñecidas, en particular pola copia
que das mesmas fica nunha das gardas de El cisne occidental canta
las palmas y triunfos eclesiásticos de Galicia de Felipe de la Gándara
y Ulloa (Madrid, 1678), na biblioteca da Universidade Compostelá,
pero a edición e estudo de Xosé María popularizaron de novo estes
versos que, ao dicir de Manuel Murguía, aínda cantaban os cegos á
porta da catedral compostelá no segundo terzo do século XIX11:
Santo da barba dourada,
vello honrado, meu patrón...

Na mesma liña de recuperación de textos antigos e populares está o
Cancioneiriño da Virxe, folletiño anónimo –pero sábese que é da súa
autoría– que tira do prelo en 1954; unha pequena recolleita de cantigas dedicadas á Virxe, agás a primeira que debe ser súa:
Miña Virxe dos Milagros,
que estás en Monte de Medo,
da túa man non nos deixes
a escritores e libreiros.
Murguía, M.: Desde el cielo, Madrid, 1910, p. 123; Martín Torrado: Décimas ó Apóstolo
Santiago. Edición de Clodio González Pérez, Papeis do Valeirón, 6, Urdilde, 1997.
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No colofón, disposto en forma de cruz, lese: “Iste Cancioneiriño da
Virxe, ramo escolleito de froles campesiñas, foi disposto por Edicións
Monterrey como oferenda da devoción popular galega á Nosa Señora,
no Ano Santo Mariano de 1954. Nél está presente Galicia enteira, ca
selecta nómina de santuarios espallados pola beiramar, os vales e a
montaña” [...] En total reproduce 30 cantigas, as dúas primeiras dedicadas á Virxe sen ningunha advocación en particular:
O cantar que a Virxe canta
cando arrola ó seu meniño:
¡meu caravel, miña rosa,
meu bico de paxariño!
Nosa Señora fai media
con liñas feitas de luz;
o novelo, a lúa chea,
as medias para Xesús.

E as demais a diferentes santuarios e advocacións, como por exemplo:
Nosa Señora de Abades
¿qué ha de dar ós seus romeiros?
auguiña da súa fonte,
sombra dos seus castiñeiros.
Nosa Señora de Adina
ten oliveiras no adro,
botan piñas no outono
cereixas no mes de Maio.
¡Ai! miña Virxe da Barca,
ai, miña Virxe, valeime
que estou no medio do mar
sin ter barqueiro que reme.
Nosa Señora de Bares
que nos dea o vento en popa,
que somos os de Celeiro
e temos a vela rota.
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¡Adiós, Virxe do Corpiño,
as costas che vou virando!
¡Inda que a cara vai rindo
o corazón vai chorando!
A Señora do Cristal
ten o vestido bermello;
éntralle o sol pola porta,
relumbra como un espello.
Madre de Dios de Chanteiro
déanolo vento en popa,
que somos os mugardeses,
levámola vela rota.
Nosa Señora da Guía,
évos a miña madriña;
dichosa da miña nai,
¡qué boa comadre tiña!
Nosa Virxe da Lanzada
qué altiña que se foi pór;
dalle o aire, dalle o vento,
dalle o mar por arredor.
A Virxe da Pastoriza
ten o camarín de pedra,
¡ben o podía ter de prata,
miña Virxe, si quixera!
Miña Virxe da Peneda
está peiteando o cabelo
cunhas herbiñas do monte
que lle chaman tormentelo.
Anque vou a Pontevedra
non vou por ver os soldados,
vou a ver á Peregrina,
a dos pendentes dourados.
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A Virxe de Guadalupe
alá vai para Rianxo;
a barquiña que a levaba
era de pau de laranxo.

A escolma remata con: Laus Deo.
A esta mesma xeira pertencen Cantos de Nadal, Aninovo e Reis,
que publicará Edicións Castrelos en 1967.
Segue cronoloxicamente o Romance do pescador peleriño, dedicado
“A todos os Peleriños do Mar que veñen a Compostela”, co gallo da
Peregrinación Nacional de Pescadores a Sant-Yago de Compostela, o
7 de Maio do Ano Santo 1954. Trátase dun único e longo poema en
loanza do Apóstolo e dos seus milagres como salvador de náufragos,
que remata con estes versos:
Ninguén escoitou a voce,
acolá na noite pecha,
co mar bruando arredor
ladaíñas agorentas:
-¡Líbrame, Señor Sant-Yago,
pescador da Galilea;
meu Sant-Yago, navegante
en branca dorna de pedra!
Si me librares, Señor,
irei verte a Compostela,
descalciño dos dous pes,
no meu peito unha vieira.
Escoitar, ben o escoitara
Sant-Yago feito de pedra.
Vel ehí o peleriño
polas valgadas da terra;
sobor das cangadas costas
a crus de remos lle beila.
Nos ollos sempre un relanzo
de escumas cantaroleiras;
no corazón -¡ai, Dios santo!no corazón unha arela.
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Entre os poemas destes anos, que en casos virían a luz moitos despois, xa el falecido, sobresae o dedicado á súa filla “Colorín” (María
Luísa), a de Roseira do teu mencer (1949-1950), co gallo de celebrar a
primeira comuñón en 1955:
Qué alteira estás agora, pequeniña;
qué outa, na miña cativez, te vexo
hoxe que o Neno Deus é teu cobexo
e, sendo amparo teu, en ti se aniña.
A Deus por Pai i á Virxe por Madriña!
Ben me han de perdoar canto os envexo
se, nise tenro i amoroso ensexo,
por seres deles cuasi non eres miña.
Xa tes en ti, contigo comungado,
ao xentil Pegoreiro, nídia flama
que está a brillar no lume dos teus ollos.
Non o perdas xa máis, ao Ben Amado,
e cando vexas que a surrir te chama
escoita os seus falares de xiollos12.

Á mesma xeira e tamén de igual ano, 1955, é o soneto que lle dedica
polo mesmo motivo á filla de seu amigo Xosé Ramón e FernándezOxea (Ben-Cho-Shey), que se publica nun folletiño editado por Edicións Monterrei xunto con outros poemas de F. Bouza Brey, R. Cabanillas, R. Carballo Calero, A. Casas, J. Díaz Jácome, A. Gómez Ledo,
A. Johan, R. Otero Pedrayo e V. Taibo: Ofrenda lírica á nena María
Isabel Ramón Algarra no día da súa primeira comunión (29 de maio
de 1955):
Mira tí qué luiña tan levián,
qué folerpa de neve, qué luceiro,
e qué Dios todo enteiro e verdadeiro
dándose arreo en tan cativo pan.
12
Xosé María Álvarez Blázquez. Poesía Galega Completa, edición de Xosé María Álvarez
Cáccamo, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1987, p. 147.
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E mira agora o corazón humán
a frolecer nun pulo miragreiro,
con arrecendos de diviño cheiro,
coma as herbas do prado polo vran.
Achégate ao Convite, vai voando,
que xa o Neno Xesús che está termando
a escadeira de Amor da Eucaristía.
¡A fartura de Dios seña contigo
e endexamais che falle ise Pantrigo,
feito ca luz inxel de un novo día!

A presenza de Deus tamén é patente no longo poema Lembranza e
loubor da terra, galardoado nos Jogos Florais Galaico-Portugueses de
Guimarães do ano 1960 co segundo premio Rosalía de Castro. Editouno en 1976 como engadido do libro Canle segredo, pero neste caso
distribuído en tres poemas: Descoberta da terra, Pedra viva e Camiños, correspondendo a este último o fragmento que reproducimos a
continuación:
O camiño ten
unha branca area das augas do inverno,
atal que un albeiro mantelo broslado,
un regueiro verde, de herbiñas cativas,
e un valado cheo de silvas, en onde
víñamos de nenos apañar amoras.
O camiño é longo, non leva a ningures,
e ten o silenzo do ceo de outono
pousado amodiño no quente regazo...
Por ise camiño branco e silandeiro,
onde agora eu sinto
o peso do mundo cangado na ialma,
andiven un día
lixeiro, oufegante, ledo, descoidado.
Por ese camiño, Señor, torno agora
onda o teu cruceiro e, coma un feitizo,
atopo no fuste as mesmas sinales
que eu grabéi un día,
brincando, de neno...
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¡Señor, non é tarde para andar aínda,
co sol no camiño,
os longos vieiros de brancas areas
onde teño as miñas douradas lembranzas!
¡Ouh, terra, pois xa tanto me traspasas
que, por ti, teño o peito en pedra viva!

2. Coda
Non tentei esgotar o tema, pois todos sabemos que non é tarefa
doada, tendo en conta as moitas publicacións, xornais e revistas, onde
ao longo da súa vida foi dando a coñecer a súa obra; e xa non dicimos
nada da inédita, da que unicamente terán novas persoas moi achegadas e que estean interesadas en dala a coñecer algún día.
Tratei moitos anos a Don Xosé María Álvarez Blázquez, pero teño
que recoñecer que de temas relixiosos nunca falamos, aínda que non
poño en dúbida que cumpriu o escrito a comezos do ano 1936 no “inquérito” que lle remite Filgueira Valverde, para a Escolma da lírica
galega contemporánea do Seminario de Estudos Galegos que non se
chegaría a publicar: “No moral formeime en cristián e en cristián
morrerei, queira Deus”.
Pero, persoalmente, coido que ben se lle pode aplicar un dos versos
do poema que el lle dedicou o 27 de xuño de 1960 o médico de Mos
(concello lindeiro co de Vigo), Manuel Paz Varela, “un chisco máis
cristiano que católico”13.
Rematamos este percorrido polo obra poética galega de Xosé María
cunhas verbas do seu amigo Xosé Filgueira Valverde, feliz resume do
labor dunha vida enteira: “Non chega ó Alén coas mans baldeiras,
senón despois dunha farta colleita [...] E toda esa inmensa actividade
desenvolta mainamente, sen abafos nin xenreiras, con ledicia criadora. Pois importa tanto como a obra que deixa, o talante na vida. A
súa paz. A súa fonda amistade. A cristiá aceptación dos infortunios,
tan tráxicos. A capacidade para atopar a Deus, entre él e a desventura. Canto fixo semella un doce froito do xermolar soerguemento das
13

Ídem, p. 156.
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dores. Hoxe valémonos pouco da verba “magnanimidade”; aquécelle
ben á grandeza da súa alma revelada, sobre todo, na sinxeleza amable
da súa vida, na vizosa xeira dos seus feitos”14.
Clodio González Pérez
Museo do Pobo Galego
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Que nos xogamos
no Vao e en Penamoa?
Daniel López Muñoz

A herdanza de Mr Lynch
Nos anos trinta vivía en Alemaña unha importante minoría de xudeus de orixe polaca. O 28 de outubro de 1938, o goberno nacional-socialista decide deportalos a Polonia, de maneira brutal, pero o goberno polaco non os acepta. Quedan durante días en terra de ninguén,
nun limbo fronteirizo, en tan pésimas condicións que o tal limbo, moi
logo, mudou en inferno. A pouco máis de mil quilómetros, un xudeualemán indignado, de apelido Grynszpan, tras recibir o menosprezo
ás súas queixas polo sucedido por parte de Ernst vom Rath, secretario
da embaixada alemá en Francia, comete o erro histórico de ceibarlle
un par de tiros. Aquilo foi a desculpa para criminalizar a todos os
xudeus. E foi o detonante que esperaban as SA, do partido nazi, para
prender a mecha do soado pogrom, ou linchamento dos xudeus polas
masas enfervorizadas e cheas de razóns, razóns tales como a de defender aos seus fillos daquela raza distinta, avara, inferior e amiga do
crime. Ponse en marcha o linchamento. Comercios e negocios foron
arrasados, vivendas incendiadas, cidadáns alemáns (pero xudeus),
acosados e maltratados. Cincuenta persoas de etnia xudía morren na
noite do 9 ao 10 de novembro de 1938. Foi a noite dos cristais rotos.
Linchamento. Nado en 1736, Charles Lynch foi un latifundista quáquero de Virxinia, activo independentista americano, que liderou a
constitución dunha forza de orde e dun tribunal irregulares para castigar aos elementos leais á coroa británica, todo xustificado na distancia que separaba aquel lugar do tribunal legal máis próximo. Do
seu nome derivan moi probablemente termos como lynch law ou lynching, que nós dicimos linchamento. Hai diversos incidentes, datados
arredor de 1780, nos que Lynch, que chegaría a coronel e senador, e
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outros axentes irregulares, acurralaron a sospeitosos que, tras xuízos
sumarísimos nun tribunal ilegal e improvisado, foron severamente
castigados con lategazos, incautación de bens, etc…O que nun principio foi un instrumento de guerra contra brancos colaboracionistas,
transformaríase, despois da guerra de secesión, nun método cruel
para ter baixo control ás poboacións negras, recentemente emancipadas do sur dos EEUU, isto é, empezouse a utilizar como instrumento
de control racial.
Alguén poderá indicar que calquera parecido de todo o anterior cos
acontecementos de Pontevedra, Pontecaldelas e A Coruña, en relación co –agora probable e desgraciadamente frustrado– principio do
fin dos asentamentos do Vao e Penamoa, é esaxerado. Totalmente de
acordo, é unha hipérbole consciente. Sen embargo, salvas as distancias, a algúns parécenos que hai perigosos paralelismos con aqueles e
con outros acontecementos que configuraron modelos sociais baseados na segregación, por moito que non todos tiveran a mesma carga
de dramatismo nin a mesma “solución final”. Pero en todas aparece o
prexuízo racial1 e a inhumanidade que del se deriva, como decisivos.
E sempre, o tumulto e a histeria colectiva, esa ominosa dinámica do
linchamento que tan ben estudada está nos manuais de psicoloxía
das masas. Por fortuna só a nivel de ameaza e disuasión, pero tamén
escandalosa e inhumana, dinámica manifestada nun control, persecuPara quen o negue, cómpre lembrarlle, por exemplo a relevancia que ten en psicoloxía
social a diferenza entre prexuízo manifesto e latente (Pettegrew e Meertens, 1995). Este
último sería un modo destacado, bastante sofisticado e frío de expresar a actitude de
prexuízo cara ao grupo estraño que logra, con todo, non parecer racista aos ollos da
opinión pública. Outra interesante aproximación é a proposta pola teoría do racismo
aversivo de Dovidio e Gaertner, segundo a cal, a pesar de que moitos membros dos grupos
da maioría xa interiorizaran os ideais igualitarios propios das sociedades occidentais,
algúns deles seguirían tendo emocións e sentimentos negativos inconscientes cara
ás minorías étnicas (Nail, Har-ton e Decker, 2003). O racista remiso sería polo tanto
unha persoa benintencionada, con actitudes aparentemente tolerantes e progresistas,
pero incapaz de desfacerse completamente de reaccións hostís inconscientes fronte
a grupos de minorías (Brown, 1995; Nail et al., 2003). Mesmo habería, polo tanto, un
racismo de segunda xeración, de tipo aversivo que representa “unha forma particular de
conflito ambivalente entre sentimentos e opinións asociadas sinceramente con valores
de igualdade e, doutra banda, con sentimentos e opinións negativos dos que non se ten
conciencia. (...) Tales sentimentos non implican hostilidade ou odio, pero si malestar,
inquietude, noxo, medo. Non reacciones hostís, como no caso dos racistas dominantes,
pero si comportamentos discriminantes” (De Maria e Falgares, 2004, 349-350).
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ción e acoso masivo e permanente das vivendas, a utilización de nenos
e nenas en idade escolar, o manexo de información privada de alta
protección filtrada dos arquivos policiais, a mobilización nocturna e
a posta en marcha dun alarmante sometemento racial, con control de
tráfico e accesos, a irracionalidade e a pechazón a toda colaboración
cos plan da administración para dar a estas familias unha segunda
oportunidade.
O linchamento, evidentemente, ten niveis e, ademais, ten varias
caras e cumpre diversas funcións. Algunha desas facianas do linchamento parece descrita nos manuais para o acontecido nestes funestos
días. Concretamente unha desas funcións2 é a de suposta resposta
punitiva a un grupo delincuente. “Pero, que se considera un grupo
delincuente? Para que un grupo pase a considerarse delincuente depende moitas veces de quen o cataloga máis que de quen é catalogado.
Así se explican moitas agresións que sofren os negros, os hispanos en
EEUU, os xudeus en Alemaña nazi, os xitanos e inmigrantes no noso
país. Unha vez catalogado un grupo como delincuente o linchamento funciona como mecanismo compensador dos supostos abandonos
respecto diso por parte da policía ou os xuíces.”3 E como veremos, no
noso caso, esa dimisión de funcións é un factor decisivo a considerar.
Pero a explicación anterior é insuficiente. Na psicoloxía colectiva
parecen estar operando outros elementos. Os estudosos destes temas
describen outra función do linchamento que resulta complementaria,
e que tamén rastrexamos no fervor cidadán desatado entre a cidadanía de raza galega: trátase do linchamento como agresión desprazada. “O linchamento ten o seu antecedente nunha frustración. Quizais
por iso sexa polo que o linchamento é máis frecuente en comunidades
cun alto nivel de frustración como consecuencia de recesións económicas, de normas sociais ríxidas e puritanas... ao non poder dirixir a
agresión contra as fontes frustradoras, prodúcese o desprazamento
cara a algún chibo expiatorio”4.
V. o artigo de Antonio Hernández Mendo, Angustias Estrella Colomo, Pilar Gálvez
Cordero e Irene Ortega Alcántara: Intruducción a la psicología de masas (http://www.
robertexto.com/archivo9/psico_masas_dep6.htm).
3
Ibídem
4
Ibídem
2
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Na verbalización dos seus argumentos, non resulta difícil percibir
entre os veciños unha dobre vía de vivencia da frustración. Insisten
por unha banda no discurso “antidroga”. E, pola outra, reitérase a
cuestión dos “privilexios dos xitanos no acceso á vivenda”.
Estamos logo ante unha dobre frustración: inseguridade/droga e
vivenda. A primeira non é precisamente unha cuestión menor. Está
ben documentado e argumentado o desconcerto e o sentimento de
impotencia dos pais á hora de garantir un ambiente seguro e educativo para os propios fillos, a tremenda incerteza á hora de evitar que
os fillos e fillas, sobre os que xa non se ten a influencia e control de
outrora, caian no inferno da droga. Obsérvese, sen embargo, que neste tema os argumentos non apuntan contra o desleixo das administracións durante anos a respecto daqueles asentamentos, nin contra a
persistente actitude de dimisión de responsabilidade das forzas de seguridade cando se trata de atallar o trapicheo. Tampouco se insiste na
necesidade de que o proceso sexa tutelado por profesionais do social
e garantido, se fose o caso, por forzas de seguridade. Non. Prodúcese
un sutil desprazamento e atácase, acósase e insúltase ás familias que
queren deixar atrás aquel inferno, iso si, ao berro de “non queremos
que o noso barrio se converta, nun Vao, nunha Penamoa”. O chibo
expiatorio sempre está máis a tiro.
A segunda frustración desprazada é a relativa ás dificultades de
calquera familia normal para o acceso a unha vivenda. Tampouco o
discurso veciñal se dirixe ás causas nin aos beneficiados polo encarecemento da vivenda, nin se fan afinados distingos ao respecto das
políticas de antes e de agora. O foco ponse de novo sobre os xitanos
e os alugueiros baixos que teñen que pagar. Cuestiónase aquí outro
aspecto, sobre o que volveremos e que ao cabo tórnase como parte
crucial do que aquí está en xogo: a lexitimidade das políticas de acción
positiva.
Cousas que hai por detrás
Galicia destaca, no contexto español, por non ter feito os deberes en
relación coa supresión de enclaves de chabolas e o conseguinte dereito
da poboación xitana a unha vivenda normalizada. Eses asentamentos
son un mal social en si mesmos, precisamente porque mesturan a ex-
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clusión coa delincuencia. O que se conseguiu nalgúns concellos, como
o de Compostela, no momento en que había que facelo e non sen problemas, non aconteceu noutros lugares. Por iso asentamentos como
os do Vao e Penamoa, convertéronse en problemas crónicos e agudos.
Esa inacción tampouco non é nada inocente. Sábese, porque todo
se sabe, que nun momento dado se deseña, por parte dos responsables de seguridade pública en Galicia, un modelo de control para que
a pequena distribución de heroína se concentre nas nosas enxebres
favelas. Desta maneira diminúese a inquedanza cidadá e tense máis
facilmente localizado o foco do problema. Déixase facer en tanto interese e actúase a requirimento das circunstancias, é dicir, maiormente,
a impulsos mediáticos.
Cómpre indicar algo en particular no caso do Vao. Insistir en que é
un “asunto exclusivamente local”, do concello de Poio, simplemente
porque os caprichosos límites administrativos así o establezan, resulta insostible. Realmente o asentamento do Vao é o poboado chabolista
de Pontevedra. Alí viven de Pontevedra e en función de Pontevedra.
Cando o asunto do Vao salta na prensa, xa se leva, por detrás, un dilatado tempo de debate e de traballo. Traballo de educación social coas
familias, para gañarse a súa confianza, traballo técnico e administrativo dos departamentos implicados, para deseñar e aplicar recursos
públicos ao plan, marcando pautas, apoiando ao concello competente
para o inicio do proceso, traballo dese concello na preparación do plan
de acceso a vivenda coa Consellería, explorando o mercado inmobiliario, adquirindo vivendas para os realoxos. Traballo das ONGs (de maneira significada da Fundación Secretariado Xitano). Cada quen xoga
o seu papel en función das súas competencias. A acción social directa
sobre o terreo corresponde ao nivel de atención primaria dos servizos
sociais, que son función do concello, mediante proxectos aprobados e
financiados pola Vicepresidencia. A erradicación do chabolismo como
tal, realízase mediante unha actuación conveniada entre o concello e
a Consellería de vivenda. A acción policial de respaldo –ula?– no caso
de que persistan interferencias de condutas tipificadas como ilegais,
corresponde á Subdelegación do Goberno que, por certo, en todo o
proceso, tanto o de control do Vao, como na defensa de dereitos bási-
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cos de cidadanía das familias xitanas, estivo ruidosamente desaparecida.
As familias non son simplemente “re-colocadas”. Hai un programa
e persoal educador que se fai cargo, hai uns servizos sociais e un plan
de inclusión para procurar formas de vida alternativas. Hai seguimento e compromisos por parte dos realoxados. Hai un proceso fráxil,
discreto, moi vulnerable á presión externa.
O feito é basicamente acorde coa norma. O único punto que se cuestiona é o que usa o concello de Pontevedra contra o de Poio (nunha
desmesura electoralista que non se sostén na realidade sociolóxica do
Vao): que se actuou “extraterritorialmente”. Decidirán os tribunais,
pero 1) a adquisición de patrimonio por unha Corporación Local fóra
do territorio do concello non é cuestionable; 2) o Vao é un “asunto
social” tamén de Pontevedra e 3) non está tan claro na lexislación
galega de erradicación do chabolismo que o realoxo se teña que facer
“necesariamente” no propio termo municipal.
E non está claro, precisamente, porque a lexislación de erradicación
do chabolismo está inspirada nos principios da política social, e dá por
suposto, en boa lóxica xurídica, os dereitos de cidadanía e libre circulación, entre outros. E o de presunción de inocencia, que seica tamén
é de aplicación aos xitanos chabolistas.
Os emprazamentos das familias xitanas foron os que foron. Seguro
que as decisións tomadas son mellorables, igual que os procedementos, a coordinación, etc... Pero era a primeira vez en moitos anos que
se daban pasos significativos e se conseguía o realoxo acompañado de
sete familias do Vao. Sete familias ás que se lle brindaba unha segunda oportunidade.
Coas protestas e resistencias veciñais xa se contaba. O rumor, a desconfianza, a resistencia, son parte da vida nestes procesos. Tampouco
se pode contar coa complicidade da prensa. O que sorprendeu a case
todos os actores no proceso foi, sen embargo, o comportamento do
Concello de Pontevedra, tanto na admisión sen matices do discurso
e a lóxica veciñal, como pola actuación institucional e xudicial que
parte do feito de que o Vao é problema alleo.
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Certamente que en Monte Porreiro xa había unha importante comunidade xitana (dun grupo cultural e economicamente diferente ao
do Vao) asentada e integrada. E resulta igualmente certo que a escolla
do famoso edificio da rúa Alemaña non foi a mellor das posibles. Co
base neses feitos obxectivos e na libre vontade das familias realoxadas, arbitrouse e procurouse unha saída alternativa, que leva o seu
tempo.
O que nos xogamos
Dar a razón aos amotinados, porque son máis, ou porque son dos nosos, ten serios perigos, por moito que se queira xogar a baza atenuante da conxuntura electoral. Volvamos agora a vista á Coruña: como
se pode asegurar aos veciños arremuiñados en espontáneo tumulto
que en tal polígono, no que se promoveu vivenda social, non van ir
xitanos de Penamoa? E se resulta que eses cidadáns de etnia xitana,
en exercicio do seu dereito, participan no correspondente concurso de
adxudicación de vivenda e obteñen máis puntos ca ninguén? Que tipo
de manobra e con que pé no noso ordenamento xurídico, se pode argallar polos poderes públicos locais de calquera das cidades implicadas
para lle privar aos potenciais adxudicatarios dos dereitos adquiridos
en boa lide? En definitiva, e esta é unha das cuestións máis de fondo:
Como de grande ten que ser un tumulto veciñal para conseguir que
un gobernante prevarique a costa das minorías excluídas?
En todo este proceso houbo actuacións e discursos que parecen fundados nun espellismo ben perigoso: consiste na ilusión óptica de que
a segregación física ten un correlato xurídico; como se, efectivamente,
houbese unha cidadanía de segunda; ou, recorrendo a un paralelismo
inevitable, como se no canto de vivir nun estado coma este, estivesemos no Réxime de Pretoria, cos seus Sowetos, a súa educación bantú
e os seus espazos perfectamente segregados. Por incrible que pareza
hai trazas dese pensamento tanto entre os veciños como en certas
declaracións contemporizadoras dos poderes públicos locais.
Por iso en todo este proceso, algúns pensabamos que non era o tempo do pragmatismo, senón dos principios. Porque o que estaba en xogo
era visibilizar eses principios contra aquel perigoso espellismo da cidadanía segregada. E despois de todo o vivido e o que se está a vivir
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aínda, a cuestión permanece: quen marca a axenda da política social,
especialmente cando se trata de asuntos de alta conflitividade?
Efectivamente, nas “razóns dos tumultos” están en xogo aspectos
irrenunciables para un estado social e, en pura racionalidade, para
calquera partido político que se teña por progresista. Vexamos algún
deles:
Primeiro: A obriga e o dereito dos poderes públicos a unha acción
positiva na erradicación do chabolismo e no acceso a unha vivenda
normalizada. Nun estado social avanzado a existencia de realidades
como as do Vao, Penamoa, O Carqueixo, etc.. son inadmisibles. As
administracións deben intentar desde o ámbito de competencias que
lles sexan propias a súa erradicación. Para tal fin hai instrumentos
legais. Esa obriga implica –como en tantos outros eidos das políticas
públicas: maltrato, eivas físicas ou psíquicas, pobreza, desvalemento,
etc...– unha acción ou discriminación positiva, que debe ser taxada,
pero consistente e eficaz. Cuestionar a lexitimidade desa iniciativa
pública alcumándoa de “privilexio para cos xitanos” é negar a esencia
da acción solidaria e redistributiva, isto é, do estado social.
Segundo: A defensa clara e decidida dos dereitos fundamentais das
persoas. Con independencia dos procedementos e estratexias concretas e da prudencia sempre necesaria nestes procesos, os poderes
públicos e demais actores involucrados na resolución do conflito, especialmente en circunstancias como as aquí desencadeadas, deben
manter unha escrupulosa vixilancia do respecto á dignidade de todas
as persoas e aos seus dereitos de libre circulación, seguridade, privacidade e honra. Trátase de non alentar nin cooperar con posicionamentos ou mobilizacións con connotacións racistas, pero, ademais, de ser
o caso, de que actúen os poderes do Estado encargados de velar pola
seguridade e os dereitos das persoas, se estes corren o risco de seren
vulnerados.
Terceiro: O respecto ao principio de legalidade. As familias realoxadas en diferentes puntos da área de Pontevedra accederon de maneira
legal a un contrato de aluguer no marco dunha actuación apoiada
nos procedementos establecido para erradicación do chabolismo e
acceso a vivenda normalizada pola consellería competente. Non son
cidadáns de segunda, tampouco non son okupas, teñen un dereito pú-
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blico subxectivo á presunción de inocencia e o dereito moral a unha
segunda oportunidade. Teñen, polo tanto, o dereito á defensa policial
e xudicial se sofren acoso de particulares, autoridades ou medios de
comunicación e están lexitimados para iniciar un proceso en vía penal
fronte a calquera coacción ou acoso, especialmente se reviste contido
discriminatorio. O artigo 510 do novo Código Penal, ademais, tipifica
o delito de “provocación á discriminación”.
Cuarto: Posibilidade de rectificación consensuada e parcial de posibles erros cometidos no proceso. Todo o anterior non obsta para que de
común acordo coas persoas afectadas –e titulares dun dereito de uso
das vivendas– se podan revisar e rectificar posibles erros cometidos
durante o proceso. Se efectivamente a decisión concreta de emprazamento dos novos veciños no barrio de Monte Porreiro non foi correcta por razóns de oportunidade e equilibrio social nun barrio no que
xa hai en marcha un proceso de integración, por circunstancias que
afectaban á situación regulamentaria das vivendas, ou por calquera
outra que se poida detectar, cómpre valorar a situación coas familias
afectadas e pactar, acordar e posibilitar unha saída alternativa. Esa
revisión debe ser respectuosa co principio de legalidade, elaborarse
sen presión, a instancia das propias familias e co tempo necesario
para que sexa exitosa.
Quinto: Non invalidación nin cuestionamento de todo o proceso. A
revisión puntual e debidamente xustificada dalgún dos pasos dados
no proceso non invalida o proceso enteiro. Actuar por presión “popular e contaxiosa”, xeneralizar a “retirada” de todas as familias aloxadas en diferentes puntos, equivalería a renunciar a posibilidade de
erradicación do chabolismo.
Sexto: Acción social intensa e sostida no tempo. A complexidade intrínseca dun proceso de realoxo e normalización das condicións de
vida destas familias, unidas ás especiais circunstancias que concorren
neste caso, implican a necesidade dunha actuación de acompañamento socio-educativo intenso e continuado no tempo.
Daniel López Muñoz
Sociólogo
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Non á droga ou exclusión
Luís Seoane Ares

Monte Porreiro é un barrio, situado a dous quilómetros da cidade de
Pontevedra, con máis de 7.500 persoas. No seu nacemento apuntaba
ser un lugar tranquilo de chalets e xente rica. Dende hai vinte e cinco
anos a decisión de concentrar aquí vivendas de protección oficial, fixo
derivar noutra realidade social ben distinta, predominando a clase
media-baixa. Algúns problemas, tamén a dolorosa realidade da droga,
déronlle a estas xentes e lugar mala fama.
Cando cheguei a esta parroquia do Bo Pastor, en setembro de 2003,
máis de un me preguntou, entre preocupación e sorpresa “mandáronte
para Monte Porreiro? Sorte!”
Ó vivir aquí fun descubrindo que as persoas, con tódolos seus
problemas, loitan por vivir e convivir, buscando xuntos un ambiente
que non ten nada que ver coa mala fama coa que se lles etiqueta.
Dende hai máis de quince anos a asociación de veciños loitaba unida
por darlle máis calidade de vida ás familias que chegaban buscando
onde poder vivir. Entre as moitas necesidades estaba a erradicación
do tráfico e consumo de drogas nas rúas e prazas. E conseguírono,
segundo testemuño dos que levan aquí moitos anos. Pero seguiu o
problema, camuflado nalgunhas vivendas. O tráfico de drogas e o seu
consumo non era tan fácil de erradicar. Moitas familias, por desgraza,
coma noutros lugares, sufriron as terribles consecuencias, con fillos
enganchados, no cárcere... Afondar neste tema levaríanos moitas
páxinas.
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Os medios de comunicación sacaron á luz, hai meses, varias ordes
xudiciais que obrigaban a derribar chabolas en varios lugares de
España. Aplicando unha desas ordes xudiciais, a principios de febreiro
faise público o intento de realoxar en Monte Porreiro a catro familias
xitanas, procedentes do Vao ¿É acertada a maneira de xestionar o
realoxo destas familias?
Para moitos, conseguir aquí vivenda de protección oficial fora lento
e difícil, agardando a súa quenda en longas listas de espera. Escóitanse
comentarios coma este: “Como imos permitir agora que veñan vivir
aquí estes maleantes do Vao, con todo o apoio do Concello de Poio e
a Consellaría de Vivenda, tendo a fama de traficante ricos, cos seus
cochazos, sen pagar coma nós, que somos currantes? “Non pode ser!”
Aquí convivimos, en paz, un colectivo numeroso de paios (7.000?) e
xitanos (máis de 500?). E todos presumimos de que non somos racistas
nin xenófobos, mentres non nos chamen á porta da vida cotiá. Non
estaremos agochando vellos prexuízos e algún que outro estereotipo?
Cando se trata de erradicar o chabolismo vemos que custa moito
saber cómo levar á practica as ordes xudiciais. Algunhas liortas moi
perigosas, transmitidas polos medios de comunicación, con policía
por medio, fan pensar que o que pasou nalgún pobo de Madrid...
Tamén chegará aquí? Penamoa, na Coruña; o Vao, en Pontevedra;
o Carqueixo, en Lugo... son os nosos guetos. Queremos, si, que se
solucione, pero que non nolos traian para aquí. Noutro sitio. E parece
que non pode ser doutro xeito. A poucos metros temos focos de
miseria humana e... sálvese quen poida. O programa Callejeros, que
se emite en Cuatro, métenos a realidade polos ollos, pero con cambiar
de canal... Tranquiliños! En Vilarchán –Ponte Caldelas– os veciños
compran unha casa para impedir que veñan “eses Jiménez”. Terán
que seguir alí, no inferno do Vao?
Que pintoresca e curiosa me resulta este tipo de “unidade veciñal”,
cando se trata de plantar barreiras, porque son xitanos e do Vao.
Trátase de loitar contra a droga ou de excluír? Mentres tanto, algúns
paios, de “pura raza”, para ser coma todos, cómpranlle ó fillo un coche
de alta cilindrada, tuneado, aínda que o conduza cego de tripes e
alcohol, causando outro accidente mortal. Son moitas as dependencias,
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que procuramos maquillar como decentes e civilizadas, por ser legais,
aínda que poñan en perigo a nosa saúde persoal e social.
As administracións miran para outro lado, ata que as cousas xa
non se poden aprazar máis. E, como xestionar este asunto? Aquí ou
botando fóra? Onde puxeron as pancartas a tempo, en novembro de
2007, xa non o intentarán.
Acoller, incluír, integrar, celebrar a interculturalidade soa moi ben,
como meta a acadar; e medrou a nosa sensibilidade cara estes temas.
Como a realidade é moi complexa, cantos pasos quedan pendentes?
Despois dunha longa historia de problemas coa droga podemos
comprender os medos, cansazos e razóns dos veciños. Ós crentes
cristiáns, penso que nos toca compartir unha palabra de alento
para animar á cordura, á sensatez, para dar unha oportunidade a
quen a precisa. Houbo reaccións de “cristiáns de toda a vida”(?) que
trataban de convencer que era inoportuno e imprudente pensar
noutra alternativa. O apoio, no ámbito parroquial foi moi escaso.
Había que protexer ós máis novos, dicíase. Deste xeito? Sen dúbida,
é máis fácil e rápido excluír ás persoas que educar ós fillos (familia,
parroquia, colexios...) na verdade, para convivir con responsabilidade,
na tolerancia mutua, en liberdade, no respecto, apoiando a solución
ós problemas reais e non ós que nos inventamos. Como integrar se
non nos baixamos das nosas torres e hipocrisías?
No ambiente das familias, colexios, parroquia e rúa respirábase
moito barullo, crispación, crítica lixeira, calumnias, insultos, ameazas
e moi pouca reflexión. E no medio de tanta euforia e ruído, moita
confusión.
E chegou o I Domingo de Coresma:
• Evanxeo das tentacións: identificados coa vida de Xesús, en todo.
(?)
• Campaña contra a fame (proposta de implicarnos todo o ano e,
especialmente, durante a Coresma).
• Celebramos a Eucaristía e estamos chamados a vivila na realidade
cotiá, preguntándonos como o faría Xesús. Certos practicantes
(crentes?, cristiáns?) mostraban actitudes dun claro rexeitamento
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cara estes novos veciños. A directiva da AA.VV. convocábanos o luns,
día once, a unha asemblea, para tratar esta preocupación. Era preciso
animar a unha participación pacífica e construtiva:
• Loitamos contra os delitos ou contra as persoas? Xesús non
aceptou os erros de Pedro e os demais apóstolos, a prostitución da
Magdalena, a infidelidade do adulterio, a corrupción de Zaqueo e
Mateu, etc, pero acolleu sempre ás persoas e sentíronse salvadas,
liberadas, perdoadas, renovadas, integradas, recuperadas.
A proposta de Xesús é moi esixente pero nunca excluínte.
• Seguimos a Xesús ou deixámonos marear polo poder, a vida
fácil, os prexuízos, as etiquetas sociais ou relixiosas, as rutinas
superficiais...?
• Teñen dereito a unha oportunidade. Si ou non? Pois..., polo que
expresaron algunhas persoas, na celebración, parecía que non.
• Podemos xulgar ás persoas polas “etiquetas” da mala fama ou
pola súa procedencia?
• Trátase de escoitar e acoller ou de excluír e condenar? Convértete
e cre no Evanxeo!
Durante esa semana a tensión era demasiado elevada: divisións,
berros, insultos, ameazas. Xustificábase o rexeitamento e a exclusión
destes novos veciños, pero non se lle chamaba polo seu nome; todo
moi “lóxico e razoable”. A este ambiente trata de responder o seguinte
manifesto, lido e ofrecido ó final das Eucaristías do II Domingo de
Coresma:
MANIFESTO
Os acontecementos que nos están afectando moi de cerca nestes
días, ou en calquera momento da vida, creo que nos esixen unha
reflexión valente e positiva. Polo tanto, manifesto que:
1. Ante os problemas (de cada persoa, da familia, da sociedade, da
educación, da igrexa...) os adultos precisamos cordura e sensatez
en todo o que pensamos, dicimos e facemos; entre nós e de cara
ós máis novos.
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2. É urxente que respiremos, con máis serenidade, buscando xuntos
as solucións. Nunca é unha boa solución a un problema actuar
con nerviosismo, crispación, violencia, insultos, ameazas, crítica
destrutiva, calumnias, agresión verbal ou física, mentiras, etc.
3. Os nenos, os máis novos, están percibindo un ambiente que
non lles axuda; teñen dereito a ver nos pais, avós, profesores,
educadores, catequistas e veciños todos, persoas adultas que lles
transmitamos paz, tamén nos momentos de conflito.
4. Son moitas e graves as adiccións ou dependencias que nos fan mal,
drogas legalizadas ou non: cocaína, heroína, cannabis, alcohol,
tabaco, ludopatías; adición ó diñeiro, ó móbil, ós videoxogos, ó
ordenador, á televisión sen filtro, ás marcas, ó consumismo, ás
ideoloxías, ás crenzas rutinarias, á relixión desconectada da vida
cotiá; ser escravos da imaxe; a envexa, a cobiza, os celos, etc.;
non podemos perder a lucidez para ver, educar e actuar.
5. Os erros que cometemos nós ou outros, non nos deben desanimar
nin crispar os ánimos, senón que piden que sexamos persoas
espertas, atentas á realidade e defensoras de todo dereito
humano.
6. Os cristiáns queremos e debemos mirar a realidade das persoas
como o fai Xesús: con valentía, pero sen odio; con liberdade, pero
sen lixeirezas; con enerxía, pero sen violencia.
Para acabar: con esta situación á vista, os crentes en Xesús de
Nazaret, podemos escoitar o Evanxeo, facernos algunhas preguntas e
actuar en consecuencia:
1. “Douvos un mandamento novo: amádevos uns a outros; como
eu vos amei, amádevos tamén entre vós. Nisto coñecerán todos
que sodes os meus discípulos.” (Xn 13,34-35) “Comprendedes o
que fixen convosco? Vós chamádesme ‘Mestre’ e ‘Señor’ e dicides
ben porque o son. Logo, se eu, o Señor e Mestre, vos lavei os pés,
tamén vós debedes lavarvos os pés uns a outros. Deivos así un
exemplo, para que como eu fixen convosco, así fagades tamén
vós” (Xn 13, 12-15).
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Poderemos celebrar así o Xoves Santo? A quen servimos ou lle
lavamos hoxe os pés? Só a quen nos cae ben, a quen non nos
implica a vida? Ou lavámonos as mans e, ante o que non nos
gusta, limitámonos a tranquilizar a nosa conciencia facendo un
lavado de imaxe?
2. “Fun forasteiro e non me acollestes”. (Mt 25, 43). Cheguei como
xitano do Vao e non me quixeches como veciño.
Repetiremos o rexeitamento e a exclusión do Venres Santo?
Volvemos a crucificar a Xesús?
3. “Quen di que está na Luz, pero odia ao seu irmán, está na
escuridade, camiña na escuridade e non sabe a onde vai, porque
a escuridade lle cegou os ollos.” (1 Xn 2, 9ss.) “Se un di: eu amo a
Deus, pero odia a seu irmán, é un mentireiro” (1 Xn 4,20).
Quen non ama, permanece na morte. Quen ama, pasa da morte á
vida. Estamos mortos ou resucitados? Cales son as consecuencias
do noso Bautismo? Vivimos a enerxía da Pascua? Fainos moita
falta.
Feliz Pascua de Resurrección!!!
Luís Seoane Ares
Párroco de Monte Porreiro
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Por unha sociedade
plural, unha convivencia
intercultural

A Fundación Secretariado Xitano, a Asociación del Pueblo Gitano
de Galicia, a Federación Galega de Asociacións Xitanas, Asociación
de Promoción e Integración Xitana de Lugo, Asociación Centro
TRAMA-Galicia, Foro Galego de Inmigración, Seminario Galego de
Educación para a Paz, Plataforma polo Emprego, Fundación Cultura
de Paz, Cáritas Interparroquial de Santiago, Coordinadora de Crentes
Galegos e Galegas, Asociación Casa Latinoamericana en Galicia,
Asociación IRIMIA, Encrucillada, Somos Igrexa-Galicia, Colexio
Oficial de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia, Asociación
Gondwana, Médicos do Mundo, Mulleres Cristiás Galegas, CUT,
Esquerda Unida, Consello de Relacións Veciñais de Santiago, Colexio
Oficial de Psicólogos de Galicia, Coordinadora do Barrio de Vite,
Centro de Desarrollo Rural de Ancares, Colexio Oficial de Diplomados
en Traballo Social de Galicia, Vangarda Obreira, Amarante, Amani
Galiza, Asociación Puente Cultural Rumano-Gallego e Asociación
de Empregadas de Fogar Xiara, entre outras asociacións e entidades
presentaron o xoves 13 de marzo na Galería Sargadelos de Santiago de
Compostela en relación coa problemática suscitada polo realoxamento
de familias xitanas que habitaban o poboado chabolista do Vao en
Pontevedra no seguinte manifesto.
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MANIFESTO
Por unha sociedade plural, unha convivencia
intercultural:
O pasado día, cinco de febreiro de 2008, produciuse o realoxamento
de tres familias xitanas do Vao, no municipio Pontevedrés de Poio, e
trasladáronse a vivir a Monte Porreiro, en Pontevedra. Estas familias
foron desaloxadas dos seus fogares por unha orde xudicial, por un
expediente de infracción urbanística. Os seus novos domicilios foron
adquiridos polo concello de Poio, a través dun convenio coa Consellería de Vivenda, para a erradicación do chabolismo.
Ao notificarse o realoxamento das familias, os veciños de Monte
Porreiro anunciaron mobilizacións. O motivo que alegaron para tales
actuacións non foi a condición xitana das familias, senón que procedían dun poboado chabolista e que en devandito poboado vendíanse
drogas.
Esta situación de rexeitamento das familias do Vao vén reproducíndose desde que durante o pasado mes de outubro se mobilizaran
as familias do lugar de Vilarchán, en Ponte Caldelas para evitar que
unha familia comprase vivenda nese municipio. Con posterioridade, o
rexeitamento fíxose presente en forma de manifestacións, asembleas
veciñais e outras mobilizacións en diferentes parroquias dos concellos
de Pontevedra, Marín e Poio. Cando se levou a termo o derrubo das
vivendas infractoras que ficaban en pé no Vao as familias afectadas
foran aloxadas de forma transitoria nun cámping na parroquia de
Portonovo, no Concello de Sanxenxo; a presión veciñal levou ao propietario do mesmo a expulsar ás familias ó pouco de seren levadas
alí.
A situación resultante debe considerarse grave, toda vez que Galicia é a primeira Comunidade Autónoma no conxunto do Estado con
maior taxa de poboación xitana vivindo en asentamentos segregados,
na súa maioría en barracas ou infravivendas. Para acabar coa exclusión social asociada con esa segregación espacial cómpre facer unha
aposta política polo fin do chabolismo e pola creación de espazos de
convivencia intercultural en todos os barrios das nosas vilas e cidades, sen descartar tampouco as parroquias rurais.
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Os discursos que mesturan o rexeitamento das drogas e o afastamento das persoas que as venden nunhas condicións de completa exclusión social, culpan dun fenómeno complexo ao derradeiro elo, o
máis feble, dunha cadea de produción, tráfico e distribución da droga.
En vez de sentir vergoña pola existencia deses guetos, e propoñer a
súa desaparición, hai persoas e colectivos sociais que propoñen o seu
reforzamento. Mesmo hai responsables políticos que dan pulo a eses
discursos.
Como organizacións sociais cunha responsabilidade importante na
creación de espazos de convivencia cívica e de inclusión social, queremos reclamar un consenso social e político arredor do obxectivo de eliminar os barrios segregados nos que xermolan as actividades ilícitas,
para procurar espazos de convivencia. Esa eliminación dos espazos
segregados supón un esforzo por parte do conxunto da cidadanía, por
parte das Administracións Públicas e por parte das entidades sociais.
Pero ten como horizonte unha sociedade máis harmónica, menos conflitiva e máis pacífica.
Entendemos que resulta imprescindible rematar cos tópicos que
vinculan as minorías étnicas co deterioro dos espazos da vivenda e da
convivencia, así como da delincuencia e a marxinación. Pero rematar
con esa ecuación perversa significa dotar ao conxunto dos barrios e
parroquias do noso país dunha permeabilidade social que ata agora
parece estar faltando.
Por suposto que, nos casos extremos, será necesaria a actuación dos
Corpos e Forzas de Seguridade do Estado, e en todos eles, a presenza
de mediadores/as interculturais e de educadores/as sociais que poidan
garantir a convivencia e o desenvolvemento dos hábitos para a tenencia e uso da vivenda en condicións de cidadanía plena, con dereitos,
pero tamén con obrigas e responsabilidades.
Pero para que os mediadores e os educadores poidan traballar, para
diminuír o nivel de conflitividade social e para incrementar a cohesión e o benestar do conxunto da sociedade, cómpre desactivar estes
conflitos e denuncialos como orixe de incidentes racistas e, o que é
máis grave a medio prazo, como xermolo dunha sociedade da segregación e da exclusión social, que atenta contra a nosa memoria como
pobo emigrante e contra o noso futuro de benestar e de convivencia.
Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2008
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Manifesto da Asociación
Ecuménica de Teólogos/as do
Terceiro Mundo ASETT

São Paulo, 23 de xaneiro de 2008
“Gustaríame que se celebre a diversidade de razas, xéneros, culturas
e crenzas. Deus non ten necesidade de que dos cristiáns o protexan.
E Deus non é especialmente cristián. Deus é a divindade de todas as
persoas que desexan pertencerlle”1 (Desmond Tutu).

Queridos irmáns e irmás, teólogos e teólogas, compañeiros e compañeiras no compromiso solidario cos empobrecidos do mundo, e no afán
de unir a fe con este servizo de comuñón.
Esperamos atopalos firmes na paz e na alegría. Nós, membros da Coordinación Internacional da ASETT2, Asociación Ecuménica de Teólogos
do Terceiro Mundo, escribímoslles para estreitar os lazos que nos unen
na misión propia de ASETT e, así, dar un sinal de comuñón e apoio a
un irmán e compañeiro que en certa forma, a causa da tarefa que lle encomendamos que fixese, está a sufrir presións e censuras inxustas. Por
outra banda, o propósito co que lles escribimos esta mensaxe é insistir
en que todos e todas nós, que nos empeñamos en elaborar unha teoloxía
para hoxe, poidamos gozar das condicións mínimas de liberdade de investigación e de expresión, sen as cales non se dará unha teoloxía que
non sexa mera repetición pouco intelixente de dogmas de sempre.
En Quito, Ecuador, en outubro de 2001, a Asemblea Mundial da
ASETT decidiu cos seus votos que o obxecto principal da investigación
Desmond TUTU, nunha entrevista ao Servizo de Prensa Protestante de Suíza. En
L ‘Actualité Religieuse, 171- 172 (nov-dec 1998) 7.
EATWOT pola súa sigla en inglés: Ecumenical Association of Third World Theologians.

1

2
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teolóxica da ASETT fose a elaboración dunha Teoloxía do Pluralismo
cultural e relixioso desde a opción espiritual e os presupostos metodolóxicos da Teoloxía da Liberación. A partir de entón, a Comisión Teolóxica de América Latina da ASETT puxo mans á obra, e, sempre animada
polo espírito investigador e a capacidade de organización e de traballo
de José María Vigil, reuniu teólogos e teólogas, tanto de América Latina como doutros continentes, e organizou unha serie de cinco volumes,
titulada Polos moitos camiños de Deus, que se constituíu xa nunha boa
pista para o afondamento nunha Teoloxía Pluralista e interrelixiosa a
partir dos presupostos e camiños da Teoloxía da Liberación. A asemblea
mundial seguinte da ASETT, celebrada en Johannesburg, Sudáfrica, en
2006, confirmou esta opción de traballo teolóxico e votou por José María
Vigil para coordinador da Comisión Teolóxica Internacional da ASETT,
así como da Comisión Teolóxica Latinoamericana da mesma ASETT.
Non podemos deixar de expresar a nosa tristura ao saber que a Comisión para a Doutrina da Fe da Conferencia Episcopal Española divulgou
unha nota de censura e condenación contra o libro Teología del Pluralismo Religioso, da autoría de José María Vigil, ademais de emitila sen
comunicarse sequera co autor para lle pedir aclaracións sobre os puntos
que puidesen parecerlle estraños ou discutibles aos bispos.
Lamentamos que pastores cristiáns que deberan dar ao mundo un
exemplo de ser persoas de diálogo, condenen un libro sen conversar co
autor, e sen escoitar polo menos unha opinión diverxente das súas. Non
se dan conta de que a preocupación de reflexionar sobre a fe a partir de
presupostos culturais novos, ao contrario do que prexulgan, renova a posibilidade de adhesión espiritual para unha multitude inmensa de seres
humanos que non consegue xa acoller a mensaxe do reino de Deus se vén
dunha Igrexa autoritaria e pechada no seu dogmatismo.
Como entidade ecuménica e responsable de incentivar a investigación
teolóxica, a ASETT está convencida de que, máis perigoso para a fe que
calquera erro doutrinal que por acaso estiver contido entreliñas nun libro como o de Vigil, sería o fin da elaboración teolóxica, ao ser reprimida
polo cerceamento da liberdade de pensamento e polo rexeitamento eclesiástico dun san pluralismo de investigación nas Igrexas cristiás.
Como teólogos e teólogas cristiáns, non podemos asistir a este tipo de
censura coma se non tivésemos nada que ver con iso, limitándonos a
expresar o noso desgusto e lamento. É preciso deixalo claro: na censura
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ao libro de José María Vigil é o conxunto de toda a investigación de todo
o noso traballo teolóxico, coordinado por todo un equipo, o que, indirectamente, está sendo xulgado e censurado. Cada vez que un compañeiro
ou compañeira é censurado por posicións teolóxicas que son as mesmas
que as nosas e que proceden do traballo que realizamos xuntos, é a todos
nós a quen esta censura fere.
Dado que é a nosa obriga ética, reiteramos aos bispos católicos de España, e doutros lugares, así como aos pastores doutras Igrexas, a nosa
dispoñibilidade para dialogar con eles sobre calquera punto que quixesen
afondar. Esperamos que a Comisión para a Doutrina da Fe da Conferencia Episcopal Española poida aceptar o noso convite para dialogar
e afondar xuntos as cuestións que, como teólogos/as e pastores/as nos
interesan.
Aceptaremos sempre discutir teoloxicamente as cuestións abertas e,
nun diálogo crítico, revisar os puntos que para eles fosen discutibles.
A ASETT foi creada nun ambiente eclesial marcado polo diálogo e pola
certeza de que a unidade só é posible cando se acepta convivir positivamente coas diferenzas. Como en véspera da súa morte dixo o monxe e
místico Thomas Merton, “O nivel máis profundo da comunicación non
é a comunicación, senón a comuñón. Dáse sen palabras. Está máis alá
das palabras, máis alá dos discursos, máis alá dos conceptos (...). Nós xa
somos Un. Pero imaxinamos que non o somos. O que temos que reencontrar é a nosa unidade orixinal. O que temos que ser é o que xa somos”3.
Rohan Silva
Presidente, Colombo, Sri Lanka

Emmanuel Martey
Vicepresidente, Legon, Ghana

Luiza E. Tomita
Secretaria Executiva e Tesoureira, São Paulo, Brazil

Extemporaneous Remarks by Thomas Merton, citado por Jean-Claude BASSET, Le
Dialogue Interreligieux, histoire et avenir, Ed. du Cerf, Paris 1996, p. 122.
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Crónica do
Finis Terrae

As doces derrotas que
saben acedas
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. As claves políticas do nove de
marzo en España e en Galicia
O Partido Popular, que non foi capaz de entender nin asumir a derrota
electoral do 14-M de 2004, tampouco
quere saber o que lle acaba de acontecer nas urnas do nove de marzo de
2008, e, lonxe de anotar a segunda
derrota, para analizar con coidado as
súas causas e consecuencias, segue
empeñado en adozar coa matemática os contundentes amargores que
lles produce a política. Por iso penso
que os dirixentes da dereita deberían
contratar un consultor externo –un
politólogo independente e avezado–
para que lles lembrase as verdades do
barqueiro que non queren escoitar.
Este politólogo debería dicirlles, por
exemplo, que unha mesma diferenza
en escanos en dúas eleccións sucesivas (16 en 2004 e 15 en 2008) resulta
máis importante e máis grave canto
máis cerca se atopa da maioría absoluta, e que non é que moito máis grave perder por 1-0 no minuto noventa
do partido que perder por 2-0 no minuto dez. Tamén debería lembrarlles
que o que mete na historia a un atleta non é o gañar a medalla de ouro na
proba de cen metros lisos por unha
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enorme vantaxe, senón o feito de
gañar catro ou cinco finais seguidas
aínda que só sexa por unha milésima
de segundo. E tampouco deberían
esquecer unha terceira advertencia
que aconsella non matizar as derrotas, porque, como di a copla castelá,
“En esta vida emprestada, / del bien
obrar es la llave, / aquel que se salva
sabe; / el otro no sabe nada”.
A importancia da vitoria electoral,
que parece parca en termos cuantitativos, é enorme, non obstante, en
termos cualitativos. Porque lle quita a razón ao PP no proceso de deslexitimación emprendido contra os
resultados de 2004; porque pon os
grandes debates do Estado –terrorismo, modelo territorial, política exterior autónoma e preeminencia das
políticas sociais– do lado do PSOE;
porque asenta o liderado de Rodríguez Zapatero a enorme distancia de
Mariano Rajoy; porque converten ao
PSOE no único partido que ten presenza eficiente –lembremos o sucedido en Euskadi e Cataluña– en todo o
territorio estatal, e porque frustra a
estratexia de inmediata recuperación
de poder que determinou a oposición
simplista, unidimensional e bronca
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practicada polo PP na pasada lexislatura. E esta é a razón pola que tódolos esforzos orientados a lembrar que
o PP subiu en votos e en escanos, se
acaban estrelando contra a sensación
de crise que agroma con teimosía no
partido de Mariano Rajoy.
Fronte aos alambicados análises
electorais practicados polos sociólogos cuantitativistas, que converten
en pedra filosofal a mobilización que
sempre se deriva das políticas de forte confrontación, teño por certo que
o PP perdeu as eleccións xerais de
2008 polos mesmos motivos que perdeu as de 2004, e que ben poderían
resumirse nos seguintes seis puntos:
1. Porque, carentes dun bo diagnóstico dos resultados de 2004, non
se decataron aínda de que a derrota
inmediatamente posterior ao 11-M
non traía causa dun atentado terrorista que ben puido darlles a maioría
absoluta que tiñan perdida, senón da
xestión posterior da crise que dominou o final da campaña, que puxo en
evidencia a un goberno mentireiro e
ineficiente que quixo valerse do terror, e máis expresamente do terror
de ETA, para elevar o rango da prevista –e despois frustrada– vitoria
electoral.
2. Porque aínda pensan que o aznarismo segue vixente, e que os españois están engaiolados por un
modelo demagóxico que fixo pé nun
inflexible concepto de España, da súa
unidade e da súa grandeza e fortaleza, e que non se decatan que hai un
electorado cada vez máis centrado

que rexeita a preeminencia do orden
sobre a liberdade, que non está satisfeita polo discurso neocons e simplista que devece os valores colectivos en
favor dos intereses individuais, que
non cree na guerra como instrumento de engrandecemento económico
e político, e que non acepta que as
políticas contra o terror sirvan de
pretexto para reducir a calidade da
democracia e para potenciar o papel
do Estado como referente político e
moral case absoluto.
3. Porque adoptaron unha estratexia de campaña que con vistas a
unha inmediata recuperación do goberno, no dubidou en crispar a oposición dun xeito extremo, reducindo
os puntos de choque a catro temas
–terrorismo e seguridade pública,
unidade territorial e contención da
expansión das autonomías, control
sobre a inmigración e prezos– ata o
punto de facer un discurso tan simple e unidimensional que converteu
a Mariano Rajoy nunha marioneta
pouco atractiva que tiña as cordas
nas mans de Aznar, Acebes e Zaplana.
4. Porque non se decataron de que,
en aras a fixar o propio electorado,
para telo sempre disposto a un inminente asalto electoral, acabaron por
facer inviable o transito de electores
entre o PSOE e o PP. E por iso foron
incapaces de rendibilizar os grandes
erros cometidos por Zapatero –proceso de negociación con ETA, reforma
do Estatut de Cataluña, confrontación coa xerarquía católica, choque
frontal coa política exterior ameri-
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cana e lixeireza no enfoque da crise
económica– no seu empeño de presentarse diante dos electores como
un presidente lexitimado pola súa
capacidade de transformar a realidade social e política de España.
5. Porque non souberon medir os
tempos de cada unha das estratexias
adoptadas, e porque non se decataron
de que hai determinados temas –terrorismo, prezos e inmigración– que,
sendo moi eficaces á hora de crear
unha sensación artificial de desgoberno, son tamén moi insostibles no
tempo, podendo volverse, como así
sucedeu, contra o propio partido que
os mete na axenda electoral.
6. Porque non tiveron en conta o
baixo nivel de liderado social e partidario exhibido por Mariano Rajoy,
e porque non se decataron de que
ese liderado caía en picado cada vez
que, no marco dos debates ou da confrontación estática sobre os grandes
temas, se poñían de manifesto as carencias doutrinais e ideolóxicas nas
que se fundamentaba o líder do PP.
Ao PP espéralle, pois, un lento
proceso de renovación, no que están
implícitos o discurso, os cadros, a estratexia electoral e o liderado. E por
iso cabe pensar que os resultados do
9-M-08 non só comprometen o obxectivo de recuperar a Xunta de Galicia
(na primavera do 2009) e de apurar a
hipotética e afastada vitoria electoral
de 2009, senón que poñen en pista
de xubilación a unha parte moi importante dos cadros dirixentes do PP
–Baltar entre eles– sobre os que se
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asentaba a súa fortaleza organizativa. Por iso penso que o PSOE gañou
por moito máis do que parece, mentres que ao PP se lle está facendo
cada vez máis aceda a doce derrota
da noite electoral, porque, como dicía
Gibbón, “os ventos e as olas sempre
están do lado dos navegantes máis
capacitados”.
2. Se isto pasa na casa, que non
nos pasará cos de fóra?
O poboado do Vao, na Caeira (Poio)
é coñecido na comarca de Pontevedra dende hai moitos anos, xa que,
no medio dunha suciedade e dunha
miseria case infinitas, convertérase
nun centro de subministro de droga
onde a xente se abastecía á vista do
público e co consentimento, máis ou
menos explícito, das forzas da orde
pública. Ninguén se explica, non
obstante, por que se chega a estas
situacións, e por que se manteñen
tanto tempo, mentres se afirma loitar contra a droga noutras frontes.
E por iso soou a pura liberación o
día no que o Concello de Poio decidiu
derrubar o poboado, proceder ao seu
ordenamento, e buscar novos fogares
para a poboación xitana que creara o
suburbio do Vao.
Pero os problemas nunca veñen
sós, e detrás da actuación conxunta
do Concello de Poio e da Consellería
de Vivenda ían agromar problemas e
actitudes xenófobas que parecían esquecidas en Galicia. Na loable tarefa
de erradicar o chabolismo, o Concello
de Poio puxo en práctica un método
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apenas ensaiado, e que consistía en
exportar o problema do realoxo cara
ós veciños Concellos de Ponte Caldelas e Pontevedra. E de aí se desprende
que, coñecida a tradición delitiva do
Vao, e manifestando a convicción de
que eses costumes non teñen visos de
cambiar, os veciños de Tourón coma
os de Monte Porreiro decidiron organizarse e saír á rúa para evitar que
os xitanos do Vao se lles converteran
en veciños. O que para uns é acción
social –Concello de Poio, Consellería
da Vivenda e representantes xitanospara outros –Concello de Pontevedra, veciños de Ponte Caldelas e de
Monte Porreiro– é unha agresión intolerable contra os veciños das zonas
afectadas. E o que para os segundos é
unha pura e razoable defensa da súa
seguridade e da súa propiedade, para
os primeiros constitúe unha intolerable manifestación de racismo e xenofobia que as autoridades non deben
tolerar nin consentir.
A situación creada polos veciños
de Ponte Caldelas e Monte Porreiro
pode ser comprensible e explicable se
se ten en conta a permisividade que
tivo a Garda Civil, durante décadas,
coas actividades ilícitas do comercio
de estupefacientes e coa acumulación
de lixo e porcallada que se xerou nos
poboados en cuestión. Pero iso non
impide que o rexeitamento organizado dunhas determinadas familias xitanas non deba ser visto como unha
agresión inxustificada a un colectivo
xitano que se ve privado de dereitos
considerados fundamentais na nosa
Constitución e nos Códigos Univers-

ais dos Dereitos Humanos. E de aí se
desprende a necesidade de que tales
dereitos sexan defendidos e postos
en práctica polas autoridades, sen
prexuízo do dereito que teñen os demais veciños a que se lles protexa a
seguridade, a hixiene e as salubridades das súas casas e do seu barrio.
Exposto, en abstracto e de forma
preventiva, o problema derivado de
poboados coma o do Vao é susceptible
de ser abordado dende moi diferentes perspectivas, e sempre dende o
suposto de que non son tolerables os
barrios marxinais coma os do Vao nos
que se incumpren tódalas normas de
convivencia que cabe imaxinar. Pero
se as cousas se propoñen no tramo final, cando o que se cuestiona é un dereito persoal e inalienable, tamén é
evidente que non se pode ceder ante
as presións xenófobas que, ademais
de pechar as vías de solución ao grave problema da infravivenda, ameazan con estenderse, dun ou doutro
xeito, a tódalas cidades que teñen
aínda chabolismo residual.
A piques de pecharse esta crónica, nun marco de confusión creado
polas protestas de Ponte Caldelas e
Monte Porreiro, o alcalde da Coruña,
Xavier Losada, tamén se veu obrigado a negar o realoxo dos chabolistas
de Penamoa en Mesoiro ou en Eirís,
dándolles ás unha vez máis aos que
pensan que poden escoller veciños e
decidir quen vive no seu barrio. E a
1.000 km de distancia, en Barcelona, dona Marta Ferrusola de Pujol
sorprendeunos a todos ao lamentar
que o presidente Montilla sexa un
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cordobés de nome José que fala mal
en catalán. E por iso me pregunto: se
isto pasa cos da casa, que vai pasar
cos que veñen de fóra? Os tempos
que veñen son preocupantes, e todo
apunta a que xa é hora de ditar “tolerancia cero”.
3. O fracaso da lei integral
contra a violencia de xénero
Mentres escribo esta crónica hai
dúas mulleres de corpo presente:
unha rapaza magrebí, asasinada en
Tarragona por quen pretendía ser o
seu mozo, e a dona dun policía municipal de Albox (Almería) que foi
tiroteada polo marido depresivo que
quería retela á súa beira. E como
adoita suceder, empezan a prodigarse tamén as declaracións entusiastas
a prol dunha normativa ensaiada
como profilaxe contra esta praga,
que está sendo, en realidade catastrófica. Teño que lembrar, non obstante, que a miña prevención contra
a lei integral de violencia de xénero
é vella, e que nunca me esquezo da
coñecida advertencia feita por Montesquieu contra as solucións baseadas exclusivamente na forza da lei:
“no é correcto abordar con leis o que
ben pode resolverse mediante os costumes”.
Hai agora catro anos, cando se
proxectaba a lei contra a violencia de
xénero, mantiven o criterio de que o
problema estaba mal diagnosticado,
que non había ocos para euforia, e de
que, lonxe de estarmos entrando en
vías de solución, aínda podiamos ir
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a peor. Catro anos despois teño por
evidente aquela lei que ignoraba as
políticas preventivas, e que entraba
a trollo –con obcecación pueril– en
toda a panoplia de sospeitas, lixeirezas procesuais, proteccionismo utópico e penalización preventiva que
caracterizan este texto precipitado,
cuestionable e ineficiente.
Ben sei que o que acabo de dicir
–que vai á misa– forma parte do discurso incorrecto e fortemente rexeitado que se eleva nos partidos e en
moitas organizacións sociais, e non
só polas afirmacións substantivas
que manteño, senón porque lle amola a festa a tódolos que, incapaces
de rectificar as súas seráficas predicións, explican o fracaso da lei pola
falta de medios, coma se todo puidese
arranxarse se houbese máis xuíces,
máis escoltas, máis pulseiras de vixilancia, máis cárceres e máis procesos
sen garantías e repletos de gravosas
obrigas.
Do traxecto posterior á lei integral
contra a violencia de xénero xa se
pode concluír que as penas non serven de nada contra o gremio dos tolos, dos trastornados ou dos que, sen
ser nin unha cousa nin outra, foron
levados a situacións que, dende un
punto de vista subxectivo, son consideradas límite. Por iso resulta imprescindible empezar a distinguir as
explicacións das xustificacións, para
poder dicir que estamos aplicando a
lexislación do divorcio con grave desequilibrio e imperfección, que seguimos chamando violencia de xénero a
cousas moi heteroxéneas que requiri-
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rían tratamentos especializados, que
ignoramos a casuística xerada pola
marxinación, a ilegalidade e a pobreza nas relacións familiares e de parella, e que temos montado un discurso
demasiado correcto e escasamente
significativo, retroalimentado e simplón, que se está acreditando como
unha das causas do contaxio psicolóxico que determina os andazos de
crime que nos están asolando.
Polo que agora se insinúa, penso
que nesta lexislatura que empeza
imos cometer os mesmos erros da
anterior, e que volveremos a tirar do
Código Penal e dos dogmas e atallos
que nos trouxeron ata aquí. E mesmo
seguiremos crendo –por non ollar ás
persoas– que a violencia ten xénero e
a xustiza tamén.
Práceme, pois, rematar este apartado lembrando outra volta a sentencia que León Tolstoi nos deixou escrita en Guerra e paz: “Resulta máis
doado ditar leis que gobernar”. Porque así se explica que teñamos que
soportar unha diarrea lexislativa tan
grande, mentres os problemas permanecen case intactos na súa etioloxía e no seu terrorífico balanzo.
4. Nubes no horizonte
En Galicia a Semana Santa empezou con nubes e chuvieiras, e os confrades de Ferrol, Viveiro e Ponteve-

dra fixéronlle máis visitas a web de
MeteoGalicia que aos propios misterios que ían sacar en procesión. Pero
o meu titular non se refire a esa nubes, senón a certas noticias aparecidas entorno ao Venres de Paixón e ao
Domingo de Ramos que nos poñen en
alerta fronte a formas de delincuencia ou desorde que calan nas estruturas sociais e ameazan moitos valores.
Nas oficinas de Tráfico en Pontevedra detiveron a sete funcionarios
acusados de presunto suborno, que
facilitaban trámites administrativos
diversos a cambio de diñeiro negro.
Nos mesmos días os xornais galegos
denunciaban tamén a explotación de
obreiros portugueses nas obras do
AVE, aos que, segundo parece, se lles
poñen á firma nóminas altas que despois non chegan a ser pagas. A Xunta, esta vez en positivo, afronta nun
proxecto de lei sometido a informe,
a praga crecente do botellón, que ao
non ser atallada de xeito adecuado
aos seus comezos, parece ter xerado
certos dereitos estraños que agora
resulta difícil normalizar.
A sociedade galega ferve con tódolos problemas dunha modernidade
mal asimilada. E os políticos están
chamados a resolver estes desaxustes antes de que se fagan endémicos
nunha sociedade que xa está dabondo debilitada.

Xosé Luís Barreiro Rivas
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Os reis do mar
Xoán Bernárdez Vilar

A Historia lémbranos que a maioría dos pobos que, dun ou doutro
xeito, controlaron ou dominaron o
mar, eran máis ben pequenos, ou
que contaban con reducidos recursos humanos. Moitos dos humanos
sentimos aínda, por exemplo, unha
enorme admiración polos viquingos,
seres audaces capaces de navegar
no seu momento polos sete mares,
crear reinos e até imperios, e chegar
a Grenlandia e ás costas do Canadá,
mesmo cinco séculos antes de que
Colón fixese a súa Primeira Viaxe.
Mais existen outros moitos pobos dignos tamén de todo respecto.
Mesmo, nos denominados Fisterras
Atlánticos, territorios que mantiveron contactos entre si na Idade
do Bronce Final (II e I milenios a.
C.), estas relacións, tanto culturais
como comerciais, leváronse a termo por medio de embarcacións que,
con custillames de vimbio recubertos con peles, eran moi semellantes
aos actuais curragh, de Irlanda e
coracles de Gales. En Galicia, estes
navegantes, dos que fala con admiración a Ora Maritima, precederon
aos habitantes dos castros, e parece
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tamén que conviviron con eles até
o intre da chegada dos romanos ao
noso chan, segundo se pode deducir
das palabras do xeógrafo Strabón,
que escribiu no cambio da Era.
Mais non nos imos deixar levar
aquí polo entusiasmo dedicándolle a
eles este comentario. Mencionámolos tan só, para que vos lembredes da
débeda histórica que con eles temos.
Pasemos, agora, a falar do que nos
trouxo a este punto.
No século XIX todo canto había no
mundo era ou procedía dos chineses,
dos exipcios, ou dos fenicios. Tratábase esta dunha verdade case que
absoluta e indiscutible. Tristemente aquel soño acabou mirrando ata
desaparecer case por completo. Os
chineses estaban demasiado lonxe,
os exipcios apenas parecían ter saído
do seu territorio, e os fenicios ocupaban nada máis que unha feble liña
costeira nos actuais Líbano e norte
de Israel, polo que de ningún xeito
podían ter abranguido coas súas embarcacións e as súas colonias todo o
mundo daquela coñecido, como se
pretendía. Como consecuencia, as
torres de San Sadurniño en Camba-
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dos, a da Lanzada, o famoso porto
de Aguiño, en Ribeira, ou a suposta
inscrición próxima a Melón, non podían ser fenicias como se viña defendendo.
Por fortuna, nas últimas décadas,
importantísimas investigacións e
non menos detalladas escavacións,
volvéronnos de novo á realidade.
Nese período confirmouse que os fenicios tiveran un intenso incremento demográfico a comezos do século
X a. C., o que os induciu a enviar
lonxe o seu excedente poboacional,
especialmente a partir do ano 833
a. C., realizando con el asentamentos comerciais. Polo que a nós nos
interesa temos que reparar na súa
fundación en Cartago (814), e na das
numerosas colonias da costa meridional andaluza, lixeiramente posteriores. Porque foi desde estas que
o seu comercio se espallou por toda
a costa portuguesa, na que fixeron
outros asentamentos, até hai pouco
descoñecidos.
Mais non se detiveron aquí estes
audaces navegantes. Hai restos do
seu comercio no monte de Santa
Trega, na foz do Miño. En Oia, uns
quilómetros ao sur de Baiona, apareceron hai un par de anos senllas
insculturas gravadas na pedra que
representan varias embarcacións
semellantes ás fenicias de entre os
séculos VII e II a. C. Evidentemente,
quen as esculpiron debían de estar a
velas pasar. No ano 600 a. C., dátase
o asentamento comercial, dedicado
á salga, existente baixo o Museo do

Mar, en Alcabre, Vigo, máis tarde
completado cuns cipos, un altar púnico e cerámica ibero-púnica. Dúas
mil pezas en total.
A Lanzada deparounos tamén restos de cerámica gadirita de arredor
do ano 500 a. C., o tempo practicamente do arybalos fenicio atopado
no castro do Neixón, en Boiro. De
pouco despois é a ánfora fenicia da
baía da Coruña, e de arredor do 300
a. C. as moedas cartaxinesas atopadas na Estaca de Bares e en Viveiro.
Apareceron tamén algúns restos de
cerámica fenicia na costa asturiana.
Mais nada que poida xustificar o que
pretenderon algúns investigadores
respecto a que fenicios, ou cartaxineses, chegaran á Bretaña, illas Británicas, ou á Escandinavia.
Audiovisual
Estase a pretender que no 2010
conclúa o proceso de dixitalización
tanto da producción como do arquivo documental da CRTVG, que
abrangue desde o ano 1985, data da
posta en marcha do ente público.
Nel investiranse uns seis millóns de
euros. Nesta actuación, que recollerá
tamén outros fondos audiovisuais,
intervirán as tres universidades do
pais.
Banda Deseñada
No Auditorio de Galicia, en Compostela, e até o 8 de xuño próximo,
teredes ocasión de admirar o mellor
de canto até hoxe se editou en Gali-
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cia, a través da exposición Historieta galega 1973-2008. Son viñetas e
páxinas autenticamente escolleitas,
acompañadas ademais por un programa de actividades paralelas, con
obradoiros e visitas guiadas; todo
isto completamente de balde.
Cine e Teatro
Entre o 12 e o 16 de marzo pasados
celebrouse en Tui a IV edición do seu
Festival Internacional Play-Doc. As
informacións coas que contamos son
as de que houbo unha grande asistencia de afeccionados e da excelente
calidade nas fitas, aínda que algunha amosase claros contidos políticos.
O primeiro premio do festival foi
para O papel non pode embrullar a
brasa, de Rithy Pan, sendo o mellor
documental galego o de Eloi Enciso,
por Pin-Nic, mentres que a tudense
Diana Gonçálves, xunto co allaricense Miguel Barbosa levaron o Premio
do Público por Trapicheiras, coa que
lembraban o papel das mulleres que
pasaban a fronteira levando produtos de acuciante necesidade.
Decesos
O 22 de decembro, aos 63 anos de
idade, finou no Ferrol, o poeta Xosé
Manuel López Gómez, máis coñecido como Ardeiro. Nado o 15 de xuño
do 1944 en Chancela de Arriba, fora
un dos fundadores da Sociedade Cultural Afonso Eáns, de Negreira, en
cuxo boletín publicou algúns poemas, o mesmo que na revista do Ateneo Ferrolán. O seu primeiro premio
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importante foi o Cidade de Ourense,
en 1981, co seu poemario Na néboa
dunha espranza. Os restos mortais
de Ardeiro foron incinerados.
En Compostela, e con 83 anos
de idade, deixounos o pasado 4 de
febreiro un dos máis grandes investigadores medievalistas cos que
contou o país: Manuel Cecilio Díaz
y Díaz, Catedrático Emérito da Universidade de Compostela, e membro
do Instituto de Estudos Xacobeos, e
do Consello da Cultura Galega. Nado
en Mugardos o 14 de agosto de 1924
cursara estudos nas universidades de
Compostela e Madrid, licenciándose
nesta última, en 1945, na disciplina
de Filoloxía Clásica. Pasou despois a
catedrático de instituto en Alacante,
en 1949. Logo de afondar estudios en
Munich, deu clases de latín no Instituto Santa Irene de Vigo, desde o cal,
en 1953, pasaría á Universidade de
Valencia, para facelo máis tarde á de
Salamanca e, en 1968, á de Compostela, institución na que se xubilaría
anos máis tarde. Manuel C. Díaz y
Díaz contaba no seu haber con cinco doutoramentos Honoris Causa
por distintas universidades; en 1979
recibira a Medalla ao Mérito Docente da Orde de Afonso X o Sabio, en
1991 a Medalla de Prata da Xunta,
e en 1994, a de ouro do Concello de
Santiago. Manuel C. Díaz y Díaz, ao
que pola súa enorme vitalidade, non
se lle podía calcular a súa auténtica
idade, foi un estudoso sumamente
prolífico, deixándonos innumerables traballos en distintos idiomas.
O seu Index scriptorum latinorum
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medii aevi Hiapanorum (1958-59), e
a súa Visiones del más allá en Galicia durante la Alta Edad Media
(1985), pasan por ser dos máis importantes. Nós, persoalmente, sentimos unha especial predilección por
unha obriña súa publicada en París
en 1982 sobre da nosa paisana a relixiosa Exeria: Lettre de Valérius du
Bierzo sur la Bienheureuse Égérie.
Etnografía
A Torre de Hércules da Coruña, da
que tantas veces nos temos ocupado
nesta sección, ven de pasar á listaxe
dos corenta e cinco finalistas da
UNESCO que, no ano 2009, saberán
definitivamente se se van converter
en Patrimonio da Humanidade.
Existen varios lugares do país nos
que se manteñen aínda os chamados
foxos do lobo; un xeito de corredores
de pedra polos que se desprazaba a
estes animais, facíanse monterías,
e evitábanse ao mesmo tempo que
fixesen dano. Hoxe algunhas agrupacións veciñais dedícanlle atencións
preferenciais, tratando de recuperalos e de utilizalos como rutas de
sendeirismo. O máis documentado
destes Foxos é o do Coto da Eira, na
parroquia de Sabaxáns, concello de
Mondariz, do que hai un documento
de 1664 que o describe, e que agora se
atopa en perigo polo posible impacto
ambiental dunha canteira próxima.
Mais hai outro tamén en Cotobade
en parecidas circunstancias, que tamén trata de ser defendido.

Os traballos de restauración que
se están a levar a cabo na basílica
de San Martiño, en Foz, puxeron ao
descuberto os que xa se consideran
como os máis antigos e importantes
frescos do románico de Galicia. Están datados no século XII, e poderían ter sido realizados por un dos
artistas do Tumbo A da Catedral
de Compostela, segundo entende a
restauradora Blanca Besteiro. Para
esta, o monumento é dunha importancia excepcional e confirma que na
nosa terra houbo tamén unha grande escola de pintura románica.
A provincia romana da Gallaecia estendíase polo sur até, cando
menos, o río Douro, e polo leste até
unha liña que ía desde as proximidades da famosa Numantia ao País
Vasco. E contaba con catro Conventus Iuridicus: lucensis, bracarensis,
asturicenses e cluniensis, coas súas
capitais en Lugo, Braga, Astorga e
Clunia, hoxe Coruña del Conde. Porén cinguíndonos nada máis que aos
dous conventus occidentais, os que
se achegaban máis ao que é a Galicia
actual, diremos que estaban cruzados por numerosas calzadas –estradas- que puñan en comunicación as
principais localidades do país. Delas,
as principais, eran as denominadas
XVIII, ou Vía Nova, a XIX, e a XX,
ou Per loca Marítima. Temos a sorte
de que aínda perviven grandes tramos tanto destas como das demais,
así como que en ningún lugar dos
que pertenceron ao Imperio Romano
se conservan tantos Miliarios como
en Galicia. Pois ben, neste intre es-
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tase a traballar nun proxecto que vai
permitir pór a disposición do público
tales vías como itinerarios turísticos
e culturais.
As Letras
Mentres entraba este número na
imprenta, o pasado día 29 de marzo
tiveron lugar en Compostela –Centro Galego de Arte Contemporánea,
e Hotel Porta do Camiño– os actos
relativos ao premio Os Bos e Xenerosos, da Asociación de Escritores en
Lingua Galega, que, nesta ocasión,
recaeu na Asociación Socio-Pedagóxica Galega.
Asimesmo, o próximo día 26 de
abril terá lugar a Cea das Letras Galegas, convocada pola mesma asociación, ao longo da cal, serán fallados
os premios AELG 2008. Respecto
a estes podemos anticipar que o de
Escritora Galega Universal vai ser
para a autora cubana Nancy Morejón, defensora infatigable dos dereitos da muller e polos seus traballos
de dinamización cultural; mentres
que o de Institución 2008, foi para a
Mostra de Teatro de Ribadavia.
Que vos parece que, despois de
sesenta e catro anos de silencio se
aclare agora o misterio da desaparición do conde Antoine Jean-Baptiste
Marie Roger de Saint-Exupéry? Con
esta longuísima denominación estámonos a referir a Antoine de SaintExupéry, o escritor francés autor de
oito importantes obras, entre elas
aquela tan sonada de O Principiño, publicada en galego moito antes
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que noutros idiomas. Pois ben. Case
que ao final da Segunda Guerra
Mundial, Saint-Exupéry, despegou
da illa de Córsega o 31-7-1944 para
unha misión de recoñecemento, da
que non retornou. O piloto alemán
Horst Rippert, agora de 88 anos, que
segundo declara, se atopaba entre os
seus lectores, aproveitou a ocasión e
abateuno. O achado máis tarde do
reloxo e dos restos do avión preto
de Marsella, permiten admitir o feito
como auténtico. Saint-Exupéry, nado
o 29 de xuño do ano 1900 contaba
entón con 44 anos de idade, e fora,
entre outras cousas, correo aeropostal en diversos lugares, entre eles na
Arxentina.
Novas en Xeral
A Feira do Libro da Habana, a
parte das sorprendentes críticas que
recibiu de certos espíritos de miras
de cativo alcance, serviu para acadar un notable éxito nun dos países
con meirandes índices de lectura do
mundo, como é Cuba. Tamén serviu
para chegar a acordos de colaboración con diferentes organismos do
mesmo.
Premios
Deles non é necesario que digamos
aquí nada que xa non se saiba. Isaac
Díaz Pardo (Compostela, 1920), e
Francisco Fernández del Riego (Vilanova de Lourenzá, 1913), foron
distinguidos o sábado 12 de xaneiro
pasado co premio Voces da Liberdade instituído polo P.E.N. Club de Ga-

Os reis do mar

licia, feito que leva aparellada a condición de aceptación como membros
honorarios do mesmo para os que o
reciben. O acto tivo lugar nun hotel
vigués, e contou coa presenza de numerosas personalidades.
Universidade
Varia
O pasado 26 de Xaneiro, da man
da Real Academia Galega, deron comezo os actos conmemorativos do
ano no que se lle dedica ao tudense, Xosé María Álvarez Blázquez, o
Día das Letras Galegas. O acto tivo
lugar en Vigo, cidade na que este
residira unha grande parte da súa
vida, da que fora Cronista Oficial, e
na que actuara como editor, poeta e
ensaísta. No acto, Xosé Mª Álvarez
Cáccamo, fillo do homenaxeado, releu o discurso que este ofrecera en
1964 para entrar na Real Academia,
mentres que Fermín Bouza Álvarez, fillo á súa vez de Fermín Bouza
Brey, releu, así mesmo, a resposta
que o seu pai lle ofrecera a aquel no

mesmo acto. Na cerimonia, tanto o
alcalde vigués como o presidente da
Real Academia amosáronse dispostos a acadar un acordo para que a
cidade olívica chegue a contar cunha
delegación da Academia. Con este
gallo veñen de aparecer agora reedicións de varias das obras de Alvarez
Blázquez: Poesía galega completa,
Roseira do teu mencer, esta acompañada cunha cronoloxía da vida e da
obra do autor, Poemas de ti e de min,
Romance do pescador peleriño, Cancioneiro de Monfero e Canle Segredo,
que preceden a outros traballos que
del se anuncian.
Con motivo do centenario do nacemento en Lalín do pintor Xosé Otero Abeledo, mundialmente coñecido
como Laxeiro, os autobuses de Vigo,
a cidade na que finou o 21 de xullo de
1996, van levar ao longo dos próximos doce meses reproducións da súa
obra.

Xoán Bernárdez Vilar.
xoaberna@mundo-r.com
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Rolda da Igrexa

Rolda sen título
Ruben Aramburu Molet

É a pequena homenaxe desta sección a Agustín Díaz, Tintxu. Hei
confesar que moitas das veces ante o meu despiste ou présas, era el
quen buscaba o título que encabezaba esta crónica e sempre, desde a
súa mestría de xornalista, con acerto. Sei que rosmaba polas tardanzas,
os formatos, os espazos... pero sempre ma recibía despois cun sorriso,
como dicindo: “Pero ti rapaz...” Ten por seguro, amigo Tintxu, que
mentres escriba esta Rolda, lembrareime de ti cando busque o título,
e sei que desde o noso Consello de Redacción que hai nalgún lugar do
ceo, chiscarás os ollos dando consentimento. Vive en Deus, amigo.
Igrexa no mundo
O xeneral dos Xesuítas, Adolfo Nicolás presentou aos medios informativos as conclusións da 35 Congregación Xeral da Compañía de Xesús, o
pasado 6 de marzo. Cinco documentos reúnen á reflexión sobre a misión
dos xesuítas no mundo actual: sobre
a identidade “un lume que prende
outros lumes”; obediencia na vida da
compañía; goberno ao servizo dunha
misión universal; colaboración no
centro da Misión; desafíos actuais:
enviados ás fronteiras, e por último unha resposta da CX ao Papa. O
novo goberno da Compañía recibiu
o encargo de traballar sobre algúns
destes temas: mozos, vocacións, emigrantes, fundamentalismo, ecoloxía,
formación, África, China, indíxenas... Na misa de clausura celebrada
na igrexa do Gesu, Adolfo Nicolás
pronunciou unha fermosa homilía
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recordando que o Evanxeo convócanos á fronteira. O 23 de marzo unha
ampla representación da Congregación coa presenza de Hans Kolvenbach e Adolfo Nicolás foron recibidos
no Vaticano por Bieito XVI. O novo
xeneral expresou que se sentían confirmados “na misión de traballar
nas fronteiras onde se enfrontan fe
e ciencia, fe e xustiza, fe e saber e no
comprometido eido da investigación
teolóxica”.
A Compañía de Xesús elixiu os 4
asistentes do novo Prepósito: o indio
Lisbert D’ Souza, o estadounidense James Grumer, o catalán Marcos
Recolons e o italiano Federico Lombardi. Nicolás nomeou secretario da
Compañía ao vasco Ignacio Echarte.
Sinalar que o provincial de Castela,
o galego de Navia, Joaquín Barrero
será o novo Asistente Rexional de
Europa Meridional.
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Sen tanta repercusión nos medios
comezou tamén o 26 Capítulo Xeral
dos Salesianos o día 3 de marzo. 4
áreas de traballo: a evanxelizacióneducación, a proposta vocacional
salesiana, a pobreza evanxélica e as
novas fronteiras onde se atopan os
mozos de hoxe. Bieito XVI enviou
unha mensaxe sinalando a necesidade de “superar o activismo e cultivar
a unidade da vida espiritual a través
dunha mística fonda e unha ascética sólida”. No Capítulo participan 15
relixiosos españois. Hai 15.750 salesianos repartidos en 129 países, no
Estado Español hai 1.300.
O 28 de xaneiro faleceu o primado
da Igrexa ortodoxa grega, Christodoulos de Atenas. No ano 2001 deu importante paso ecuménico ao recibir
ao Papa Xoán Paulo II e consolidar
a relación cos católicos. O mesmo
Christodoulos visitou Roma no 2006,
mantendo un importante encontro
con Bieito XVI, e converténdose no
primeiro primado grego en visitar
o Vaticano. Días despois e trala reunión do Santo Sínodo foi elixido
novo primado e arcebispo de Atenas,
o bispo Ieronimos de Tebas.
Tamén faleceu a finais de xaneiro
Marcial Maciel, fundador do ultraconservador movemento dos Lexionarios de Cristo. No ano 2006 foi
apartado da dirección do movemento
polo Vaticano, debido ás denuncias
de abusos sexuais por parte de varios
ex-lexionarios. O asunto foi levado
aos tribunais civís, pero Roma preferiu apartalo e recluílo ao silencio. Foi

enterrado nunha cerimonia privada
no seu México natal.
E o 14 de marzo deixounos aos
88 anos Chiara Lubich fundadora
dos Focolares. O cardeal Bertone
presidiu o seu funeral ante miles de
persoas na basílica de San Paulo Extramuros de Roma, no que leu unha
mensaxe enviada polo Papa. Chiara
Lubich fundou o movemento laico
dos Focolares en Trento no ano 1943.
na actualidade son 140.000 membros
distribuídos en 180 países.
Ao comezar a Coresma, Bieito XVI
dirixiu a tradicional mensaxe para
este tempo litúrxico: “Noso Señor
Xesús, sendo rico, fíxose pobre” encabezaba esta frase de San Paulo.
“Non somos propietarios dos bens
que posuímos, senón administradores polo tanto non debemos consideralos unha propiedade exclusiva,
senón medios a través dos cales o
Señor chámanos a cada un de nós a
sermos un medio de providencia de
cara ao próximo” foi a invitación do
Papa a vivir desde a austeridade e o
compartir.
A revisión litúrxica da oración polos xudeus na celebración do Venres
Santo no misal preconciliar creou
malestar e polémica coas comunidades xudías. “Que o Señor ilumine os
seus corazóns (dos xudeus) para que
recoñezan a Xesucristo como salvador”. Riccardo di Segni, Rabino de
Roma afirmou que a oración representa unha agresión grave que pon
un obstáculo nas relacións entre xudeus e cristiáns. E o norteamericano
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David Rosen, presidente do Comité
Xudeu Internacional declarou que o
texto supón un paso atrás no camiño
iniciado polo Vaticano II. A Asemblea
de Asociacións Rabínicas italianas
pediu o cese do diálogo cos católicos
se estes mantiñan o texto da oración.
Parece, que de novo, as presións de
grupos ultracatólicos e tradicionalistas condicionan o dialogo con outras
relixións.
O episcopado alemán renovou a
súa cúpula e o cardeal Lehman cesou tras 21 anos como presidente da
Conferencia Episcopal, por motivos
de saúde. Recordamos varios tropezos de Lehman coa curia romana, e
concretamente con Ratzinger, como
as propostas para que os divorciados
puideran comungar ou os certificados de asesoramento para as mulleres que pretendían abortar, certificado que esixía o goberno alemán.
Lehman é unha persoa recoñecida e
valorada polos alemáns, seguramente polo papel xogado na reunificación
do país, e polas posturas pastorais
abertas. O arcebispo de Friburgo Robert Zollitsch de 70 anos, é o novo
presidente da CEA, e nas primeiras
declaracións manifestouse a favor do
recoñecemento das parellas homosexuais e do celibato opcional.
O arcebispo da igrexa católica-caldea de Mosul, no Iraq, Paulos Faraj,
apareceu morto días despois de ser
secuestrado o 29 de febreiro por un
grupo armado que asasinou a tres
dos seu acompañantes. A pesares da
confusión, parece que o arcebispo
non foi asasinado senón que faleceu

108 220

a causa da enfermidade, agravada
polas condicións do secuestro e da
falta de menciñas. O Papa lamentou a morte e sinalou a situación de
persecución na que viven os 600.000
cristiáns que hai no Iraq. Todo apunta a que o motivo do secuestro non
era outro que o de pedir un rescate
económico, algo que cada vez se repite con mais frecuencia por parte de
pequenos grupos radicais.
Igrexa en España
Aínda que nestes momentos, pasadas as eleccións, a cousa parece
máis calmada, a fin da lexislatura
foi bastante movida. Lembramos a
concentración-manifestación do 30
de decembro en defensa da familia en
Madrid, da que xa falamos no numero anterior. Pero a última crispación
veu da man da nota do episcopado
para orientar aos católicos ao voto
redactada pola Comisión Permanente da CEE e publicada o día 30 de
xaneiro. Soubemos que non todos os
bispos estaban de acordo e que houbo
bastante tensión na xuntanza. A verdade é que a nota non difire moito
doutras ocasións, e penso que se non
fora pola crispación do momento e a
pobre capacidade de comunicación
da CEE non armaría tanto barullo. A
nota constaba de 10 puntos nas que
os bispos pedían liberdade para propor libremente o seu xeito de ver as
cousas advertindo que non todos os
programas políticos son compatíbeis
coa fe. Temas habituais como a defensa da vida humana, o dereito ao
estudo da relixión, a crítica á Educa-
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ción para a Cidadanía... foi o apartado 8 o que abriu a caixa dos tronos ao
abordar o problema do terrorismo e
dicir que “unha sociedade que queira
ser libre e xusta non pode recoñecer
explícita nin implicitamente a unha
organización terrorista como representante político de ningún sector
da poboación, nin pode tela como interlocutor político”. Tratábase acaso
dunha desautorización ao goberno
polo diálogo coa ETA? Aliñábase o
episcopado coas teses e arengas do
PP que fixo do terrorismo a súa bandeira electoral? O intelixente aparato do PSOE non tardou en artellar
unha manobra que colocara aos bispos ao fronte dun novo movemento
nacional da marcha atrás. De novo
centos de artigos, tertulias, debates...
e os bispos no ollo do furacán. Ata o
PP, dándose conta da manobra socialista, decidiu desmarcarse dos bispos.
Queixas do embaixador ante a Santa
Se e intervención do Nuncio, Manuel
Monteiro, co xa famoso caldiño, que
logo non foi tal. Certos “avisos” aos
bispos e posiblemente a mediación
vaticana foron apagando a polémica,
que só rompeu momentaneamente
algún bispo en sermón e algún político en mitin.
Outras reaccións viñeron de agrupacións laicistas que viron a oportunidade para reclamar a laicidade
total do Estado, e tamén de grupos e
comunidades de cristiáns críticos coa
nota do Episcopado.
Todo este rebumbio deixou de lado
o punto número 10 da nota dos bispos, e para min o máis interesante:

os inmigrantes, os parados, os mozos,
os que viven en soidade, as mulleres
maltratadas, as diferenzas económicas o coidado do medio ambiente non
tiveron ningún eco no debate.
Días antes das eleccións xerais, reuniuse a CEE para a renovación de
cargos. Dúas tendencias: Blázquez
e Rouco. Todo apuntaba a que Blázquez, seguindo unha tradición non
escrita, repetiría como presidente
da CEE e mesmo se rumoreaba que
o Cardeal Rouco, por elegancia, non
se presentaría á elección. Non foi así,
e Rouco Varela saíu elixido por dous
votos fronte a Blázquez (39-37). Algún comentarista acedo xa recoñeceu neses 2 votos de diferencia aos
últimos bispos nomeados polo Papa:
Martínez Camino e Carrasco Rouco.
Nós respectamos o segredo de voto. O
novo Comité Executivo da CEE está
formado ademais do presidente, por
Ricardo Blázquez como vicepresidente, os cardeais Amigo, Sistach e Cañizares, o arcebispo Osoro, e o voceiro,
Martínez Camino. O arcebispo de
Santiago, Xulián Barrio é o único
bispo galego que aparece ao fronte
dunha comisión: Apostolado Segrar.
Rouco Varela felicitou a Rodríguez
Zapatero polo trunfo nas eleccións
e ofreceu a súa colaboración para
traballar polo ben común. E como
persoalmente estaba desexando que
remataran ambas campañas electorais polo fartiños que nos tiñan, non
quero dedicar máis espazo a estes
temas tan aburridos. Ogallá as vindeiras crónicas reflictan as promesas de ben común para todos. Como
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asunto anecdótico reivindicativo foi
a presentación dunha muller dos colectivos cristiás de base de Euskadi,
que se presentou na prensa como
candidata a presidir aos bispos con
gran repercusión nos medios de comunicación.
Non quere dicir que acaben as
polémicas, aínda que preferiría contar alegrías. O último nomeamento
episcopal do que teño coñecemento
foi o do bispo auxiliar de Bilbao que
recaeu no sacerdote vasco afincado
en Córdoba Mario Iceta o día 5 de
febreiro. Formado na universidade
de Navarra, Roma e Córdoba. Non
sentou nada ben o nomeamento
entre o clero de Bilbao que tiñan
os ollos postos noutros candidatos.
Houbo reaccións duras como as que
acusaban a Blázquez de cómplice.
Dimisións no Consello de Pastoral
da diocese, críticas desde distintos
sectores... Tanto Blázquez como o
propio Iceta intentaron calmar os
ánimos, pero o ruxerruxe de que hai
unha manobra para despolitizar ao
nacionalista episcopado vasco non
hai quen o pare. Veremos.
Igrexa en Galicia
Como é previsíbel o asunto estrela destes meses foi a ordenación do
novo bispo de Lugo, Afonso Carrasco
Rouco, o día 9 de febreiro na Catedral da Diocese, na véspera da Campaña contra a Fame. Algúns cregos
amigos comentaban o malestar polo
despregamento de medios e recordaban a famosa operación Moisés na
festa do Sacramento, en tempos de
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Ona de Echave (1973) cando un grupo de curas plantouse con navalla e
touciño ante as portas do pazo episcopal para protestar polo banquete
de autoridades ante as miserias e
pobrezas que se daban na sociedade.
Falouse duns 1000 invitados, pantallas xigantes, recepcións... O Cardeal
Rouco, tío do novo bispo, presidiu a
ordenación. É entendíbel que ante
a asistencia de xentes de distintas
procedencias se empregaran varias
linguas, o que non é recibo é que na
toma de posesión dun bispo galego,
a nosa lingua tivese pouca presenza
como foi algún canto, dúas lecturas e
unha bendición. Días despois escoitei
falar a Mons. Carrasco nunha entrevista na TV, e fala o galego co fermoso acento da Terra Chá. Agardamos
a que a incorporación da lingua sexa
progresiva como reflicte a revista da
Diocese que se chama A Nosa Voz e
está sempre escrita en galego. Desde
Encrucillada dámoslle ao novo bispo
a benvida e unímonos ao saúdo de
Xesús Mato na Voz de Galicia que
con crítica cariñosa ante o desfile de
mitras e autoridades acolle ao novo
bispo coa esperanza de camiñar xuntos cara a Pascua liberadora.
Entre o 6 e 7 de febreiro desenvolvéronse en Santiago as XVII Xornadas de Pastoral organizadas pola
FERE-Ceca baixo o lema: “O móbil
de Xesús”. Como poñentes aparecen
nos programas Fernando Vidal, Carmelo Bueno, Lucía Ramón, Asunción
Codes e Óscar Alonso.
A prensa informa de actos vandálicos contra a Catedral de Ourense.
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Pintadas e descoido no corazón do
casco antigo, tamén centro da movida nocturna. Recentemente a Conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo
e o bispo de Ourense, Luís Quinteiro, visitaron á capela do Santo Cristo da Catedral, que tras nove meses
de restauración ofrece de novo o seu
esplendor. Mágoa que outras partes
da Catedral e do noso patrimonio
queden esquecidas e abandonadas.
Irimia celebrou a Asemblea Xeral na Festa do Lume no Pazo de
Galegos. Coincidiu co propio día da
Candeloria, o 2 de febreiro. Este ano
quedou pequeno o espazo debido á
asistencia de moita xente, especialmente de Aguiño, onde se celebrará
a Romaxe do 2009 ao coincidir os 50
anos da fundación da Parroquia. Irimegos procedentes de distintos lugares contaron as súas impresións sobre o ano que lles tocou organizar a
Romaxe, e sobre o pouso que quedou
entre os veciños. Informouse que a
Romaxe deste ano está practicamente organizada na zona de Baltar, na
Pastoriza da Terra Chá, que nos acollerá co lema: Rexos coma carballos!
Mans Unidas centrou este ano a
Campaña contra a Fame en torno ás

nais: “Nais sans, dereito e esperanza”. A intención é chegar a cumprir o
obxectivo nº 5 do milenio: mellorar
a saúde materna. Nos materiais que
nos ofreceron comprobamos como
moitas mulleres morren aínda no
mundo á hora de parir, ademais de
como a súa precaria saúde incide na
mortaldade infantil. Hai que felicitar de novo a Mans Unidas pola elaboración das fichas de traballo para
nenos e mozos, e todo o material pedagóxico que se reparte nas escolas,
que ademais o atopamos en galego.
No Instituto teolóxico Compostelán rendeuse homenaxe o pasado
11 de marzo á memoria do que fora
seu director Uxío Romero Pose,
próximo a cumprir o cabodano do
seu pasamento sendo bispo auxiliar
de Madrid. No acto presentouse o
libro Plenitudo Veritatis que recolle colaboracións de moitos amigos
e compañeiros de Uxío. O acto estivo presidido polo Arcebispo, Xulián
barrio, acompañado dos bispos de
Lugo, Ourense e Mondoñedo-Ferrol,
o director do ITC, Segundo Pérez e
o Director Xeral de Turismo, Rubén
Lois.
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El Dios de los pobres

Julio Lois Fernández,
Secretariado Trinitario, Salamanca 2007, 335, páx.

Dun libro escrito por encargo,
aínda que sexa como resposta xenerosa a presións amigas, un tende
a esperar un tratamento máis ben
lixeiro, algo provisorio. Pero cando
se abre este libro do noso amigo
Julio Lois, encóntrase unha obra
densa, coidadosamente estruturada e con toda a información fundamental. Unha obra só posible como
froito maduro dunha vida dedicada
á reflexión sobre o tema, acompañada por un compromiso fondo
e insubornable. O propio autor
nolo deixa claro ao final do prólogo, sinalando a un tempo o íntimo
compromiso da persoa, o sentido
fundamental da obra e a longa preparación das análises: “A confesión
de Deus como Deus dos pobres forma parte esencial da miña confesión de fe, especialmente a partir
da miña estadía de cinco anos en
Bolivia, na segunda metade da década dos sesenta do pasado século.
Dende entón, en publicacións moi
diversas, tiven a oportunidade de
reflectir sobre ese ‘ser dos pobres’
do Deus de Xesús. Paréceme honrado advertir que neste libro recollín moitas das consideracións fei-
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tas nesas publicacións anteriores,
revisándoas e reordenándoas”.
Foi unha sorte para todos: “O
Deus dos pobres” convértese así
nun libro de inspiración e consulta, que merece ocupar un lugar
permanente na propia biblioteca.
Constrúese en dúas partes. A primeira, de fundamentación, céntrase na afirmación: “O Deus de Xesús
é o Deus dos pobres”, para sacar na
segunda “Algunhas consecuencias
significativas que se derivan” desa
afirmación. A riqueza da información, avaliada por unha abundante e coidada achega de notas, está
servida por unha claridade expositiva que, prescindindo de adornos,
vai sempre á cousa mesma. Non é
retórica nin paixón de amigo insistir en que non será fácil encontrar
unha síntese tan rica, tan densa de
pensamento e tan cargada de realidade, sobre un tema moi estudado
e que, por desgraza, algúns se empeñan en dar como en crise, cando
non como caducado.
A fundamentación, mostrándose moi respectuosa co misterio de
Deus e da súa revelación, non se
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resigna ao silencio. Partindo da luz
achegada polo AT, céntrase de xeito decidido no Deus que se nos revela na palabra, nas actitudes, na
entrega sen reservas de Xesús de
Nazaré: na súa vida, morte e resurrección. Non impoñéndolle os criterios da cultura dominante, senón
escoitándoo e acolléndoo con humilde atención, desde ese horizonte
privilexiado que ofrece o sufrimento das vítimas, Xulio Lois vai lendo
en Xesús a figura do Deus amoroso
e compasivo, identificado con todos os sufrimentos, activamente
solidario cos crucificados da terra:
Deus minor, lle chama Xulio. Pero
por iso mesmo, iluminado pola resurrección de Xesús, tamén o Deus
da esperanza, da liberación activa,
da loita contra todos os ídolos de
morte: o Deus maior da salvación
total, único capaz de reparar as terribles inxustizas da historia e asegurar a vida definitiva para todas
as vítimas. Un Deus que desde Xesús chama á colaboración solidaria
no camiño evanxélico de sentido e
liberación, como modo unicamente
lexítimo da fe nel.
A segunda parte, partindo dos pobres como “lugar teolóxico”, saca,

sen agresividade pero con honesta e
valente claridade, as consecuencias
para unha igrexa que no Concilio
se recoñeceu como igrexa dos pobres. As análises da xestación e da
exploración sinuosa do sentido desta comprometida definición, constitúen unha contribución impagable,
tanto pola súa nutrida información
(nunha síntese completa e apertada, nada doada de encontrar na
abondosa bibliografía), como, acaso sobre todo, pola coidadosa discusión teolóxica. As discusións acerca
do concepto de “pobre” e das implicacións persoais e eclesiolóxicas
que del derivan, delatan con peculiar intensidade as reticencias e
resistencias a nos deixarmos interpelar pola palabra e polo exemplo
do Nazareno, que nos chama a non
pechar os ollos ante este punctum
dolens, ante esta ferida, a máis grave e permanentemente aberta, no
costado da humanidade.
Xulio Lois, no breve epílogo,
déixanos aos cristiáns a pregunta
decisiva: “non deberiamos preguntarnos, co bispo Pedro Casaldáliga,
se o Deus vivo dos pobres é o noso
Deus?”.

Andrés Torres Queiruga

225 113

Libros Chegados

Evans, Craig A.: El Jesús
deformado. Cómo algunos estudiosos modernos tergiversan los
evangelios. Sal Terrae, Santander, 2007, 300 páxs. Presencia
Teológica.
O Cristo histórico está de actualidade, e nesta obra o catedrático do Novo Testamento do
Acadia Divinity College de Nova
Escocia (Canadá), Craig Evans,
ofrécenos unha aproximación sobria, e sensata. Nela descabeza as
teorías tan variadas que percorren a literatura e cinematografía recentes, salientando certos
textos cuestionables e recolocando historicamente as distorsións
da figura de Xesús.
O orixinal inglés: Fabricating
Jesus. How Modern Scholars
Distort the Godspel, publicouno
Ed. Inter Varsity Press en Downers Grove, Illinois no 2006. A
tradución é de Ramón Alfonso
Díez Aragón.
Boff, Leonardo: 15 San José.
Padre de Jesús en una sociedad
sin padre. Sal Terrae, Santander,
2007, 197 páxs. Presencia Teológica.
Leonardo Boff non precisa
presentación, comprometido coa
causa dos pobres e a teoloxía da
Liberación, leva escrito xa máis
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de 80 libros. Neste achéganos a
figura de Xosé, froito de anos de
investigacións, limpándoa das
pegadas da piedade popular e restaurando nel unha palabra sobre
a paternidade, nas súas vertentes de esposo, pai, traballador e
educador. Prologa a obra o tamén
brasileiro Paulo Coelho.
O orixinal portugués: São Jose,
a personificação do Pai, publicouno Verus Editora en Campinas/SP, Brasil no 2002. A tradución é de Francisco Soto.
Gandhi, Mohandas: Mi religión. Sal Terrae, Santander,
2007, 285 páxs. El pozo de Siquem.
Un dos temas centrais de Gandhi é a relixión: a súa vivencia e
práctica do hinduísmo, que difundía nos seus discursos e escritos.
Nesta obra, Gandhi expón a súa
teoloxía, describindo as fontes
das que bebe, a práctica que realiza, as súas metas e o seu xeito
de entender o hinduísmo. Bharatan Kumarappa foi quen recolleu
escritos e discursos do Mahatma
que nos poden abrir pistas de reflexión e poñer en cuestión as nosas prácticas relixiosas.
O orixinal inglés: My religion.
Compiled and Edited by Bharatan Kumarappa, publicouno Na-
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vajivan Trust en India no 2002. A
tradución é de María del Carmen
Blanco Moreno e Ramón Alfonso
Díez Aragón..
Chittister, Joan: Los diez
mandamientos, leyes del corazón.
Sal Terrae, Santander, 2007, 167
páxs. El pozo de Siquem.
A contemplativa beneditina
Joan Chittister volve acertar na
reflexión. Desta volta buscando
a fibra moral da nosa sociedade
e dende ela repensando os dez
mandamentos dende unha nova
perspectiva. Somos imaxe e semellanza de Deus, e iso tense que
traducir na reflexión, o respecto,
a solicitude, a vida, o compromiso, o compartir, a palabra, o autocontrol, a seguridade.... Unha
nova maneira de entender a lei
de Deus dende o amor.
O orixinal inglés: The Ten
Commandments. Laws of Heart,
publicouno Orbis Books en Nova
York no 2006. A tradución é de
Milagros Amado Mier.
Maier, Martin: Pedro Arrupe. Testigo y profeta. Sal Terrae,
Santander, 2007, 108 páxs. Servidores y testigos.
Martin Maier, sj é director e
redactor xefe da revista Stimmen der Zeit, e profesor invitado

na UCA de San Salvador. Neste
libro ofrécenos a biografía dun
home sinxelo e fondo, comprometido e firme como poucos: o Pai
Arrupe, mostrándonos a calidade
da súa relación con Deus, raíz da
súa vida.
O orixinal alemán: Pedro
Arrupe. Zeuge und Prophet, publicouno Echter Verlag en Alemaña no 2007. A tradución é de
Ignacio Iglesias.
Maureder, Josef: Llegamos
allá donde fijamos la mirada.
Sal Terrae, Santander, 2007, 151
páxs. Servidores y testigos.
Josef Maureder si é psicoterapeuta, responsable de pastoral
vocacional e director da Casa
Manresa de Linz (Austria ). Este
libro tenta axudar a descubrir e
discernir a vocación como persoa, cristiá e seguidora de Xesús,
acompañando a e vivíndoa no
noso tempo. É un libro especialmente indicado para adultos mozos que se atopan en procesos de
discernimento persoal.
O orixinal alemán: Wir kommen wohin wir schauen, publicouno Tyrolia Verlag en Austria
no 2004. A tradución é de José
Manuel Lozano Gotor.
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Powell, John: ¿Porque temo
amar? Superar el rechazo y la
indiferencia. Sal Terrae, Santander, 2007, 110 páxs. Colección
Proyecto.
Jonh Powell foi profesor na Loyola University de Chicago. É autor de máis de vinte libros. Nesta obra axuda a descubrir onde
está o verdadeiro amor e como
chegar a el, evitando confundilo
con outro tipo de necesidades humanas. Especialmente indicado
para xente moza.
O orixinal inglés: Why Am I
Afraid to Love? Overcoming Rejection and indifference, publicouno RCL Interprises, Inc en
Texas no 1999. A tradución é de
Milagros Amado Mier
Aleixandre, Dolores: Las
puertas de la tarde. Envejecer con
esplendor. Sal Terrae, Santander, 2007, 191 páxs. El pozo de
Siquem.
Profesora xubilada de Sagrada escritura da Universidade de
Comillas, Dolores Aleixandre escribe sobre o esplendor do envellecemento. Esta obra é froito das
súas colaboracións no Centro de
Coidados Paliativos de Tres Cantos. Nela discorren a luz e tenrura, o alento e cariño que debe
acompañar a derradeira etapa
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da nosa vida. A espiritualidade
tamén está presente e acompaña
este camiñar de comuñón.
Nouwen, Henri J. M.: El estilo desinteresado de Cristo. Movilidad ascendente y vida espiritual Sal Terrae, Santander, 2007,
87 páxs. ST Breve.
Henri Nouwen faleceu en
1996, pero a fonte da súa obra
segue axudando ó afondamento
espiritual. Nesta obra, partindo
de debuxos de Vicent Van Gohg,
afonda no estilo desinteresado da
vida de Xesús como motor de espiritualidade.
O orixinal inglés: The Selfless
Way of Chrits, Downward Mobility and the Spiritual Life, publicouno Orbis Books en Nova York
no 2007. A tradución é de Milagros Amado Mier.
Gandhi, Mohandas: El camino hacia Dios. Sal Terrae, Santander, 2007, 136 páxs. ST Breve.
O motivo do camiño, común a
tantas tradicións relixiosas, atravesa de principio a fin os escritos
e discursos do Mahatma. Pero
esta presenza non é teórica, pois
el mesmo percorreu ata o final o
“camiño virxe” que Deus lle tiña
preparado, descubrindo progre-
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sivamente que era o camiño da
Verdade e a non violencia. Aquel
itinerario persoal constitúe hoxe
un modelo para millóns de persoas de moitos pobos e relixións,
que en todo o mundo seguen
avanzando pola senda que el trazou.
O orixinal inglés: Mohandas
Gandhi, Pathway to God, publicouno Navajivan Trust en India
no 2005. A tradución é de María
del Carmen Blanco Moreno.
Facérias, Daniel: Madre Teresa, la India, Sal Terrae, Santander, 2007, 168 páxs. Servidores y testigos.
Un dos atractivos deste libro é
que vén prologado polo Abbé Pierre. Daniel Facérias, doutor en
letras. Penetra por primeira vez
no corazón de Tareixa de Calcuta, convidándonos a compartir
a súa aventura interior, os seus
encontros e momentos clave, así
como os seus diálogos espirituais
coas persoas que a rodeaban na
súa vida cotiá, inspirándose nos
escritos da Nai Tareixa e en testemuñas na súa meirande parte
inéditas. Estes elementos permiten restituír á vida e obra da
Nai Tareixa as súas verdadeiras
dimensións: as dunha gran mestra espiritual, deixando atrás as

imaxes mediatizadas que dela se
teñen proxectado.
O orixinal : Mére Teresa. L’indienne,
publicouno Éditions du Rocher no
2006. A tradución é de Milagros
Amado Mier e Denise Garnier.
Izuzquiza Regalado, Daniel
SJ: Enraizados en Jesucristo.
Ensayo de eclesiología radical.
Sal Terrae, Santander 2007, 320
páxs. Presencia teológica.
Daniel Uzuzquiza traballa como
coordinador do Centro “Pueblos
Unidos”, para a integración social da poboación inmigrante, e
reside no barrio da Ventilla (Madrid), nunha comunidade xesuíta orientada á acollida de inmigrantes africanos. Este ensaio
de teoloxía radical é un convite
ó compromiso místico, político
e eclesiástico. Trátase dunha
reflexión crente, unha apaixonada teo-política espiritual que
é tanto teoloxía da acción-praxe
como teoloxía fundamental-sistemática. Un texto vivido, orado,
pensado e escrito cunha inmensa
paixón por Xesucristo e pola humanidade. O libro pretende aclarar a necesidade, a posibilidade e
o alcance dunha eclesioloxía radical no século XXI. Deste xeito,
ofrece unha proposta innovadora
que se radicaliza precisamente ó
quedar enraizada en Xesucristo
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e ofrece así unha humilde pero
real alternativa ó sistema dominante.
Alonso Girgado, Luís, Moreda Leirado, Marisa e Vilariño Suárez, María: Mundo
gallego (Revista de Galicia en
América) Bos Aires, 1951-1952.
Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades,
Secretaría Xeral de Política Lingüística, Santiago de Compostela
2007.
Este volume recolle a edición
Facsimilar da revista Mundo Gallego, revista dirixida por Eliseo
Alonso Rodríguez e editada en
Bos Aires nos anos 1951 e 1952,
anos nos que saíron á rúa catro
números. Recóllense colaboracións escritas, así como fotografías de óleos, esculturas, debuxos
e gravados que nos mostran o
quefacer dos homes e mulleres
que viviron o exilio.
Tato Fontaíña, Laura: O
cancioneiro de Pero Meendiz da
Fonseca. Centro Ramón Piñeiro
para a Investigación en Humanidades, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Santiago de Compostela 2007.
Dende a corte de Afonso III
chéganos a obra deste trobador,
recuperado nunha edición crítica.
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Como ben lembra a autora, non
podemos renunciar a recuperar o
noso pasado, a tradición histórica dos noso textos medievais.
García Gondar, Francisco
(Dir.): Bibliografía analítica da
lingua galega (2004). Centro Ramón Piñeiro para a Investigación
en Humanidades, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Santiago de Compostela 2007.
Inaugúrase con este volume
a colección Cadernos da BILEGA, destinada a acoller seccións
específicas da Bibliografía Informatizada da Lingua Galega.
Neste primeiro número recóllese
o ano 2004. O equipo que traballa neste proxecto está formado
por Cristina Blanco González,
Amparo Cereixo Silva, Déborah
González Martínez e Damián
Suárez Vázquez.
López Vázquez, Ramón:
Celestino Fernández de la Vega.
Pensador do novo galeguismo.
Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades,
Secretaría Xeral de Política Lingüística, Santiago de Compostela
2007.
Recollida do pensamento e traballo de Celestino Fernández de
la Vega, O Celestino, ensaísta lugués autor de traballos sobre Ro-
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salía, Valle-Inclán, Pimentel,... e
tradutor de Heidegger ou Pokorny. A súa obra ben merece a recompilación e estudo que leva a
cabo Ramón López Vázquez.
Derroitte, Henri (dir): 15
Nuevos caminos para la catequesis hoy. Sal Terrae, Santander,
2008, 263 páxs. Recursos catequéticos.
Autoras e autores de diferentes
recantos do planeta, especializados en temas de catequética, fan
os seus aportes a esta realidade
cambiante que é o da didáctica e
transmisión da fe. Na obra colaboran G.Adler, F.J. Buckley, H.
Derroitte, C. Dooley, A. Fossion,
A. Harkness, D. Kembe Ejiba, J.
Molinario, A.M. Mongover, F. Pajer, L.M. Renier, G. Routhier e M.
Villers, que van debatendo novas
opcións e prioridades que se van
facendo presentes no campo da
catequética, trazando a súa renovación, con fondura e sabedoría.
O orixinal francés: Théologie,
mission et catéchèse, publicouno
Ed. Lumen Vitae en Bruxelas no
2002. A tradución é de José Luis
Saborido Cursach.
Romero Pose, Eugenio: Scripta collecta I. Estudios sobre el
Donatismo, Ticonio y Beato de
Liébana. Publicaciones de la Fa-

cultad de Teología San Dámaso,
Madrid, 2008, 951 páxs. Studia
Theologica Matritensia.
Como homenaxe a toda unha
vida dedicada ó estudio, a de D.
Uxío, a Facultade de Teoloxía de
San Dámaso recolle os traballos
deste excelente eséxeta galego en
dous volumes. Neste primeiro recóllense artigos e colaboracións
froito da súa investigación sobre
Ticonio, o Donatismo e o beato de
Liébana. Ticonio xa fora o tema
do primeiro volume da súa tese
doutoral. O volume que nos ocupa recolle aquel traballo e os posteriores que foi realizando sobre
estes tres temas. O traballo de
recopilación e edición é de Juan
José Ayán Calvo.
Romero Pose, Eugenio: Scripta collecta II. La siembra de los
Padres. Publicaciones de la Facultad de Teología San Dámaso,
Madrid, 2008, 842 páxs. Studia
Theologica Matritensia.
Como o mesmo Juan José Ayán
relata no prólogo, este segundo
volume recolle artigos e conferencias referidas ós Pais da Igrexa.
A miscelánea de textos reflicte o
traballo investigador e humano
de D. Uxío, agrupados en cinco
apartados: o espírito e a carne, a
propósito dos ministerios, o cristianismo da Hispania romana e
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visigótica, cuestións actuais á
luz dos Santos Pais da Igrexa e
Cultores patrum. En todos eles
latexa o afán pola divulgación
dos Santos Pais. A patrística, que
marcou a vida e o pensamento de
D. Uxío, bríndansenos agora nestas páxinas.
Cabana, Darío Xohán: Cunqueiro e Don Hamlet en Lugo
(San Froilán, 1959). Concello de
Lugo, Concellería de Cultura e
Turismo, Lugo, 2008, 155 páxinas. San Froilán dos devanceiros.
No ano 1959, co gallo das festas de San Froilán, o Teatro de
Cámara da ACI da Coruña estreou en Lugo a obra de D. Álvaro Cunqueiro O Incerto Señor D.
Hamlet, príncipe de Dinamarca.
Xentes de toda Galicia acudiron
á estrea, pois era a primeira vez,
dende 1936, que unha obra de
teatro con entidade propia e en
galego se representaba nun escenario na nosa terra. Aquel xesto
marcou o rexurdir do teatro ga-

lego no franquismo. Esta é a historia que nos conta neste ensaio
o chairego Darío Xohán Cabana.
Cabana, Darío Xohán: Poetas en Lugo. Concello de Lugo,
Concellería de Cultura e Turismo, Lugo, 2008, 393 páxinas.
Tamén Darío Xohán Cabana fai
a compilacións e traducións desta
edición bilingüe galego-castelá,
na que se recollen poemas de
diferentes autores e autoras que
cantaron á bimilenaria cidade
das murallas. A escolma abrangue dende o século XIII ata o XXI
e inclúe unha breve nota biográfica de cada autor ou autora. As
máis das poesías son de galegos
e galegas e recóllense xunto coa
súa tradución ó castelán. Pero
tamén hai versos orixinariamente escritos noutras linguas, que
aparecen na súa versión orixinal
e traducidos ó galego. A iniciativa é moi interesante, pois é un
bo xeito de promoción poética da
cidade tanto dentro como fóra de
Galicia.
Marisa Vidal Collazo
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