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Guieiro
As dúas preguntas
fundamentais da teoloxía pastoral son, ao meu modo de ver, as seguintes: 1) como se fai un cristián? 2) como se renova unha comunidade?
A primeira delas atende os problemas xerados ao redor da iniciación
cristiá dos nenos, dos xoves e incluso dos adultos, pero sempre desde o punto de vista singular. A segunda pregúntase polas condicións
de posibilidade de que a configuración social desa experiencia cristiá
personalizada non esmoreza co paso do tempo. As dúas teñen ante si
o reto da evanxelización. Como transmitir de xeito acaido o Evanxeo
de Xesucristo? Poderiamos dicir que este é o marco xeral desde o cal
cabe enxergar este novo número de Encrucillada.
Porén, como se comprenderá, o noso propósito non é esgotar estas
amplas cuestións, senón ofrecer unhas reflexións axeitadas que nos
permitan detectar os problemas da nosa realidade cotiá ao respecto e,
tamén, explorar novos camiños xa percorridos ou aínda por percorrer.
Así pois, encabeza o número un suxestivo estudo de Xosé Manuel
Caamaño, no que o autor afronta –de xeito preciso e, tamén, realista–
as dificultades máis frecuentes que a xuventude actual experimenta
ante a proposta ética da Igrexa. A xuventude e a praxe cristiá non está
a pasar por momentos de gloria e, talvez, sexa bo pensar por que.
O segundo estudo é un fermoso traballo feito por Manuel Regal Ledo
no que se presentan, en primeiro lugar, os fortes cambios que experimentou o noso mundo rural nos últimos anos, para pasar, logo, aos retos
dunha nova pastoral que os poida afrontar de xeito satisfactorio. Non
só atoparemos neste traballo un lúcido análise da situación actual do
ámbito rural galego, senón tamén propostas creativas ben concretas,
reais e próximas que permiten unha auténtica renovación da pastoral
tradicional.
A continuación presentamos dúas experiencias que lle dan corpo e materialidade histórica ás reflexións teóricas dos estudos. Primeiro vai a
narración de Xosé Antón Santos Calvar, actual párroco de Beluso, na
que nos fai partícipes da súa innovadora pastoral na zona de Cotobade, A
Lama e Doade (entre Pontevedra e Ourense) durante os primeiros anos
do seu ministerio. E logo a experiencia que unha pequena comunidade
de relixiosos está levando a cabo en Evreux, na Normandía francesa.
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As dúas parten dunha premisa común: ou cambiamos a relación coa
xente, promovemos a corresponsabilidade laical, e potenciamos procesos
de personalización da fe, ou asistimos ao paseniño esmorecemento da
espiritualidade e praxe cristiá. Aquí temos, pois, dous exemplos de que
as modificacións de fondo nas comunidades cristiás non só son precisas,
senón realmente posibles e urxentes.
Na sección de Achegas ofrecemos outras dúas contribucións de diferente xénero. Un condensado traballo sobre Deus e o humor, realizado polo
xornalista Félix Caballero e un interesante diálogo entre Antonio García
Santesmases e Xosé Alvilares. Xosé Alvilares acaba de publicar un novo
libro na editorial Sept, Aínda é de noite, e o seu amigo García Santesmases escribiu unha nota sobre esta publicación. Pola súa banda, Alvilares
sentiu a necesidade de matizar algunhas consideracións da referida nota
e, por iso, ofrecemos ao lector o froito desta amigable conversa.
Na seccións de Documentos publicamos neste número unha curiosísima entrevista a Anthony Flew, coñecido filósofo británico que chegou
a converterse nun moderno paradigma do ateísmo. Nesta entrevista A.
Flew fálanos da súa recente conversión e do seu último libro Hai un
Deus. Trátase dun acontecemento ben salientable que, paradoxalmente,
non tivo apenas relevancia mediática.
Na xanela bíblica presentamos un fermoso e suxestivo estudo sobre
o profetismo bíblico. Trátase dunha primeira entrega que se irá completando con outras. Tamén incorpora a novidade de ofrecer ao final
preguntas concretas e pautas de comprensión para facilitar o traballo
en grupos de reflexión e comunidades cristiás que poidan utilizar este
material.
Publicamos, tamén, varias recensións de libros hai pouco aparecidos
e, como non, a habitual sección das crónicas política, cultural e relixiosa.
Incluímos, asemade, o elenco comentado dos libros chegados e os anuncios da próxima Romaxe de crentes galegos, do próximo Foro de Encrucillada e da aparición do libro de M. Regal Ledo, Xesús, aquel home de
aldea. Agardamos que este novo número, adobiado cos debuxos da nosa
fiel colaboradora Soedade Pite, sexa do voso agrado. Saúdos e bo verán!
Pedro Castelao
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Estudos

Praxe cristiá
e xuventude actual
Xosé Manuel Caamaño López

Introdución
O obxecto do presente ensaio é tratar as dificultades de transmisión
da moral católica á xuventude actual, sobre todo daqueles valores
vinculados á vivencia da sexualidade. Non pretende facer un estudo
rigoroso sobre tan complexa cuestión; nin sequera é a nosa pretensión
elaborar un artigo científico e ben fundamentado sobre as posibles
solucións a un problema de non doado tratamento. Poida que se deba
a iso a escasa bibliografía sobre este tema, moita da cal se centra ou
ben na transmisión da fe (algo, por outro lado, de incalculable valor
e importancia), ou ben en puntos tan abstractos que realmente tanto
se podería referir á xente nova como a calquera outra franxa de idade,
cousa que xa é todo un síntoma de algo, polo menos de certa cegueira
ante a máis crúa realidade. Por iso intentaremos, simplemente,
elaborar unha análise descritiva dunha situación cada vez máis
seria, e polo mesmo máis urxente, despois dun tempo en contacto
con ambientes que mostran a pluralidade de percepcións, vivencias e
experiencias, moitas das cales parece que chocan de xeito frontal cos
valores e principios da moral que a nosa Igrexa pretende transmitir.
Non vai ser, polo tanto, nada orixinal nin extravagante, senón tan
só unha visión que calquera “con ollos para ver” podería ofrecer sen
grandes dificultades.
I. O sentido da ética
Antes de entrar en materia e como preámbulo que ao final
retomaremos, convén facer unha matización de tipo conceptual, sobre
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todo para non camiñar sobre areas movedizas. Consiste en situar de
forma máis ou menos precisa o fundamental daquilo que imos tratar.
E, ao meu modo de ver, non trataremos doutra cousa senón da “ética”.
Polo tanto, cabe preguntarse, que é iso da ética? É unha pregunta
esencial, sobre todo porque é frecuente a afirmación de que os mozos
de hoxe viven sen moral, xa non teñen valores éticos ou que non teñen
ética ningunha. Abondaranos para iso –aínda que por demasiado
coñecido non menos importante– recorrer ao que Aranguren, o autor
da xa clásica Ética, denominaba principio etimolóxico.
Pois ben, o primeiro que hai que dicir é que o concepto de “ética”
provén do grego ethos. Este é xa un primeiro problema, pois que
se trata dun vocábulo cunha dobre significación segundo comece
por épsilon ou por eta, é dicir, segundo sexa éthos ou êthos, sendo
a primeira unha “ε” e a segunda unha “η”. O mesmo Aranguren fai
notar que o sentido máis antigo era o de “residencia”, “morada ou
lugar onde se habita”, aplicándose primeiro en referencia ao hábitat
dos animais e logo ao propio ser humano. En calquera caso a tradución
adoita ser a de “costume”. Así polo menos o entendeu, entre outros
autores gregos, o mesmo Platón; e tamén Aristóteles, aínda que este
último non o refire tanto a determinada convención para facer algo,
senón a unha disposición para actuar de determinado modo. De aí que
se traducise o concepto ethos en Aristóteles por “hábito”, e quizais
tamén por iso interpretaría Heidegger o concepto de ética –tomando
como base tamén a sentenza de Heráclito que di que “o éthos é para o
home o seu demon” (frag. 119)– como a “estancia do home”, a “morada
do home no ser”, “pensar que pensa a verdade do ser como elemento
inicial do home en canto ex sistente”, a estancia do home que “contén
e preserva a chegada daquilo que lle toca ao home na súa esencia”, o
“dende onde” do ser humano ou a súa actitude interior, concepción,
de por parte, sostida tamén por algúns autores da Grecia clásica. Non
en van Zenón, segundo o testemuño de Estobeo, chegou a dicir que o
êthos é a fonte da vida da que manan os actos singulares.
Pero, probablemente, poida que fose a segunda significación do
concepto de ética a que máis vixencia histórica tivo. Nela, êthos, con
eta, quere dicir “modo de ser” ou “carácter”. Este é o sentido que ten
en diversos autores gregos como Hesíodo, pasando por Platón e tamén
Aristóteles. Con iso refírense a êthos en canto unha forma de vida que
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se vai adquirindo e incorporando ao longo da existencia, algo que, polo
tanto, se vai educando e incorporando á propia vida: “educado no êthos
da lei”, dise repetidas veces. Polo tanto, non se trata de algo recibido
espontaneamente de forma natural, non é páthos simplemente –algo
que se dá por suposto (os sentimentos), pero que pode ser premoral–,
senón que este carácter se vai apropiando a través do hábito, do
costume, do ethos, que á súa vez nace da repetición de actos iguais:
“a ética (êthos) (...) procede do costume (ethos)”, di Aristóteles. A
ética vén ser así –dende esta interpretación– non tanto a raíz da
que xermolan os nosos actos, non un punto de partida, senón máis
ben un punto de chegada, é o que somos como consecuencia daquilo
que no noso curso vital imos facendo. Obviamente, trátase de certa
relación circular entre ética, hábito/costume e acto (os actus humani),
algo que vai conformando o que somos e á súa vez, como é lóxico,
condiciona o noso modo de actuar no mundo: “practicando a xustiza
facémonos xustos; practicando a moderación moderados e practicando
a virilidade, virís”, escribía Aristóteles explicándo o mesmo de forma
gráfica: “unha andoriña non fai verán, nin un só día, e así tampouco
nin un só día nin un instante abondan para facer venturoso e feliz”. O
mesmo Ortega o sintetizou dunha forma maxistral: “a vida é quefacer,
pero o quefacer, eticamente, é quefacerse”.
En latín non hai un concepto para cada significación, e por iso ambos
os dous sentidos foron traducidos polo mesmo vocábulo, mos, moral,
que á súa vez, polo tanto, engloba os distintos significados da palabra
ética. Cicerón, que parece ser quen acuña o concepto de moralis
para evitar o grego ethos, aplícalle esta variedade de significacións
ata que, en De amicitia, chega a dicir: “Que direi do seu carácter, en
exceso agradable...” (c. III), ou “non pode ser fiel un carácter variable
e tortuoso” (c. XVIII). Trátase dunha diverxencia conceptual que
chegou mesmo a Tomé de Aquino, que na súa Summa Theologiae di o
seguinte: “mos ten dobre significación: unhas veces significa costume.
Outras veces significa certa inclinación natural ou case natural a
obrar algo, e, neste sentido mesmo aos animais se lles atribúen certos
costumes (...). Ambas as dúas significacións exprésanse cunha mesma
palabra en latín; pero no grego teñen palabras distintas, pois o termo
grego ethos, que se traduce ao latín por mos, ás veces ten a primeira
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vogal longa e escríbese con η, e outras veces ten a primeira vogal
breve e escríbese con ε”.
Con todo, e máis alá do que historicamente prevaleceu (é dicir, en
canto costume, hábito, ou algo intermedio entre éthos e êthos), non
sería un erro entender ética e moral do mesmo xeito, é dicir, como
unha “segunda natureza” do ser humano, unha conversión mesmo,
en canto que tanto a ética como a moral constitúen o resultado do
que un fai coa súa vida, das opcións que toma e dos actos que realiza e
que dalgún xeito o fan ser quen é. A ética é, diría Zubiri, “o ‘modo ou
forma’ de vida, no sentido máis fondo da palabra, a diferenza do simple
xeito,”, aquilo que facemos de nós mesmos, dende o máis elemental
espontaneamente recibido ata o que a través da nosa experiencia imos
preferindo e incorporando á nosa existencia.
A cuestión agora é, polo tanto, que forma de vida debemos ter, cal
debe ser a nosa actitude ante a vida? Ou, mellor, que actos debemos
repetir para ter unha ética máis ou menos boa? A solución non é nada
sinxela, porque leva consigo xa unha determinada idea do bo ou do
ben e, con iso, tamén un preciso concepto da verdade e da verdadeira
ética. É un tema fundamental porque, precisamente, do que se trata
é de como transmitir esa idea a un auditorio cuxa ética se sitúa,
dun xeito bastante complexo, na decisiva fase da súa interiorización
moral.
II. Un atrevemento: análise da realidade
Permítanme unha ousadía ou, o que é o mesmo, unha mínima dose do
máis obxectivo realismo. Sabido é que unha das armas máis poderosas
da xuventude actual é a destreza no manexo das novas tecnoloxías da
información e comunicación, as famosas TIC. A repercusión moral,
evidentemente, non nace do uso en si, senón da orientación práctica
que se lle pode estar a dar en numerosos casos, principio básico
en calquera tema de teoloxía moral. Sen dúbida ningunha, a máis
habitual entre as devanditas tecnoloxías é a referente aos teléfonos
móbiles, reflexo ademais da adquisición de destrezas xuvenís cando
o obxecto é suficientemente atractivo para os seus desexos. Pois ben,
non hai demasiado tempo tiven a ocasión de observar unha gravación
visual no móbil dun mozo que nese momento llo estaba a ensinar
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aos seus amigos, unha das múltiples posibilidades que eses aparatos
modernos ofrecen para o consumo. Quen non recibiu mesmo algunha
que outra vez un sms dun número estraño dicíndonos que a “x lle
gustaría coñecerte”? Pois ben, nesa gravación –e espero me desculpen
a curiosidade do meu reollo– podíanse ver dous adolescentes, imaxino
que a altas horas da madrugada, dando renda solta a uns desexos
xa nada contidos. A parella estaba media espida e realizaba distintas
prácticas e posturas sexuais. Digo media espida porque ela conservaba
unha faldra moi curta levantada, a blusa por enriba dos peitos, e el,
talvez para non levantar sospeitas, mantiña o pantalón á altura dos
xeonllos. Iso si, tanto zapatos como botas permanecían no seu lugar
de orixe. Chamaba aínda máis a atención que o lugar elixido para
a ocasión fose un caixeiro automático, deses de porta acristalada, e
nun cruzamento vagabundo bastante concorrido da monumental
Compostela. A continuación, os novos observadores compartiron
impresións sobre casos coñecidos por eles entre os que salientan
os daquelas parellas que un día botaron dunha discoteca por ter
relacións sexuais nun recanto do local, outros no baño, algúns casos
coñecidos que o facían no portal do seu edificio, no instituto, no coche
dun amigo (algo moi concorrido, por certo), no salón de casa mentres
os pais dormen, no seu dormitorio cando non están... e unha morea
de experiencias que supoñen toda unha obra de enxeñaría loxística.
Quizais as conversacións domingueiras, mesturadas de realismo,
desexo e falta de sono, contribuirían a unha tarefa de semellante
calibre. Pero ao mesmo tempo non podemos enganarnos ante o que
simplemente é unha cuestión de feito. Polo menos, e deixando a un lado
por agora a importancia que podería ter unha moral do espectador, do
morbo, ou simplemente do voyeur que ousa utilizar o seu móbil para
tales gravacións –igual que as das pelexas no colexio, as mostras de
racismo, a violencia sexual, etc., que logo se pasan entre os colegas a
base de bluetooth ou cólganas en páxinas web–, o caso é que toda esta
complexa trama de vivencias está a acontecer e que, polo tanto, son
un feito que hai que explicitar, pensar e tratar con delicadeza porque
é un reflexo entre tantos outros da distancia abismal entre os valores
xuvenís, se así se poden chamar, e aqueles valores que dende distintas
esferas intentamos transmitir.
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É probable que as xeneralizacións nunca fosen de todo boas,
pero o certo é que, deixando a un lado os casos excepcionais (que
tamén os hai), esa é a tónica xeral que constitúe, polo tanto, unha
grande parte do auditorio ao que nos temos que dirixir. Trátase de
factores que definen parte das vivencias e intereses da xuventude
–neste caso referidos á vivencia da sexualidade–, mais que se poden
observar noutros moitos casos da súa vida cotiá. Non hai moito que
o Ministerio de Sanidade alertaba de que o 64% dos mozos entre 14
e 18 anos coidan que beber é normal, sobre todo as fins de semana,
e que a media de idade na que se empeza a facelo é aos 13 anos.
Con lixeiras variacións, coincide coa idade na que se empeza a ter
algún tipo de relación sexual, sendo ademais moi frecuente telas de
forma esporádica, o que en linguaxe vulgar se coñece co nome xa case
técnico de “polvos dunha noite”, prácticas realizadas ademais, en
grande parte de ocasións, baixo a influencia do alcohol ou doutras
substancias especialmente desinhibidoras e mesmo con frecuencia,
e en idades temperás, baixo o mito de que “a primeira vez non pasa
nada” ou confiando na utopía masculina do “eu controlo”. Quizais
por iso bastantes establecementos decidiron colocar ao lado das
máquinas de preservativos as expendedoras do “anel vibrador”. Con
estes antecedentes non resulta estraña a asiduidade no uso da pílula
do día seguinte ou mesmo o recurso a prácticas abortivas ocultas polo
temor a que determinados pais se decaten.
A situación, polo tanto, é bastante preocupante e ten que ver non
só coas experiencias xuvenís illadamente consideradas, senón tamén
cos valores e a educación que dende os que deben ser os seus ámbitos
de referencia se lles están a transmitir. Dito de forma esquemática,
“¡os mozos non teñen a culpa de todo!”, senón que, sobre todo nas
temperás fases de idade, non pasan de ser uns simples aprendices,
cando non repetidores, daquilo que ven ao seu arredor. Sen ir máis
lonxe, só fai falta escoitar os problemas que moitos profesores de
colexio teñen con algúns pais en canto á autoridade se refire, cousa
que inflúe notoriamente na posterior actitude xuvenil con respecto a
determinadas normas ou, simplemente, sinxelas pautas de educación
que serodiamente se pretenden renormalizar baixo a man dura do
recurso a super nanny.
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É probable que a situación creada veña de lonxe. Obviamente, os
valores relacionados coa revolución sexual causaron tanto influxo que
se volveron demoníacos contra si mesmos. Baseados na normalidade,
na naturalidade (“as relacións sexuais son algo natural”, díxose), na
permisividade (“os pais deben ser colegas dos fillos”, dixeron outros)…,
eliminamos do sexo o seu elemento de misterio, aquilo polo cal se fai
verdadeiramente especial e simbólico. Simplemente destruímos o que
Paul Ricoeur chamaría “o enigma da sexualidade” a través dunha
falsa destabuización, para convertela nun obxecto máis do consumo
humano, nun elemento novo do carpe diem: “¡consume, gasta e goza!
que iso é o que levarás”.
Pero é que ademais o caso anecdótico das novas vivencias sexuais
non é máis que un leve reflexo dun feito moito máis global, o cambio
xeral que atinxe á visión xuvenil da sociedade, do seu mundo e
mesmo da súa propia existencia. É certa a afirmación dos expertos
de que a cultura de “vivir o momento” fixo desaparecer os grandes
relatos, as utopías e mesmo, poderiamos dicir sen demasiado temor
a equivocarnos, os mínimos proxectos de realización humana ou de
vida. O “compromiso” está en crise, a visión liberal da autonomía
manifestouse entre a xuventude baixo a forma de rexeitamento a
todo o imposto para podermos ser realmente libres, para creármonos
as nosas propias normas e pautas de conduta. É a indiferenza ante
determinados criterios normativos, ante a sociedade mesma, a política,
ou ante calquera tipo de institución. É máis, as institucións pasan a
crear reaccións de rexeitamento, e máis aínda cando esa institución
se refire á Igrexa Católica, que pasou a ser das menos valoradas entre
as moitas existentes. Con frecuencia oímos dicir, mesmo a aqueles
que se seguen confesando crentes, “creo en Deus, pero non na Igrexa
nin nos curas”, algo que sucede co clero, pero tamén con outro tipo
de profesións como pode ser a do médico, que dalgún modo sente
perder a súa autoridade co conseguinte trastorno da súa autoestima,
que en non poucas ocasións leva a comportamentos vertebrados pola
resignación e o cabreo; “os mozos perderon a noción do pecado”, din
moitos benintencionados pastores.
Pasa co relixioso –favorecendo o auxe dun tipo de pseudo-relixiosidade á medida (as distintas expresións da cal xa non nos resultan
estrañas)–, e pasa coa vida moral en particular. Os mozos prefiren un
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tipo de cultura baseada en sensacións, en probar o que estea ao alcance, o que asemade é mostra dunha grande insatisfacción ante o que
os rodea, quizais tamén porque senten que foron defraudados. “O bo
é o novo”, aquilo que podo contar aos meus amigos e gabarme diso,
as experiencias primeiras, o que poucos realizan dende o misterioso
sexo tántrico ata a curiosidade do sexo anal, o que en certo sentido
chama a atención por estrañeza, por morbo ou por reto a conseguir.
Se pasamos por un quiosco, é probable que a carón dun libro sobre os
segredos do ocultismo se nos vaia a mirada a un de técnicas orientais
para un sexo mellor, a películas porno ou un best-seller sobre como
practicar sexo oral coa túa parella. A ninguén lle escapa xa que o lema
de moitos mozos antes de saír cos amigos para gozar do sábado á noite
é “hoxe triunfo”.
Non sei ata que punto poida eu estar a ser esaxerado, pero é
indubidable a distancia que se produce entre aquilo que a xuventude
actual vive e desexa sentir, e os valores que nós desexamos que
realicen. A dificultade estriba non só en transmitilos en circunstancias
adversas, senón en que ademais se poidan asumir e se convertan
en orientadores da vivencia xuvenil. Seguen sendo válidos os
nosos valores? Temos capacidade para dalos a coñecer? Sabemos
transmitilos? Como valorar o seu comportamento? Son cuestións que
deberemos ter moi en conta para non nos perder na infinitude das
nosas abstraccións especulativas.
III. A ética e o ben
Diciamos máis arriba que a ética é, polo menos na súa forma máis
esencial, un punto de chegada, o que debo ser, o noso carácter. En
certo sentido ten, polo tanto, unha compoñente de anticipación, de
proxección e ata de hermenéutica, en canto que día tras día, nos
nosos avatares cotiáns, imos elixindo, preferindo e actuando, ímonos
facendo nós mesmos e configurando a nosa forma de vida. Agora
ben, non toda ética está xustificada, non é o mesmo ser dunha que
doutra forma e, polo tanto, non todo facerse é moralmente aceptable.
Trátase, polo tanto, de precisar cal é o obxecto da ética, cal debe ser
o obxectivo a perseguir. E supoño que practicamente todo o mundo
coincidirá, coma o mencionado Aranguren, en que o obxecto formal
da ética non pode ser senón o “ben” ou aquilo que outros cualifican
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co concepto de “verdade”. É probable que alguén obxecte que isto é
unha mentira dado que, mesmo para os grandes autores da historia
do pensamento, o obxecto da ética é a “felicidade”. Isto é de todo certo,
pero sempre e cando se considere esta felicidade como o supremo ben
que reside, no seu caso, na autoperfección –termo, por outro lado,
tan difícil de precisar como o de bondade–, co cal son conceptos
ineludiblemente inseparables se non se quere reducir a felicidade a
unha mera satisfacción dos múltiples desexos humanos. Pódese ser
feliz e ao mesmo tempo moralmente detestable.
Hai que ter en conta, polo tanto, que falar do ben como “obxecto
formal” non é algo superfluo, senón que expresa moi ben a dificultade
da súa comprensión e, por iso mesmo, a diferenza mesmo cultural á
hora de establecer os valores materiais que leven á súa realización. O
que si está claro é que a ética debe ser a realización do ben. Romano
Guardini, nos seus Vorlesungen an der Universität München, dicía
que “a vixencia do ben obriga sempre”, que a “esixencia dos demais
valores pode ser particular, pero a do ben é universal”, “achámonos
sometidos ao ben”.
Porén, xorde axiña a dificultade: e logo, que é o ben? O propio
Guardini contestaba que “o ben é o ben”, o mesmo que lle pasaba
a Moore co bo, un fenómeno orixinario que non pode deducirse de
ningún outro fenómeno. A modernidade supuxo unha quebra no
concepto de verdade e, con iso, tamén puxo límites infranqueables ao
aplicar o coñecemento na compresión da realidade e da vida moral.
Kant preguntábase: que é “santidade”? A resposta, perfectamente
aplicable aquí, é a seguinte: non hai ninguén que poida ser santo,
simplemente porque todo o que facemos dalgún modo nos constrinxe,
ao mellor non nos gusta. E santa só pode ser unha vontade pura, o
ben puro, é dicir, Deus. O ben é, polo tanto, Deus mesmo, o “San”,
a “Verdade”, Aquel que –en palabras de von Balthasar– “na súa
infinita liberdade se posúe e determina a si mesmo (...) de maneira
que mantén sempre a súa cohesión e non se funde no ilimitado dun
mar sen contornos”. Agora ben, dalgún modo o ser humano participa
do ser divino en canto que ten o reflexo da súa voz no máis profundo
do seu propio ser, a “inhabitación do espírito” que din algúns, algo
que el mesmo pode chegar a descubrir porque é “imaxe de Deus”.
Outros falarían do mesmo, baixo o concepto de “participación”. É
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máis, dende un punto de vista cristián podemos permitirnos dicir que
en Xesús atopamos a verdade verbo de Deus e a verdade verbo do ser
humano. El é o criterio do noso ser, a anticipación da nosa bondade,
simplemente porque é nel onde “achamos Deus e a nosa miseria”
(Pascal).
O mozo rico achegouse a Xesús e preguntoulle: “Mestre, que
cousa boa teño que facer para conseguir a vida eterna”? (Mt 19, 16).
Dito de forma profana: que hei de facer para ser eticamente bo e,
en consecuencia, verdadeiramente feliz? Como xa anticipamos, a
resposta á hora de establecermos os criterios que nos leven a “ser
bos” poderían diversificarse porque as concepcións do que é o “ben”
son igualmente diversas, sobre todo dende a aparición de teorías e
autores que subliñan como unha das súas características esenciais
a súa inobxectividade e, con iso, a incapacidade da mente humana
para comprendelo de xeito claro e inapelable, cousa que non semella
acontecer dende o punto de vista da moral católica tal como aparece
nos diferentes textos maxisteriais como pode ser o de Veritatis
splendor, máis alá das diverxencias e obxeccións que tanto filósofos
como teólogos, tamén católicos, opuxeron aos seus presupostos de
base.
O Maxisterio non ten problema en afirmar a obxectividade do ben/
verdade e, ademais, en soster que o ser humano ten a capacidade para
coñecelo. Obviamente, se en Xesús atopamos a anticipación do noso
mesmo destino, el constitúese tamén en criterio das nosas accións
dándonos a coñecer o que Deus quere que sexa a nosa vida. Deixando
a un lado a importancia de elaborar unha reactualización da ética dos
mandamentos –algo moi necesario sen dúbida–, segundo o Maxisterio
Católico o ser humano participa deste ser divino porque El deixou
dunha vez por sempre a súa pegada na Creación. Isto manifestaríase
como lei natural, que vén sendo esa luz infundida por Deus que nos
permite coñecer o que hai que facer e o que non debemos facer. Dela
deitan determinadas normas que o propio Maxisterio foi elaborando
ao interpretar dunha forma concreta a vontade de Deus sobre o mundo
e que non é necesario repetir agora. A conclusión que se desprende é
que hai actos que son bos e outros que virían a ser “intrinsecamente
malos” máis alá dos elementos que poidan intervir na execución do
acto mesmo.
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A simpleza da anterior exposición da postura maxisterial non pode
permitirnos non recoñecer a inmensidade de críticas ás que tal postura
foi sometida, non sendo o noso interese agora valorar o acertado ou
non das distintas formas de entender o acto moral e, con iso, a propia
ética da vida humana. O que si hai que ter en conta é que a insistencia
na dimensión obxectiva do noso quefacer non é tampouco algo a pasar
por alto con lixeireza. O que se pretende, aínda que sexa a custa de
reducir a importancia das fontes tradicionais para a valoración dos
actos (intención, circunstancias e finalidade) é manter unha distancia
con respecto ás diversas concepcións situacionistas da moral –que,
con certa frecuencia, poderían desembocar no relativismo en canto
que o propio ser humano se convertería en creador daquelas normas
que máis se axustan aos seus desexos–, ás teleoloxistas –tanto as
proporcionalistas como as utilitaristas–, e mesmo ás que baixo o refuxio
da “opción fundamental” non teñen en conta a especie mesma do acto
moral, o seu obxecto, posibilitando, neste caso, xulgar determinados
comportamentos como bos cando en realidade –xustificándose na
boa intención tamén– buscan o seu propio beneficio co perigo dun
irreparable dano social. Con todo, dubidarmos das intencións é, tamén
en certo sentido, sermos conscientes das nosas limitacións, recoñecer
que podemos equivocarnos e que a opción que tomemos pode non ter
xa solución. Por iso o mesmo Maxisterio afirma que as diversas fontes
xa sinaladas –cando están orientadas pola busca da verdade e o ben–
poden diminuír a gravidade das accións erróneas (o mal menor), igual
que acontece coa conciencia. Mais, dado que todo aquilo que facemos
non ten simplemente unha dimensión individual, senón tamén social,
hai determinados preceptos ou prohibicións que en si mesmos hai que
cumprir ou evitar, porque cando nos arrepintamos ao mellor pode ser
xa demasiado tarde.
IV. Pequeno descoido: a importancia dos actos
Ata que punto, polo tanto, os actos illados e individuais son esenciais
no transcorrer da nosa vida e na construción do noso ser, sobre todo
despois de dicir que a ética é un punto de chegada e que engloba toda
a nosa vida? Certamente, a ética é o que facemos de nós e iso faise ao
longo dun difícil camiño e baixo unha determinada idea do ben. Non
se pode dicir que un neno, se lle bate a outro neno, é un ser malvado e
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que merece ser condenado. O máis ao que chegamos é a darlle un tirón
de orellas ou simplemente unha pequena rifa, mais non concluímos
que o seu ser xa está perdido.
Xa mencionamos a importancia da relación entre ética, hábito
e actos, referíndonos con estes últimos aos que se producen dunha
forma libre e deliberada, é dicir, a aqueles dos que un mesmo é
consciente. E dixemos ademais que se trata de elementos inseparables,
a habitude dirixe os nosos actos pero tamén cos actos imos adquirindo
determinados hábitos e conformando a nosa ética ou a nosa forma de
ser. Cal é, entón, a importancia do acto, ata que punto inflúe na nosa
ética e con que criterio valoralo? A resposta á última das cuestións é,
en principio polo menos, sinxela: o criterio é a busca e axeitamento ou
axustamento ao ben moral, sempre e cando este sexa aceptable, algo
dado por suposto na ética cristiá.
O máis complicado, sen dúbida, é responder ás outras dúas,
simplemente porque os actos, illadamente considerados, poden
resultar enganosos. Eu non son bo porque un día dea unha esmola
a quen o necesita. Porén, son moralmente detestable porque un día
deixe de dala? Para ben ou para mal –repitámolo– “unha andoriña
non fai verán”. O que si é practicamente seguro é que facendo unha
ou outra cousa de forma repetida adquirimos determinados hábitos
que nos farán volver realizar as mesmas accións, co cal nos imos
apropiando de certos valores, virtudes ou vicios que nos fan ser de tal
ou cal xeito. Os actos, polo tanto, son algo esencial da vida humana,
pero non son elementos illados do propio ser, simplemente porque a
vida é unha totalidade unitaria e a ética humana só queda totalmente
definida no momento da morte, cando xa non hai marcha atrás nin
posibilidade de arrepentimento. Os actos, é certo, van definindo
en gran parte o noso ser. Se alguén é infiel unha vez, pode deixar
de selo para sempre ou pode chegar a converterse nun mentireiro
compulsivo. Falar de opción fundamental é outra forma de dicir que
temos determinados hábitos porque sempre actuamos dun ou outro
xeito e, co tempo, actuaremos segundo como somos ou segundo como
nos fixemos a nós mesmos. Agora ben, non todos os actos revisten
a mesma importancia na conformación do noso ser. Hai algúns que
cando se realizan parece que algo vibra no interior de cada persoa,
que se conmoven as entrañas; e, sen dúbida ningunha, os actos que
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máis nos definen son aqueles nos que está en cuestión a vida dos
demais. Non é posible ser moralmente bo sendo cego ante a inxustiza
e a dor alleas. Dicía Aranguren: “o sentido da vida é o que a través da
existencia fixemos e estamos facendo de nós mesmos, e non só cada
un en si, senón tamén cos outros, porque somos corresponsables do
ser moral e do destino dos demais, velaquí o tema verdadeiro, unitario
e total da ética”.
V. Conclusión
Do dito ata aquí poderían extraerse determinadas conclusións para a
valoración dalgúns actos que, como vimos no seu momento, están moi
estendidos entre a xuventude actual, aínda que probablemente non
sexa eu o máis indicado para facelo. Iso dános algunha pista, ademais,
verbo das complexas posibilidades de transmisión dunha determinada
idea do bo e do camiño que nos achega ao seu coñecemento, a súa
comprensión e a súa asimilación para a vida moral da xuventude. A
tarefa non é sinxela porque nin a liberdade, nin a conciencia nin, en
xeral, as propias persoas son obxectos que se poidan descifrar nun
tubo de ensaio para lles inculcar aqueles valores que parecen ser os
mellores.
Unha solución sinxela é dicir que os valores que intentamos predicar
están totalmente desfasados, que se volveron inoperantes, e que é
preciso renovarse para poder situarse á altura dos tempos e non seguir
sendo unhas simples mentes retrasadas. Despois da descrición xeral
das vivencias xuvenís realizada no seu momento, esta parece a vía que
debe orientar a nosa reflexión. Non obstante, podemos preguntarnos:
é o criterio de normalidade ou simplemente a estatística da frecuencia
o que dá lugar a cualificar como boas determinadas condutas? É certo
que historicamente falando fóronse descubrindo moitos valores antes
indefinidos e que hoxe consideramos como bos; así, agora falamos
de igualdade, falamos de dereitos humanos e falamos de moitas
outras cousas tempo atrás inconcibibles. Por iso non cabe descartar
a posibilidade de que, certamente, algúns valores cambiasen sen que
por iso sexan negativos, do mesmo modo que tampouco se poidan
cualificar tan doadamente como positivos. Agora ben, axústanse
todos eles do mesmo modo ao ben e á felicidade humana sen ningún
dano social? É outra complexa cuestión e que, ao meu modo de
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ver, nos podería levar a unha quella sen saída. É máis, existe unha
gran probabilidade de que o cambio de valores, aceptando aqueles
socialmente máis estendidos e que máis pracer provocan, non leve
consigo –con toda modestia– un aumento da nosa felicidade.
En varias ocasións referímonos a que a ética é o fin, aquilo que o
ser humano chega a ser nun longo e esgrevio camiño. E polo mesmo
diciamos que a ninguén se lle ocorre dicirlle a un neno que está
perdido porque un día na escola se pelexara co seu compañeiro de
pupitre. Neste caso preguntarémoslle que pasou, por que se pelexou,
pedirémoslle que faga as paces e que non volva pelexarse, é dicir, que,
dalgún modo, estamos xa a educar e configurando unha peculiar forma
de ser. Outros poderían dicirlle que se vingase xerando probablemente
unha ética distinta. O que si parece que se volve en contra é unha
simple labazada sen razóns nin esperanzas.
Polo tanto, se falamos da xuventude, estámonos a referir a unha
época da vida caracterizada pola adquisición, o enfrascamento e,
mesmo pola atracción do novo e prohibido, algo do que debemos
ser conscientes. Os actos non teñen a mesma valoración que nunha
persoa madura en canto que, probablemente, non definen do mesmo
xeito o suxeito que os executa e nin sequera teñen por que ser reflexo
do seu propio ser. Un mozo de 18 anos pode ser infiel, emborracharse
tres días seguidos e ser expulsado por exhibicionista dun determinado
local nocturno. Podemos xulgalo do mesmo xeito que se o fixese unha
persoa de 45 anos? Eu coido que non, coido que o que fixo non está
ben, que se equivocou, e que a pesar de todo aínda non está perdido e
pode chegar a ser unha moi boa persoa.
Eu non son experto en educación, nin pastoralista, nin menos aínda
un exemplo de virtudes morais. Porén, paréceme que a escoita, por
iso mesmo, é o primeiro paso para poder transmitir algo, porque
nela o mozo se sente acompañado, apreciado e mesmo comprendido.
Escoitar é, polo tanto, o punto de partida para a transmisión de valores
e que debe ir unido a un proceso de acompañamento vertebrado
por un verdadeiro testemuño de vida. Un pai pode baterlle a un
fillo que pelexou cun rapaz, pero se ese neno ve como cada día seus
pais pelexan un co outro, dificilmente poderá ser unha futura boa
persoa, simplemente porque aprende o que é a mentira, a maldade e o
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egoísmo, mais non o sentido preciso da bondade. Contáronlla aos seus
oídos, mais non penetrou no seu corazón.
En definitiva, a sociedade ten unha tarefa fundamental, que é a de
saber orientar a vida da xente inocente cara á busca da bondade e, polo
tanto, da felicidade. Ese é o reto de tantos pastores, educadores e pais:
que, máis alá de buscaren culpables e camuflaren as súas limitacións
na auréola da pecaminosidade xuvenil, se sintan verdadeiramente
capaces de escoitar e de ser responsables cos que os necesitan no
camiño da súa vida e na conformación do seu propio destino.
Xosé Manuel Caamaño López
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Por unha presenza
cristiá na aldea
Manuel Regal Ledo

Pídeseme unha pequena achega sobre a pastoral rural en Galicia.
O tema é amplo dabondo; achégome a el botando unha ollada á realidade máis inmediata que podo ver e vivir, quizabes non transferible
a outros lugares. Despois dunha lixeira análise sobre certas circunstancias que considero significativas no momento presente da aldea
tanto para a mesma aldea como para unha presenza cristiá no seo da
mesma, deterémonos moi brevemente nas respostas pastorais que no
rural se están ofrecendo, para ao final apuntar algunhas liñas do que
podería levarnos a unha presenza algo cristiá alomenos no medio das
parroquias e vilas rurais.
1. Riscos do mundo rural galego no momento presente
Non resulta nada complexo indicar algunhas características que
configuran o mundo rural no día de hoxe. Se cambios houbo en toda
a realidade social galega nos últimos 25-30 anos, foi no campo onde
estes cambios se fixeron especialmente notorios. A estrutura rural de
produción e de formas de vida e de convivencia, que se viña mantendo máis ou menos inalterable desde hai 700-800 anos, sufriu unha
sacudida inmensa nestes últimos anos, ata o punto de quedar case
irrecoñecible. Calquera observador decatarase de contado dos seguintes feitos:
1.1. Unha poboación en acelerado decrecemento
Barrios completamente baleiros, parroquias con poboación reducida á terceira ou cuarta parte, moitas casas pechadas, outras en
perspectiva de se veren pechadas de aquí a moi poucos anos, número
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reducidísimo de habitantes por casa (unha ou dúas persoas en moitísimos casos). É ben coñecido o corremento da poboación cara ao eixo
atlántico do país, e, aínda no interior, as vilas e cidades van acaparando pouco a pouco a escasa densidade de poboación que ao interior lle
resta.
1.2. Unha poboación envellecida
Esta é outra das características do asentamento poboacional do rural: poucos e ben maiores, o cal indica que o proceso de diminución da
poboación aínda non chegou ao seu remate nin moito menos. Moitas
vivendas, moitas explotacións agrarias sostidas por xente que anda
rentes dos anos da xubilación ou que xa os supera cumpridamente,
e sen expectativas a medio prazo de que as cousas collan outro camiño.
1.3. Unha actividade agraria reducida
Todos coñecemos o vello tecido produtivo do campo galego, harmoniosamente composto e deseñado para que, a base de moito esforzo, de moita man de obra, se puidese soster vida, cultivar a terra,
criar animais e manter a unha poboación abundante. Ter terra e tela
produtiva era unha necesidade de primeira orde. Pois en ben poucos
anos de cento e pico mil explotacións agrarias pasamos no presente
a 15.000 de produción de leite e a 14.000 de produción de carne. Non
se acaba aí a actividade agraria, queda a horticultura, a viticultura, a
madeira... pero o dato é ben significativo. Parcelas que custou Deus e
axuda poñelas a producir están quedando ermas ou converténdose en
silveirais ou en eucaliptais.
1.4. Un urdido rural esmorecente
Non soamente se debilita o campo na súa estrutura externa, senón
tamén no seu urdido interior, no seu espírito, na súa alma, naquilo
que definía ao campo como esencialmente campo: unha forma de vivir
e de convivir, de se relacionaren as persoas entre si e cos animais e
coas terras e coas cousas, cruzada pola afectividade, pola calma, polo
vagar, pola resistencia, pola paciencia, pola lentitude, polo humor,
pola esperanza, polo escepticismo... Pouco a pouco o campo, o mesmo
ca outros medios, vaise adaptando á regulamentación antropolóxica
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da globalización, que sinala formas de vestir e de comer, maneiras de
divertirse, de cantar e de bailar, prioridades nas ideas, formas de pensar... Aínda non nos vemos ante algo esmagador, pero os indicadores
están ben sinalados.
1.5. Unha vivencia relixiosa en diminución
Case como consecuencia de todo o anterior. Nos lugares pasa coma
nas persoas: o corpo e a alma están en permanente exercicio de ósmose e interactuación. Tampouco non é para dicir que a relixiosidade
sexa de peor calidade do que a vivida durante os anos de floración
relixiosa. Pero as referencias pérdense, no imaxinario colectivo dos
máis novos van desaparecendo as vellas formas de estar co sagrado,
de tratalo, de acollelo, de vivilo, e escasamente son substituídas por
outras. Hai parroquias onde é moi frecuente ver xente nova, mozos e
aínda nenos e nenas que pasan logo o ano enteiro sen pisar nin o adro
dunha igrexa, como non sexa nalgunha situación moi puntual. A xente maior segue nas súas, tamén no tema da fe e da vivencia relixiosa,
pero con menos afán de “adoutrinar”, e case dando por normal que
o relixioso se perda con eles, o mesmo que se poden estar perdendo
outras tradicións culturais do pasado que eles representaban.
1.6. Atentos, iso si, á enfermidade e á morte
Hai dúas estruturas sociais e relixiosas que están aguantando no
campo ante o tirón da modernidade, por moito que haxa moita xente
que diso se sorprenda: todo o relativo ao mundo da morte e dos servizos relixiosos correspondentes, por unha banda, e, polo outra, todo
o relativo ao mundo da enfermidade e daqueloutros aspectos da vida
que non son doadamente manexables por parte da xente rural. Fundamentalmente é a resposta a dúas situacións límite da experiencia
humana: a enfermidade e a morte. Persisten os funerais, e persistirán, porque, aínda fuxindo en vida do campo, a xente gusta de virse
enterrar na terra, no camposanto da parroquia que o viu nacer e, se
cadra, tamén medrar. E persisten tamén as romarías, polo que teñen
de reserva da insuficiencia humana, e tamén, todo hai que dicilo, polo
que teñen da abundancia humana, xa que tanto se vai ás romarías por
se ver apertado por algo que a un o aflixe e preocupa, como por se ver
con ganas de compartir horas de xolda e bo comer e beber. Todo, iso
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si, polo si ou polo non, baixo o nome do sagrado. Nisto campo e cidade
somos un. Mesmo é unha experiencia na que os vilegos e cidadáns
retornan ao campo, volven ás súas raíces, das que en moitas cousas
se arredaron desde que hai anos, nas xeracións de pais, avós e aínda
bisavós, colleron o camiño de vilas e cidades.
1.7. Con valoracións moi diferentes
Hai quen contempla todo isto con perfecta satisfacción: é o percorrido normal que unha sociedade rural debe facer para se converter
nunha sociedade moderna; que a porcentaxe de poboación do campo
–e todo o que a materialidade dese dato implica– se vexa reducida a
ese catro, cinco ou seis por cento, que demandan os cánones do progreso. E tamén será motivo de satisfacción, neste caso, que toda a cultura aldeá, o espírito da aldea, se renda ante as evidentes imposicións
da cultura globalizada e secular.
Para outros e outras, entre os que nos contamos, o feito non é merecente dos mesmos parabéns. A sociedade rural galega podería –e
debería– evolucionar, sen que iso significase a desfeita da estrutura
produtiva da aldea e menos aínda a desfeita daquelo humano, sólido e
consistente que deu corpo e alma a miles e millóns de homes e mulleres durante centos e centos de anos. É o que nós chamamos humildemente o espírito da aldea. En Galicia, ademais, este espírito da aldea
tivo e ten a función e o privilexio de, en boa medida, conservarnos e
ofrecernos o cerne da nosa identidade coma pobo, ao redor do nervio
desa identidade que é a fala, a nosa fala, o galego.
1.8. E con morriñas e señardades
Quizabes tarde xa, nunca se sabe, pero o certo é que a sociedade e os
que nela mandan e dispoñen están a se decatar de que as cousas non
deberan ser como foron. Hai unha mala conciencia colectiva, política,
que os leva a urdir planos de recuperación dun rural que previamente
esnaquizaron con leis, directivas e normas tremendamente equivocadas; e agora andan a refacer o mal feito. E fálase de planos dun
mundo rural vivo e sustentable, e os gobernos europeo, español e galego, fan, ou din facer, para que o campo siga ofrecendo posibilidades
de vida e de convivencia en dignidade. E a xente volve ao campo, así
sexa en horas e tempos de lecer e vacación e xubilación. E os modelos
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tradicionais de produción, eses modelos tan extraordinariamente ben
montados que se daban na agricultura tradicional, resulta que volven
estar de moda, e son promovidos desde as administracións, ás veces
case chufándose de ter inventado o nunca visto; e volvemos a apreciar
o pan pan, e o viño viño, e as patacas patacas, e as leitugas leitugas, e
trázase como novo grande invento a venda directa en feiras e mercados, cousa que facían aínda os nosos pais e avós con absoluta normalidade e conveniencia. E por todo isto seguimos sendo moitos e moitas
as persoas que apostamos por un mundo rural vivo, soñamos con el,
así sexa de noite, porque é imposible que tanta vida, tanta riqueza
paisaxística, cultural, produtiva, alimenticia quede reducida á nada e
ignorada, por moito que nos creamos os donos do mundo. Cousa que
non é certo, e para recordárnolo aí están os trazos de insatisfacción
que rebolen nos miolos de tantas mulleres e homes, deses que nós
cremos os sabedores de canto haxa que saber para ben vivir e mellor
morrer en paz e dignidade.
2. As comunidades cristiás, a Igrexa, ante todo isto
2.1. Espectadores mudos
A mesma xente que estivo e está vivindo todo isto é a mesma xente,
homes e mulleres, que pertencen ás comunidades cristiás, ás parroquias rurais, á Igrexa. Sen embargo, nin como pobo de Deus nin coma
responsables do mesmo, a Igrexa, salvo en contadas excepcións, non
demostrou nin demostra estar enriba desas circunstancias históricas
do agro galego para facer alí o que parece que debería facer: ver os
sinais dos tempos, a chamada á conversión, a incitación a un compromiso cristián. Parece, parecemos, como tal Igrexa ou comunidade
cristiá, espectadores mudos, que nos adaptamos, porque non queda
outra, ás novas circunstancias, porque simplemente se nos impoñen.
2.2. Unhas comunidades cristiás tamén en decaemento
Por razóns que non se corresponden coas que motivaron o retroceso
do mundo rural, a Igrexa aldeá nestes mesmos anos tamén entrou
nunha grave crise de decaemento. No institucional, porque no rural
é onde máis se nota a carencia de cregos, poucos, vellos, e coa ameaza
dunha retirada forzosa por mor da moita idade ou da morte; pero o
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decaemento tamén se debe aos interrogantes que o pensamento moderno lle presentou a unha tradición relixiosa pouco madurada e personalizada. A presión social é cada vez menor cara á urxencia do feito
relixioso, e mesmo xa se dan casos na aldea de xente que non quere
nin sequera ser enterrado pola Igrexa.
2.3. De antipática a simpática ou indiferente
A xente da aldea, por agravio secular, tendía a ver a Igrexa-institución con antipatía, basicamente por estar ela asociada durante centos
de anos ao poder dominador, que tanto esquilmou a vida dos labregos
e labregas. As cousas cambiaron nestes últimos anos. O Concilio Vaticano II marcou un antes e un despois. Apareceu unha xeración de
cregos que saíu das sancristías para acompañar a xente do campo en
cousas de reivindicación, de organización, de progreso, de solidariedade estrutural. Unha Igrexa que se arreda do poder e se apega ao
servizo; unha Igrexa que gaña en simpatía, admirada, seguida, valorada. Pero eses tempos pasaron. Moitos deses cregos abandonaron o
seu oficio pastoral. O reducido número de pastores das comunidades
cristiás consideran prioritario asistir aos seus fregueses e freguesas
naquilo que xulgan máis específico seu: o culto, a celebración relixiosa, a catequese. E con todo isto a Igrexa de antipática ou simpática
está pasando a indiferente, a sen relevo, sen significación.
2.4. Unha igrexa marcadamente clerical
Desde hai anos as cousas parecían indicar que chegaban os tempos
da xente laica, a xente normal do pobo na vida das comunidades cristiás. Tense falado e escrito moito sobre disto. Pero non foi así. Se cadra, porque non se parou a reflexionar seriamente nas comunidades
cristiás para ver se era ou non a hora desta novidade do Espírito, e
para articular as maneiras concretas que fixesen posible esa novidade. Tamén é certo que, aínda que a vontade de darlle responsabilidade aos leigos fose manifesta, na situación de debilidade máxima pola
que estivo e está pasando a realidade rural non sería nada doado que
aparecese un laicado con capacidade de actuación, de xestión. A xente
máis nova, capacitada creativa, por norma xeral segue emigrando,
coma case sempre na nosa historia, aínda que agora a emigración
sexa unicamente ata a vila máis inmediata. Non sabemos, polo tanto,
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o que pasaría se houbese unha aposta na dirección dunha responsabilización do laicado; pero nin sequera se fixo o intento. Non houbo
ningunha previsión intelixente, nada que permita anticiparse, saírlle
ao paso ao futuro inmediato, caracterizado entre outras cousas por
unha ausencia cada vez maior de cregos. E a Igrexa está simplemente
en retirada: de misar cada domingo, empeza a facelo cada quince días;
en determinados igrexas e capelas suprímese o culto, invitando aos
fregueses a que acudan a igrexas centrais; o mesmo se fai coas catequeses de diferentes niveis.
2.5. Fieis aos funerais e ás romarías
Adaptándose sen máis ás demandas sociolóxicas e relixiosas da xente da aldea, ou da xente que á aldea acode para estas cousas, as comunidades cristiás co seu crego á fronte manteñen con viveza todo
o relacionado coa morte (funerais de enterro, cabos de ano, novenarios...) e todo o relacionado coas romarías, as moitas romarías que no
rural galego se espallan, dedicadas a tal santo que ten tal capacidade
de atender milagrosamente a tales e tales enfermidades. Para iso sorprendentemente sempre hai cregos suficientes.
2.6. Unha grande pobreza na experiencia relixiosa
Houbo, hai e haberá, sen dúbida, persoas con sólidas experiencias
de fe na súa vida, con sólidas experiencias de solidariedade, de amor,
que é o máis fermoso e nuclear da fe. Pero en conxunto nas comunidades cristiás rurais –moi posiblemente nas urbanas pase o mesmo–
hai unha enorme pobreza á hora de entender, razoar, expresar, vivir
a propia fe. A presión sociolóxica dos tempos do nacionalcatolicismo
xerou máis resentimentos ca fidelidades. A xente respira aliviada con
menos presión, e, mesmo ante o reto evidente de novos ou distintos
credos cos que se empeza a contactar nas circunstancias sociais que
vivimos, non se experimenta a necesidade de facer algo. Un exemplo:
resulta impresionante a idea que a xente se fai de Xesús, da súa vida,
da súa historia, da súa figura, da súa experiencia relixiosa; un cúmulo
de vaguidades que raian con absoluta facilidade no fabuloso, no esotérico, no máxico.
Pero é posible facer outras cousas? Teñen, hoxe por hoxe, as comunidades cristiás, cos seus cregos á fronte, capacidade para poñer en
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cuestión determinados funcionamentos e empezar a soñar noutros?
Sería posible apuntar alomenos a dirección dos camiños a tomar, aínda que despois os pasos fosen lentos e morosos? Coidamos que si, xa
non por idea ou agudeza nosa, senón sobre todo pola urxencia do Espírito, que pode facer novas todas as cousas, e que pode facer que
aínda o vello entre en procesos de novo nacemento (Cfr. Xn 3,3-8). Incluso pensamos que o momento actual se presta a que a novidade do
Evanxeo apareza coma iso, coma verdadeira novidade, que asombre,
que arrastre, que atraia, que seduza.
3. Claves para unha presenza cristiá na aldea
As comunidades cristiás aldeás estamos metidas na realidade actual
do campo. Formamos parte desa mesma realidade. Iríanos moi ben,
se conscientemente nos sentísemos parte desa realidade, se a ollásemos, a pensásemos e actuásemos nela, como o que é: o lugar preciso
e precioso onde Deus nos convoca a día de hoxe para realizar aí o seu
querer, que é todo aquilo que dá vida e dignidade a toda a xente, especialmente á máis diminuída, e a nós mesmos tamén, na medida en
que tamén o somos.
No Movemento Rural Cristián de Galicia, seguindo nisto como en
moitas outras cousas as claves de pensamento e de acción do Movemento Rural de España, falamos dunha presenza cristiá na aldea en
liña de pastoral misioneira. As circunstancias da aldea, o que na aldea
temos pasado e vivido durante estes últimos 30 ou 40 anos, a desestabilización das estruturas de produción, pero tamén de pensamento,
de valores, de expectativas, de soños, permite aventurar –coidamos
nós– que o tempo é propicio para a novidade do Evanxeo, para que
a persoa e a figura de Xesús, o seu estilo de vida recobre presenza
e significado nas vidas dos homes e mulleres que seguimos estando
no campo. Dependerá posiblemente do tino, do acerto, da paixón que
teñamos á hora de o ofrecer as persoas e grupos que por el nos sentimos chamados a sermos testemuñas da súa palabra e da súa acción.
Na liña de traballo do Movemento Rural, propoñemos cinco claves de
presenza e de acción, que consideramos necesarias para que o ofrecemento cristián poida ter eco no mundo da aldea.
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3.1. Poñer as comunidades cristiás nas mans dos laicos e laicas
E non só por comenencia institucional, dado que os curas non poden
chegar a todo, senón por convencemento, por criterio de constitución
das nosas parroquias. O certo é que sempre descansamos nos curas.
Somos coma hedras que só sabemos medrar abrazadas a carballos
rexos. Isto é exactamente coma se a un neno o tivésemos, por criterio educacional, metido nas saias da nai, impedíndolle ser adulto, tomar decisións propias, exercer coma adulto; seguro que renegariamos
deses pais. A mentalidade eclesial, coas súas estruturas xerárquicas
no pensamento, na acción, na xestión, en todo, préstase moitísimo
para este funcionamento atrofiante, que impide o desenvolvemento
adulto nas comunidades cristiás. E esta mentalidade segue vixente,
con retoques máis ou menos simulados, na maioría do clero actual.
É unha aprendizaxe lenta, seguramente, pero para o que, por iso
mesmo, cómpre marcar canles axeitadas. Deberíase converter case
nunha obsesión por parte dos responsables das comunidades parroquiais: todo aquilo que poida facer un laico ou laica, que non o faga
un cura. E que o cura, ou responsable da comunidade, cura ou non,
se converta no promotor da participación laical na comunidade. E
se falamos de aprendizaxe, falamos, ao tempo, de formación. O cura
ou responsable da comunidade convertido en promotor da formación
laical, para que a comunidade cada vez máis sexa cousa de todos e
todas.
É isto posible nos nosos tempos, cando a xente que no campo vive é
pouca e maiormente moi entrada en anos? É posible. E hai exemplos
de comunidades rurais dinamizadas, onde un neno ou nena fai unha
cousa, un mozo outra, un adulto ou adulta outra, un velliño outra.
A graza está en espertar a ilusión pola comunidade, pola parroquia,
nunha especie de competencia humilde por ver quen pode adobiar
mellor a casa común coa colaboración de todos e todas. Os curas deberán de converterse á comunidade o mesmo cós laicos e laicas. Pero hai
aquí un gozo grande, que, cando se proba, non hai quen o conteña.
3.2. Evanxelizar toda a actividade eclesial
Cousa que hai que comprender máis coma un obsequio, coma un
don de Deus, ca coma unha esixencia. Iríanos moi ben a todos e todas
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nas comunidades cristiás, nas actividades todas que nelas fagamos,
se nos deixásemos coller, agraciar polo regalo da Boa Nova de Xesús.
E sinalo unicamente dous aspectos dese deixarnos evanxelizar por
Deus; habería moitos máis. O máis significativo da actividade e da
palabra de Xesús –que é sempre a nosa referencia maior– foi estar
cos últimos, non facer nada que o arredase dos últimos e, en positivo,
facer todo o posible para que as últimas tivesen en todo momento a
súa consideración e acollida. Aplicar este simple principio a toda a
nosa actividade comunitaria converteríase nunha fonte de novidade
impresionante e marcaría co sinal da credibilidade a nosa presenza
de Igrexa no rural.
O outro aspecto ten que ver precisamente co que máis arriba sinalabamos como punto forte da actividade eclesial, comunitaria, nos
tempos de hoxe: os funerais e as romarías. Evanxelizalos seguramente que abrangue moitas cousas, pero dúas son fundamentais, abren o
camiño para todo o demais: unha, liberar dos cartos totalmente esas
actividades; mentres se cobre un euro por unha Misa ou por unha
bendición ou por poñer un santo, estamos matando o mellorciño de
Deus que a través deses actos nos podería chegar. E xa sei que deseguida haberá moitos que digan que non se cobra nada, que o dá a
xente espontaneamente... Pero non é así. Na mentalidade da xente
hai que pagar, hai que mercar, hai que gañar a boa vontade de Deus e
dos Santos; por iso aquí a radicalidade debería de ser extrema, porque
se asentase de raíz a gratuidade de Deus, que é o corazón da Boa Nova
de Xesús. Nisto habería que ser provocativos, mesmo escandalosos,
facendo actos positivos de liberdade ante os cartos, coma cando un
cura amigo colleu nunha romaría a caixa dos cartos e botou unhas
boas presas de moedas no mandil dunha muller pobre, que ademais
era xitana. E a segunda cousa fundamental sobre os funerais e as
romarías ten que ver xustamente con isto que acabamos de dicir: a
Deus non hai que gañalo, Deus está da nosa parte, e, se nos sentimos
por el convocados en horas de enfermidade ou de morte, non é para
demandar unha misericordia que Deus sempre preconiza, senón para
agradecela e celebrala. Algo simple e sumamente fondo, que sería ben
que se convertese nunha fe, nunha sensibilidade, nun convencemento
transversal que fose tocando todas as áreas das actividades que se
dean na comunidade.
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3.3. Mundanizar as comunidades cristiás, a Igrexa
Porque as comunidades cristiás, a Igrexa, son para o mundo, e non
ao revés. Mundanizar quere dicir levar ás misas, ás celebracións da
vida e da morte, aos funerais, ás romarías, ás catequeses, todo o que a
vida é e leva consigo. Estamos, sen dúbida, ante unha das características máis notables da maneira que Xesús tiña de ser adorador e seguidor de Deus. Estamos ante unha das consecuencias máis elementais da nosa fe nun Deus encarnada. As páxinas todas dos Evanxeos
están cheas das cousas de Deus e das cousas da xente, con nomes e
circunstancias moi concretas, con lugares da vida e do traballo, coa
normalidade da vida como sacramento do encontro co Deus da vida,
que da vida terma e para dar vida se abaixa ata os últimos, homes
de mulleres do pobo, que eran para Xesús pobo sufrinte e machucado, que esperaba mans e corazóns para un camiño longo e fondo de
liberdade. Todo, case todo o Evanxeo, se realiza nun espazo secular,
laico, mundano. Xesús parece que o tiña moi claro. Logo virían ideas
e tempos nos que as comunidades cristiás recuaron e se agacharon no
refuxio do sagrado entendido daquela maneira. E nesas aínda andamos moito todos nós.
Mundanizar a Igrexa, as comunidades cristiás, as celebracións, resulta doado cando as comunidades cristiás cos seus curas á fronte
están metidas no fregado da vida, na loitas labregas, nas festas labregas, nas esperanzas labregas, nas frustracións labregas, nos medos labregos, nas mortes labregas, nas resurreccións labregas. E non é facer
política, é facer simplemente vida, é deixar que a vida flúa, corra, se
estenda como a auga se estende empezando sempre sabiamente polo
máis baixo. Con que frecuencia todas e todos chegamos ás igrexas, ás
celebracións, ás catequeses e deseguida establecemos unha diferenza,
unha distancia, un máis aló, que non ten que ver co nivel lóxico de
fondura que se espera de cada acto verdadeiramente relixioso, senón
coa banalidade de quen se subtrae do cotián para montar alegremente a experiencia relixiosa sobre o vento das ideas! Non pode ser, por
exemplo, que unha veciñanza ande preocupada por se a E.S.O. segue ou non segue no Concello, e que iso non apareza para nada nas
celebracións. Non pode ser que un veciño ou veciña pase por unha
enfermidade ou calamidade calquera, e iso non se recolla solidariamente na oración da comunidade. Abertos e abertas, logo, ao pequeno
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mundo máis inmediato, e abertos e abertas tamén ao mundo maior
que nos desborda tantas veces coas súas desgrazas, coas súas loitas,
coas súas esperanzas.
3.4. Evanxelizar o mundo
É a inversa do anterior. Que consiste en ofrecer, presentar confiadamente, orgullosamente o fermoso do don que traemos entre mans,
porque nas mans nolo ten posto o Deus que é a súa fonte e a comunidade cristiá que serviu de canle para que ata nós chegase. Evanxelizar
o mundo, evanxelizar a vida de cada día, evanxelizar os momentos
máis densos que todos e todas poidamos ter; e para iso ollar a fondo as cousas, as circunstancias da vida, sen banalizalas en ningún
momento, sabéndoas dun xeito ou doutro repletas de Deus e da súa
urxencia cara á vida; e para iso afacernos a contemplarnos a nós mesmos e ás persoas que se vaian cruzando diante nós con aqueles ollos e
con aquela paixón solidaria que caracterizaba tanto a Xesús nos seus
múltiples encontros con tantos homes e mulleres que enchían os seus
días e as súas noites.
Evanxelizar, vivir e amosar isto, humildisimamente, sen constituírnos en mestres de ninguén, compartindo gratuitamente o que gratuitamente recibimos, co corazón sempre aberto ao que outros e outras
tamén experimenten, sexan do noso credo ou non, sexan da nosa corda
ou non, sexan da nosa cultura ou non; que xa pasaron –coidamos– os
tempos das imposicións abusivas, e tamén os tempos das imposicións
non abusivas, aquelas que se deixan caer desde os convencementos
subidos de que só eu, nós, andamos no certo. Converténdonos todas
e todos a aquela primeira práctica que caracterizaba, disque, aos primeiros cristiáns e cristiás, e que a xente conveciña resumía naquelas
poucas palabras: “mirade como se queren”. Ou mirade como se serven, mirade como se respectan, como se escoitan, como colaboran,
como se arriban aos débiles, mirade como se mollan nas loitas e festas
veciñais, mirade como se apuntan nas asociacións, nos sindicatos, nos
partidos políticos, mirade como se abrazan a Deus e como se abrazan
á xente coa mesma tenrura e decisión. Son os tempos, sen dúbida,
dunha evanxelización propositiva, alegre, confiada, humilde, simple,
fondamente irmandada, grazas a Deus e grazas tamén a toda esta
debilidade, este menos poder, que tanto ben nos fai.
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3.5. Creando grupos dentro das comunidades
Grupos do Movemento Rural Cristián, ou grupos doutro tipo. Parécenos algo imprescindible para poder levar a cabo o proceso de formación e de maduración que é necesario emprender. O reto é denso
e fondo, e ninguén pode ser tan crido como para pensar que o pode
facer só. O grupo como espazo de formación, pero tamén como espazo
de encontro, de comunicación, de acollida, de potenciación, de consolación, de experimentación diso novo e fermoso, diso esixente e levadeiro, diso conflitivo e alegre que soñamos para cada un e cada unha
de nós e para as nosas comunidades. Algo así como aqueles primeiros
grupos que se xuntaron ao redor de Xesús, aqueles compañeiros e
compañeiras de Xesús, que a carón do seu irmán, mestre e amigo foron descubrindo pouco a pouco, lentamente, a novidade do Deus de
Xesús para as súas vidas e aldeas.
O Movemento Rural Cristián de Galicia leva máis de 25 anos nesta
teima, traballando e vivindo máis ou menos con esta maneira de entender as cousas. Estamos contentos por esta maneira de ser cristiáns
e cristiás no medio das nosas comunidades parroquiais. Temos aprendido a vivir e a loitar e a festexar. Descubrimos a marabilla da aldea e
o paso de Deus polas súas horas de abundancia e de fraqueza. Temos
unha pequena organización que lle dá corpo ao que pretendemos. Temos materiais de formación cando nos iniciamos nesta maneira de
vivir a nosa fe cristiá no campo, e temos tamén algúns libriños onde
condensamos a nosa formación continuada, cando continuadamente
tamén queremos ser fieis á vida que Deus nos ofrece coma unha dita
para compartir. E temos o convencemento madurado de que na aldea
hai vida e de que, a pesar de canto a aldea ten evolucionado e perdido,
segue sendo un lugar precioso para poder vivir con humildade e gozo
a experiencia cristiá.
Manuel Regal Ledo
Candia, Abadín, Lugo
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Comezo esta pequena historia titulándoa coa frase gravada nunha
placa que me regalaron os veciños das parroquias onde estiven case
sete anos, entre 1994 e 2000. Unha frase que citaba moitas veces cando estaba entre eles. No meu escrito quero evitar caer en teorías sobre
como debe ser o perfecto comportamento do sacerdote coa súa comunidade; é sinxelamente unha memoria do acontecido, do que intentei
crear e vivir.
Quero comezar citando o seguinte texto de E. Drewermann en Clérigos:
“Aínda hoxe, boa parte do tempo libre do que dispón un párroco absórbeo a organización de todo tipo de asociacións paralelas, en moitos
casos, absolutamente intranscendentes: grupos de mozos, diversas confrarías, escutismo infantil, campamentos de verán, preparación de acólitos, reunións de Cáritas, ensaio de cantos, clase de guitarra, etc”.

Fronte ás infinitas actividades parroquiais que pode haber, hai que
ter moi claro para que vale o que se está a facer, se o que se realiza na
parroquia ten algo que ver co Evanxeo, se nos identifica co que dicimos vivir ou se simplemente estamos a ter actividades por puro pracer, ou se, simplemente, nos estamos a perder. Aqueles cos que tiven
a sorte de colaborar saben da miña manía de facer balances: balance
do curso, balance da semana santa, balance de celebracións… Unha
vez ao mes nos reuniamos ademais de para dármonos apoio, para ver
como ían funcionando as comunidades.
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1. Contexto
En decembro de 1993 (con 23 anos) son ordenado sacerdote diocesano de Santiago de Compostela. Nesas datas estou colaborando,
primeiro como diácono e despois como coadxutor, na parroquia de
Santa María de Rutis, Vilaboa, nos arredores da Coruña. En Febreiro
de 1994 dáseme a oportunidade de cambiar o destino e, como a enfermidade do meu pai o aconsella, acepto as parroquias que o señor
arcebispo me encomenda, na provincia de Pontevedra (os meus pais
viven en Cangas do Morrazo).
En febreiro de 1994 recibo as parroquias de Santa María de Augasantas, San Sebastián de Cobelo e San Xoaquín e Santa Ana da
Barcia. Pertencen aos concellos de Cotobade e A Lama (Pontevedra)
e parte dunha delas ao concello de Doade, na provincia de Ourense.
Aos poucos meses da miña chegada falece un sacerdote que residía
e atendía varias parroquias no arciprestado de Cotobade e nunha
nova reorganización parroquial encoméndaseme outra parroquia, a
de Santo Andrés de Valongo. Destas catro parroquias, dúas limitan
coa diocese de Tui-Vigo e unha terceira coas dioceses de Tui-Vigo e
de Ourense. En total teño catro parroquias e dúas case-parroquias,
pero se se contabilizaren todos os templos (igrexas parroquiais e capelas) ascenden a doce. As parroquias están aliñadas, é dicir, para ir da
primeira á terceira ou cuarta sempre hai que cruzar a anterior. Indo
en coche do primeiro templo ao último leva entre 40 e 45 minutos.
Pero ir desde onde están as primeiras casas da primeira parroquia ás
da última supón case 70 minutos. Tres das parroquias teñen como
vila de referencia a Pontevedra, a cuarta oriéntase cara ao Carballiño
(Ourense).
Traballo en equipo con outros dous sacerdotes de Tui-Vigo e entre
todos atendemos parroquias de Cotobade, A Lama e Pontecaldelas. A
zona é montañosa e está bastante despoboada. Aínda que isto non é
igual nas parroquias que están máis próximas a Pontevedra (Valongo
e Aguasantas) que nas máis afastadas (Cobelo e a Barcia).
En toda esta macro-zona hai dúas festas do emigrante. Isto xa dá
idea do que alí pasou: houbo unha emigración moi forte a Hispanoamérica no século XX, en concreto a México e Brasil. Por exemplo, en
Cobelo hai máis xente vivindo nunha vila do Brasil que no lugar onde
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naceron. Durante o verán moitos emigrantes volven ás súas aldeas de
orixe a pasar uns días, outros volven cada dous ou tres anos, outros
mesmo máis. Isto marcaba e marca moito aquela xente. Hai matrimonios nos que emigraron os dous membros da parella, outros nos que o
home está na emigración e a súa muller cos fillos aquí. Mesmo unha
das catequistas, que forma parte do equipo de liturxia, traballara en
Alemaña na casa dun pastor luterano durante moitos anos.
Moitos lugares xa están despoboados, aínda que os propietarios
aparezan algunha fin de semana ou no verán. A idade media é alta.
É desconcertante ver, nalgúns lugares, un grupo de casas deshabitadas, algunhas xa caídas, outras descoidadas, e moitas en bo estado
pero baleiras. É unha sensación moi triste non ver a ninguén, cousa
á que creo que ninguén se afai e da que á xente lle doe falar. Cando
un baixa do coche tópase cun silencio que impresiona. Lembro unha
vez, un domingo ao saír da celebración, como un veciño me dicía que
un pequeno tremor de terra fixera caer unha parede dunha das casas
abandonadas do seu lugar e non había ninguén para a levantar.
No verán aínda hai vida, pero en inverno hai moi pouca xente, a
maioría xente maior e retirada. Un dato: nunha das parroquias houbo
unha voda en cinco anos, e os que casaron non quedaron a vivir alí.
2. Actuación
Durante os anos de estudos no I.T.C. de Santiago, algúns sacerdotes
aconsellábannos que nas parroquias observásemos primeiro e moito,
antes de actuar. É un consello que eu intentei en parte seguir. Pero
era o primeiro destino como párroco, e un quere comer o mundo. Desde febreiro até pasado o verán dediqueime a facer o que o sacerdote
anterior fixera, e sobre todo observar.
O sacerdote anterior deixara moi boa impresión na xente, traballara, e moitos dicíanme con boa intención que seguise os seus pasos.
Tamén a camaradaría entre os sacerdotes é moi boa. Así que durante
os primeiros meses dedíqueme a seguir co labor do anterior sacerdote
e a apuntalar o xa feito e que a xente valoraba. Mentres facía isto,
empecei a pedir colaboradores e como acontece sempre, os primeiros
foron os que o facían co anterior sacerdote.
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Pouco a pouco fun pensando que había que mudar algunha cousa,
que o que faciamos estaba ben pero que o había que mellorar. E comecei a propoñerlle a un grupo máis grande de xente que había que mellorar as celebracións: facer menos e mellor celebradas, pero a xente
entendía que isto significaba suprimir, e non quería. Pouco a pouco
tamén foi desaparecendo un tecido de referencia: van desaparecendo
as tendas, pechando os bares, os poucos nenos que hai concéntranse
no colexio da cabeceira do concello, o cura xa non vive na parroquia...
e o que che piden é que non desapareza a misa, porque é case o último
que lles queda para verse e reunirse. A retranca dos avós era dicirme
“se o anterior sacerdote podía facer todas as celebracións, por que
vostede non o fai sendo máis novo?” Pouco a pouco empecei a dicir o
que pensaba ao grupo de xente que estaba a axudar na pastoral das
parroquias.
Dous catequistas deciden aceptar o meu convite e matricúlanse no
curso 1994-95 en Pontevedra en Teoloxía para Segrares –uns cursos
que, de ser máis promovidos polos sacerdotes, outro galo nos cantara–. Ao comezar este curso comezo xa a proporlle á xente a posibilidade da celebración en ausencia de presbítero, a falarlles da importancia de reunirse a rezar aínda que o sacerdote non estea presente.
E pouco a pouco vanse dando os primeiros pasos en case todo. Con
todo, “vaise máis rápido do que pensan pero menos do que a min me
gustaría”. Como as distancias son grandes, dividimos a zona pastoral
en dúas, centralizando o catecismo en só dous templos. Escollemos
os templos máis céntricos por comodidade, cousa que xera algunhas
queixas: dúas parroquias non queren unificar o catecismo porque non
se levan ben entre elas. Entón...? Eu era o primeiro sacerdote que tiña
encomendadas estas dúas parroquias e vivía nunha delas. Ben: paso
adiante, paso atrás.
En marzo de 1995 tiven un accidente de tráfico, que me imposibilitou para moverme algúns meses. Isto provocou dous cambios:
•

O primeiro foi que por motivos de tempo os sacerdotes que
me substituíron só atendían as igrexas parroquiais, de xeito
que unha zona nos quedaba desatendida. No equipo decidimos cambiar o lugar de reunión da fin de semana polo cuarto
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do hospital onde eu estaba e comentamos a posibilidade de
comezar coas celebración da palabra en ausencia de presbítero. Antes do accidente xa o falaramos, pero agora a realidade
impoñíase, e o ensaio fíxose no mesmo cuarto do hospital.
•

O segundo cambio consistiu en que os sacerdotes que axudaban nas parroquias viron que eran un acerto, un grande acerto, as celebración en ausencia de presbítero. En honra á
verdade teño que dicir que mesmo máis de un as defendía.
Isto, que parece insignificante, fixo que a xente comezases a
ver que non era unha parvada, e que algúns sacerdotes con
bastante idade o aconsellaban.

Ao volver a atender as parroquias, despois de varios meses de baixa
forzosa, notei que moita xente preguntaba xa como sería iso das celebracións, porque non querían volver a estar sen culto tanto tempo e
comprendían que ao cura había que darlle algo de respiro. O asunto
das celebracións fora ben alí onde se iniciara, e había que proporse
dar outro pequeno salto. Pero á xente a misa sen cura non lle acababa
de cadrar. Lembro a un neno do catecismo que ao entrar na igrexa e
ver a súa nai dirixir a celebración dixo: ai vai, miña nai é o cura!
Desde un primeiro momento, pasado o susto do accidente, concentreime en que se quería ser fiel ao Evanxeo, tería que pasar de vivir
no coche e na estrada e pensar nas comunidades. A presenza do párroco é fundamental pero non imprescindible, e eu pagárao ao querer
ser imprescindible en todo. Tomei moi en serio a formación dos laicos,
tan en serio que o puxen como o principal, e o resto quedou como secundario. Ao volver ás parroquias despois do accidente propúxenme a
busca de laicos como primeiro piar da comunidade.
Neste nacer dunha comunidade houbo xente que se achegou e se
implicou, outros que se afastaron, os que se achegaron e non se implicaron e tamén houbo a quen fun buscar á súa casa. A maioría da
xente implicouse. Creo que fixemos todo o contrario ao que E. Kasemann di en A chamada da liberdade: “Onde a edificación pailaroca e
o aburrimento sentan praza, non é posible que resoe o evanxeo, aínda
que se lea toda a Biblia”.
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Froito deste empeño na formación dos laicos, desde 1994 ao ano
2000 pasaron polas clases de teoloxía para segrares de Pontevedra unhas vinte persoas. Non todas fixeron os tres anos e algunhas fixeron
máis dos tres necesarios. Pero o fundamental era que escoitasen falar
de por onde ten que ir a Igrexa e non por onde vai.
Así, entre os anos 1995 e 2000 foron avanzando as celebracións da
palabra, e ao finalizar esa data, dos doce templos, xa se celebraba en
oito. Nuns sitios mellor, e noutros estábase a intentar. A miña intención era que cada centro de culto fose un lugar de referencia, o
cal daría lugar a máis cousas non relacionadas só co culto. Desde un
principio houbo un grupo de xente boa de fóra das parroquias que se
ofrecera a colaborar, pero eu insistía en que a solución ten que vir de
dentro da comunidade, porque se os que veñen de fóra enferman ou
hai mal tempo, xa volveriamos ao problema de que falta quen celebre.
Ademais do mero plano sacramental propuxémonos potenciar outras
cousas. Unha vez ao mes (na tarde do domingo), reuniámonos na casa
de xente pertencente ao equipo de liturxia. Desas xuntanzas saíron
ideas como excursións do catecismo e culturais por Galicia e Portugal, retiros, comezamos a frecuentar a comunidade de Armenteira,
algunha estadía de exercicios no mosteiro de Sobrado dos Monxes,
facer o Camiño de Santiago, operación quilo todos os anos, algunhas
visitas a asilos, festivais do catecismo, os laicos empezaron a visitar e
levar a comuñón a enfermos, etc. Tamén se empezaron a ler revistas
de teoloxía, viñan sacerdotes ou laicos comprometidos para participar nalgunhas conferencias, etc. Para reunir os nenos do catecismo
ocorréusenos contratar un minibús nunha das zonas. Deu resultado
pero ao final deixouse porque os nenos case desapareceron. Na igrexa
todos os nenos cabían sentados nun banco!
En semana santa propuxémonos facer xa celebracións alternas nas
igrexas parroquiais, e propuxemos un via crucis xeral. Ademais dos
que se fixesen nos templos, un via crucis que percorrese todas as parroquias. Comezou ás nove da mañá nunha das parroquias e rematou
preto da unha e media na última. Durante o traxecto pasabamos por
sete capelas. Doutros dous templos próximos tamén saían dous via
crucis e todos nos concentrabamos no último. Era o único acto que fa-
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ciamos en que se concentraban as parroquias todas. Isto é importante
tendo en conta que a xente non coincidía nin nos mesmos concellos,
nin centros de saúde, nin nos colexios os nenos. Esta actividade instituíuse e xa se facía todos os anos.
No verán do ano 1994 decateime de que dúas parroquias limítrofes
non se levaban tan ben como era de esperar. O párroco vivía nunha
delas, a outra sentíase deixada de lado. É importante tratar sempre
de evitar conflitos, que en calquera momento poden rompen o creado. Despois de observar algún tempo, un día presentei ao equipo de
liturxia a necesidade de facer unha misa conxunta para as dúas parroquias. Había unha capela entre as dúas parroquias, case a igual distancia de cada unha. De cada parroquia saeu unha procesión e ambas
as dúas se reuniron na capela. Misa conxunta e procesión de regreso.
A idea nun comezo choca –nunca se fixera, vai dar problemas– pero
tiñamos a experiencia do venres Santo no que todas as parroquias se
reunían, así que saíu ben. E tal foi así que enseguida se propuxo a
posibilidade de que tamén se levasen imaxes das outras capelas destas dúas parroquias, cousa que se fixo ao ano seguinte. Despois de
tres anos xuntabámonos nesta capela xente de todos os templos das
parroquias. E era fermoso ir vendo como pouco a pouco a xente se ía
unindo máis.
Quizá unha das máis desconcertantes anécdotas para min (pero
desconcertante por sacalo a un do seu reducido mundo) foi cando,
no primeiro verán, suxerín a posibilidade, de modo moi cauteloso, de
comezar a celebrar o perdón cunha celebración comunitaria en vez de
só por confesión individual. Nunha das igrexas, despois de comentalo
e de retirarme á sancristía, unha avoa de loito e con pano negro á
cabeza dime: “mire padre, a nós o padre franciscano que nos atendía
en Brasil xa nos facía estas celebracións con absolución xeral nos anos
1970”. Para min aquelo foi moi desconcertante.
As celebración en ausencia de presbítero foron nacendo nos lugares,
e cando me trasladei de parroquias (outra vez a enfermidade e idade
dos meus pais) xa se celebraba en oito dos doce templos. Onde había
celebración, o equipo poñía a hora, que curiosamente case sempre era
sobre as doce do mediodía do domingo. Eu durante a semana procuraba sempre estar polos lugares, e o domingo había misa ou celebración,
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segundo tocase. Ás veces dábase o caso de xente que non estaba de
acordo coas celebracións sen sacerdote e desprazábase no coche para
asistir á misa noutra zona. Un domingo normal eu dicía tres misas e
o resto dos lugares celebraban en ausencia de presbítero. Mesmo se
aceptou que as intencións da misa se fixesen igual aínda que non fora
propiamente unha misa. Recoñezo que seis anos son pouco tempo
para cambiar a mentalidade da xente, pero o ambiente foi sempre bo.
Lembro mesmo en enterros que celebraba eu só, a xente dicirlle aos
do equipo de liturxia que fosen tamén para o altar, que lles pagaban
igual. Ou dicirme un pai de familia que se o domingo en que quería
bautizar o seu fillo non estaba eu, que lle daba igual que o fixese alguén do equipo de liturxia.
Foi moi importante a presenza do Sr. Arcebispo. Veu a confirmar á
parroquia no ano 96 e ao finalizar estivemos reunidos todo o equipo
de liturxia con el. Ao finalizar a xuntanza quedaron moi sorprendidos
porque só recibiramos ánimos e impulso. Tamén foi moi importante
a estancia de Fernando, un diácono que case durante un ano botou
unha man nestas parroquias e animou a comunidade.
3. Conclusións
3.1. Despois desta experiencia, creo que o principal, despois de vivir
o que se cre, é a formación do laicado. Hai que ser serios e creo que
non o tomamos con suficiente rigor. E sen formación non imos a ningún sitio, ou quizá mellor sería dicir que así nos vai.
3.2. Unha zona tan extensa como a que me foi encomendada non
pode ser enfocada para ser atendida pastoralmente por dunha soa
persoa, que na maioría dos casos non vive nas parroquias. Sen un
equipo malamente se pode atender ao sacramental. Cómpre a formación de equipos.
3.3. Desde a miña chegada no ano 1994 até hoxe fixéronse progresos
á hora do aloxamento dos sacerdotes nalgunhas parroquias, pero creo
que habería que incentivar máis a existencia de vivendas para varios
sacerdotes, independentes pero unidas. Os sacerdotes do medio rural
están condenados a vivir, mentres aguanten, en casas palacianas nas
que hoxe ninguén viviría. Nós deixamos de facer as reunións na reito-
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ral por ser un lugar incómodo. No verán son moi frescas e agradables
de temperatura, pero como aquí o verán non dura 11 meses...
No ano 1997 fixen unha enquisa a 40 persoas que traballaban comigo sobre se lles gustaría ter un fillo sacerdote. A resposta de moitas
nais era que elas non daban unha carreira a un fillo para despois enterralo en vida nunhas parroquias nas que só había anciáns e coa vida
que os sacerdotes tiñamos. Non digo para cantas era atraente porque
dá pena sabelo. Aceptan e daban grazas por todo o que eu estaba a
facer, pero para os seus fillos non era a vida que quererían.
3.4. Hai que abordar tamén o asunto económico en serio. As comunidades teñen que lograr o autofinanciamento. É un asunto moi
discutible, pero eu perdo moito tempo ao ano entre restauracións,
tellados, goteiras... Non son construtor polo reino. E este é un asunto
que se soluciona cando a comunidade está constituída. Precisamos
axuda para levar os asuntos da economía. Se no grupo de Xesús había
alguén encargado diso, por que nós non?
3.5. Sen locais dignos non facemos nada. Un día díxome un laico
que o único local público que había no concello sen calefacción era
a igrexa. É penoso ver a xente cos abrigos postos nas celebración, va
que si!
3.6. Respecto da pastoral, creo que o meu enfoque veu dado pola
situación. Un sacerdote veciño comentábame que cando chegou á súa
parroquia tiña no catecismo 30 nenos, e agora, en catro parroquias,
tiña un. E se por cada bautizo tes unha confirmación, unha voda e
quince ou vinte defuntos a cousa da para moita imaxinación.
3.7. Creo que é imprescindible que os sacerdotes cambiemos de parroquias cada certo tempo. A medida é dura, máis cando moitas das
obras que fixeches na parroquia as puxeches do teu peto... Pero sen
cambio creo que algo falla.
3.8. Sen comunidade non somos nada, nada. A salvación para o párroco é estar introducido nunha comunidade. Aí respírase vida, vida
que dá e comparte. O párroco non é a comunidade, é un máis da comunidade, na que dás e recibes.
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3.9. A figura dun sacerdote correndo dun lado para outro dedicándose só e estritamente ao sacramental é moi encomiable pero está fora
de lugar, mesmo só por saúde. Con tantos centros de culto a solución
non é pechar, senón ofrecer alternativas. Hai que buscalas. E se a xente nos importa, se o que facemos é serio, a xente únese. Lembro que
unha vez, de excursión polo rural ourensán, topamos o garaxe dunha
casa aberto e unhas señoras rezando o rosario. Ao vernos saíron a
ver quen eramos e un de nós preguntoulles pola imaxe da Virxe de
Fátima que había enriba da mesa. Unha delas comentounos que os
domingos non tiñan misa porque o sacerdote tiña moitas parroquias e
quedaban xa moi poucas persoas na aldea, e ante a alternativa de non
ter nada, decidiran rezar o rosario as tardes dos domingos naquela
casa; así polo menos dáballes a impresión de ser domingo. A min, cando o escoitaba, caíame a alma aos pés. Pero non porque o sacerdote
deixase de vir os domingos (a saber cantos templos tería que atender),
senón pola situación na que estaba aquel grupo de xente.
Na zona pastoral intentei que tomasen en serio o que se vivía aínda que non estivese o sacerdote presente. Sempre haberá xente que
proteste, pero cando as cousas se fan ben a xente únese. Nos países
de misión, cando o sacerdote aparece de meses en meses, como é a fe?
como se vive? Lembro unha cita de Rahner que di que o noso xeito de
facer ver ou coñecer a Deus non conecta totalmente co pobo de Deus.
E o pobo coñece a Deus, pero pérdese nas nosas presentacións de onde
está. Eu non entro a axuizar os representantes de Deus, pero si creo
que algo falla.
Unha vez un laico, ao rematar unha celebración, veu á sancristía
para dicirme que en algo do que eu dixera na homilía non estaba de
acordo. Eu díxenlle, que o falabamos logo. Ao saír, un dos sacerdotes
que estaba comigo sorprendeuse de que o parroquiano entrase a preguntar de teoloxía. Entón que lle dicimos á nosa xente? Ou só a durmimos? Non será ás veces que chegamos a aburrir no nome de Deus?
De estudante, en Santiago de Compostela, ía escoitar a homilía dominical do P. García de Dios nos xesuítas. Ao rematar a homilía, algunha
xente marchaba. Ían só por escoitar o que dicía, non pola celebración.
E pregúntome moitas veces: que imaxe damos nós de Deus?
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3.10. Como se convence a xente? Non o sei. Pero creo que axuda
moito ver unha persoa que vive o que cre, que intenta ter presente a
Deus na súa vida, que se molla polos demais, que quere a súa xente
e non o diñeiro da súa xente. Ás veces creo que non é o que vivimos,
senón como o vivimos. Creo que a xente busca sinceramente a Deus,
pero as maneiras non son as óptimas. Eu non coñezo o modelo ideal
e recoñezo os intentos de todos, pero creo que nos falta vontade. A fe
é unha leria gozosa, pero quedamos na leria. E o pobo de Deus está
farto das lerias (Juan Mari di que está farto das charlitas que non
valen para nada), necesitamos recuperar o gozo. E o gozo está aí, só
hai que collelo.
Deus é un gozo que en cando se fala del ilumina a nosa existencia. E
eu este gozo topeino traballando con toda aquela xente nese fermoso
proxecto da fe. Quizá alí entendín o que significa encontrar o que
realmente vale a pena, Deus encarnado na súa xente. Cando a través
do irmán atopamos a Deus. Na comida de despedida de toda aquela
xente regaláronme un reloxo no que gravaron as palabras: “os teus
pobos”.
Xosé Antón Santos Calvar
Párroco de Beluso
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Que pastoral para a
Congregación da Misión?
Pascal Brémaud

Introdución
Antes de falarvos da nosa pastoral, paréceme importante, na introdución, falarvos da diocese na que nós traballamos desde hai uns
vinte anos. A diocese de Evreux, correspondente ao departamento
francés de Eure, na rexión da Haute Normandie (Noroeste de Francia), cunha poboación de 550.000 habitantes. Despois do 2000, a diocese ten reagrupado as antigas parroquias (equivalentes a lugares,
villages) en novas parroquias (compostas de moitos lugares). Hai actualmente unhas trinta. Mais, para non perder unha certa proximidade coa xente, cada nova parroquia se descompón en comunidades
locais encargadas de anunciar a Boa Nova o máis preto da realidade
do territorio. Mns. Jacques David, que foi bispo de Evreux de 1996 ao
2006 dicía, que crear comunidades locais é “intentar que, en todas as
partes posíbeis, as comunidades, cerca da vida dos barrios e dos concellos, cada un coa súa identidade propia, vivan en comuñón, no seo
das súas parroquias”. Nós inserímonos pois nesta realidade diocesá e,
logo de ter misionado no Oeste da diocese, traballamos actualmente
en dúas novas parroquias situadas no Nordeste: Nosa Señora de Seine Andelle (desde o 2002) e Andelle-Pays de Lyons (despois do 2004).
Estas parroquias reagrupan uns 24.000 habitantes repartidos en 29
villages nuns corenta quilómetros de lonxitude.
l. Unha comunidade para a misión
A nosa comunidade de paúis (lazaristas) componse de tres irmáns:
os pais Pierre Marionneau (44 anos), Raymond Hérisset (65 anos) e
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eu mesmo, Pascal Brémaud (36 anos). Cada un de nós , ademais das
actividades parroquiais, temos outras a nivel de diocese. Raymond é
delegado episcopal para a vida Consagrada; Pierre fai parte do servizo
diocesano de vocacións e da capelanía do ensino público; pola miña
parte, son conselleiro espiritual da Sociedade de San Vicente de Paúl
do departamento de Eure.
2. O que nos pediu a diocese de Evreux
No momento de confiarnos estas dúas parroquias do val de Andelle,
velaí os obxectivos que nos pediu a diocese.
l. Facer presente a Igrexa neste val. Crear un centro (pôle) eclesial
forte e significativo.
2. Recuperar as relacións mediante encontros interpersoais. Lograr
que os cristiáns que desde hai moito tempo non teñen contactos normais coa Igrexa redescubran algo da Boa Nova do Evanxeo.
3. Crear novos camiños, innovar a maneira de contactar con toda
unha poboación.
4. Encamiñar aos cristiáns cara á existencia de comunidades locais
vivas. Suscitar e formar cristiáns capaces de responsabilizarse destas
comunidades.
5. Manter actividades cos xoves, principalmente cos do primeiro ciclo, escolarizados nos dous colexios locais.
Neste sector marcado por unha real pobreza humana e cristiá, nós
suxerimos que esta acción pastoral se realice cunha grande atención á
vida e reforce a presenza dos cristiáns na vida social e na económica.
Este tempo de Misión dará á Igrexa unha nova imaxe feita de proximidade, atención e solidariedade cos homes e mulleres desta rexión.
3. Como tentamos cumprir estes obxectivos
1. A vida comunitaria: O noso traballo vívese en comunidade. Cada
día, oramos e comemos xuntos. Os parroquiáns vennos vivir xuntos,
isto interpélaos. Isto anímaos a facer Igrexa con nós. E todos xuntos
facemos Igrexa.
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2. A simplicidade: No noso trato cos parroquiáns, esforzámonos por
ser simples e abordabeis. Por dar un sentido de igrexa próxima, acolledora e de escoita do que vive a xente.
3. Ao participar nas reunións dos Equipos de Animación Locais
(EAL), podemos estar ao corrente de como se vive nas diferentes poboacións que nos están confiadas. É a Igrexa o máis cerca das realidades do terreo. Daquela pódese preguntar: Como son Igrexa as comunidades locais? Como mostran a Xesucristo? De tres maneiras que
van unidas (non as podemos separar):
•

Reuníndose para escoitar a Palabra de Deus e cantar a súa
loanza. As asembleas de loanza dominical mostran homes e
mulleres que se dirixen a Deus, que viven en confianza con El
e que son felices no seguimento e no Espírito de Cristo.

•

Nunha comunidade que anuncia o Evanxeo. Pola catequese,
pola preparación e a celebración do bautismo, os matrimonios, os funerais cristiáns, e así mesmo polos encontros individuais ou de grupos con eles e elas que buscan a Deus.
Testemuñando así a Xesucristo, anunciando a Xesucristo,
Boa Nova para a humanidade.

•

Sendo unha comunidade ao servizo do lugar ou do barrio.
Participando na vida común, facendo que esta vida sexa máis
fermosa e máis harmoniosa, máis solidaria. Dando testemuño
da xustiza cando esta é escarnecida. Tomando posición a prol
dos excluídos, dos menosprezados, dos illados, socorrendo aos
febles e aos que sofren. Sendo servidores da humanidade, á
semellanza e no Espírito de Xesús-Cristo.

4. Mentres que as Comunidades locais garanten unha certa proximidade da Igrexa coa realidade do terreo, a parroquia (composta de
diferentes comunidades locais) mantén a apertura e, á vez, a unidade:
amplía o dinamismo misioneiro. A parroquia está aberta ás outras
parroquias, aos servizos e movementos diocesáns, e tamén á Igrexa
universal. O cura é nominado por seis anos. De tres a cinco laicos, despois de consultar aos cristiáns das diferentes comunidades locais, son
nominados polo bispo por tres anos (mandato renovábel unha vez)
Eles levan co cura (o noso irmán Raymond) a responsabilidade do
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conxunto da parroquia (a carga pastoral) Este Equipo de Animación
Pastoral toma en serio a vitalidade das comunidades locais: visítanas
regularmente e procuran que as grandes funcións da Igrexa (anuncio
da fe, celebracións, solidariedade) sexan ben realizadas e coordinadas.
E mesmo teñen encontros regulares cos responsábeis das comunidades locais.
5. É necesario que ante o Equipo de Animación Pastoral (EAP), instancia de responsabilidade pastoral designada polo bispo, exista unha
instancia de concertación representativa do pobo de Deus. Así se establece un diálogo co Consello de Parroquia que reflicte a parroquia
nos seus diferentes compoñentes e sensibilidades. Este Consello está
formado por unha ducia de persoas que representan as comunidades
locais, os diáconos, os relixiosos, os diferentes equipos parroquiais, o
consello financeiro e canto hai de vida (comunal, profesional ou asociativa).
En tanto que paúis, nós estamos na liña desta organización suxerida pola diocese de Evreux que garante a proximidade e a apertura
misioneira.
4. Algúns logros deste ano 2008
1. En xaneiro 2008, para financiar a participación dos xoves na Peregrinación a Roma, unha grande serán choucroute reuniu case 200
persoas na sala municipal de Perrriers sur Andelle. Este tempo forte
permitiu aos parroquiáns e aos habitantes das dúas parroquias encontrarse e vivir un magnífico tempo de convivencia. Foron os mesmos xoves quen aseguraron o servizo… Os pais tamén traballaron
moito. Este serán permitiu unha bonita colaboración entre xeracións
cara unha mellor colaboración na Igrexa.
2. Unha peregrinación a Roma (de adultos e xoves) en abril 2008,
reagrupou peregrinos das nosas dúas parroquias. Nós eramos 51
adultos e 40 xoves nunha semana de oración, de compartir e de convivencia. O tempo forte da semana foi o encontro co Papa Bieito XVI na
audiencia xeral do mércores 8 de abril. Cal non sería a nosa sorpresa,
a nosa alegría ao oírlle dicirnos en francés, ao fin da audiencia,: “Benvida aos peregrinos do Val de Andelle, na diocese de Evreux”. Tamén
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puidemos encontrarnos co cardeal Rodé, o noso irmán, responsábel
no Vaticano de todos os relixiosos e relixiosas do mundo enteiro.
3. Na preparación ao matrimonio (70 matrimonios serán celebrados
no 2008 nas dúas parroquias), organizamos dúas xornadas de encontros en marzo. Grazas á axuda de dúas parellas casadas e dos seus
nenos, fixemos todo o posíbel para que os futuros casados se sintan
acollidos concretamente á hora do almorzo ofrecido pola parroquia.
De aí o que din Leticia e Alexandre (que queren casar o 24 de maio
próximo):
“Tivemos a impresión de que o tempo se parara no curso da xornada.
Porque foi para nós un verdadeiro paréntese, un balón de osíxeno no período de preparativos. Este tempo de preparación foi un verdadeiro tempo
de reflexión, de participación e de intercambio entre todos. Isto permitiunos subliñar a nosa visión do matrimonio relixioso e ver os puntos de vista
doutras parellas que tiñan unha historia diferente da nosa e que ían vivir
a mesma etapa que nós. Na misa, nos intercambios, ou nunha proxección
dun diaporama sobre os sacramentos, verdadeiramente sentimos a presenza de Deus entre nós. A acollida dos pais Pascal, Pierre e Raymond,
das parellas casadas hai un ano, da familia que se ocupou admirablemente
ben da loxística, foi todo formidábel. Todos nos deron un posto na parroquia e nós agradecémosllelo”.

Hai que anotar que este ano 14 parellas das nosas dúas parroquias
(casadas hai 3, 15, 25 ou 40 anos) aceptaron acompañar aos futuros
matrimonios. É para eles unha oportunidade de testemuñar concreta
e simplemente a súa vida de parella cristiá.
4. Na preparación á primeira comuñón e á profesión de fe dos nenos, nós propoñemos encontros cos seus pais o domingo á mañá. O
encontro faise en dous tempos: no primeiro tempo, con pais e fillos
separados, facemos catequese e reflexión sobre a eucaristía, con medios audiovisuais e reflexións por grupos. Logo, nun segundo tempo:
celebración da Eucaristía con explicación dos ritos e dos xestos. Este
tempo de reencontro permítenos entrar en relación cos pais, implicalos máis na vida da Igrexa e lograr que non sexan simples consumidores.
5. En relación á visita do noso bispo, Mons. Christian Nourrichard,
en outubro de 2007, as diversas asociacións caritativas e humanita-
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rias que obran no noso sector (Fundación do Exército de Salvación,
Cruz Vermella, Socorro Católico, R do Corazón, Sociedade de San Vicente de Paúl, Socorro Popular) emitiron a suxestión de continuar
á encontrarse regularmente para coñecerse mellor e visualizaren
proxectos comúns ao servizo dos que os soliciten. A Igrexa permite
así a estas asociacións que non se coñecían e mesmo ás veces cultivaban prexuízos, avanzar xuntos para mellor serviren aos pobres que
viven con nós.
6. Na liña de formacións dos laicos, os encontros con Madame Yvette Delacourt, responsábel diocesá do Servizo Evanxélico dos enfermos
foron organizados por persoas que visitan e acompañan aos enfermos
das nosas parroquias. Estes encontros permiten facer unha relectura
do servizo prestado e unha mellor colaboración entre todos. A finalidade é de formar pequenos equipos para as casas de retiros ou fogares
e así mesmo reflexionar espiritualmente sobre o noso comportamento
cara ó enfermo e á enfermidade.
5. Conclusión
Velaquí, pois, nunhas liñas, o que a nosa comunidade de paúis se esforza por vivir nesta parte da diocese de Evreux durante estes seis
anos. Aínda que frecuentemente oímos o discurso negativo sobre a
vitalidade da Igrexa, nós podemos testemuñar que a Igrexa, animada
polo Espírito Santo, permanece ben viva. As novidades avanzan, empurran, agrandan… O Evanxeo de Cristo continúa a ser anunciado e
pode ser sempre e cada vez máis Boa Nova para os habitantes do noso
Val de A Andelle.

Pascal Brémaud, c.m.
Párroco no Val de Andelle. Diocese de Evreux (Francia)
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Ri e verás (a Deus)
Relixión e sentido do humor
Félix Caballero Wangüemert

1. Deus é amor e tamén humor
1.1. Da graza de Deus ao buda do riso
Deus é amor e tamén humor. Por que? Seica pola graza divina?
Seica porque o mundo é unha broma pesada que Deus lle gasta ao
home? Non. Non cremos que o mundo sexa unha broma, senón algo
moi serio –aínda que, ás veces, moi divertido–, nin que consista só
no horror que o adxectivo pesado adoita engadir á broma. O mundo
pode ser terríbel, pero tamén marabilloso. A este mundo non viñemos
a sufrir, senón ao contrario: a gozar, a xogar, a rir, a ser felices. Polo
demais, a mordacidade das bromas pesadas sería impropia da infinita
misericordia de Deus e, aínda sendo unha forma de humor, non nos
parece a máis xenuína.
A meirande parte das tradicións relixiosas relaciona a Deus co
humor dalgún xeito. As relixións politeístas adoitaban ter un deus
consagrado ao humor. É o caso de Momo, o deus grego das bromas,
que divertía os demais deuses do Olimpo ata que Zeus o expulsou
polas súas críticas.
As relixións monoteístas non escapan a esta particularidade. A
historia relixiosa de Occidente nace cunha humorada divina. Abraham
recibe a visita de Deus, quen lle anuncia que vai ser pai aos seus 99
anos xunto coa súa muller, Sara, que xa cumpriu os 90. A parella non
puido evitar botarse a rir, pero tivo a Isaac, que significa “que Deus
sorría”.
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Da relación entre o cristianismo e o humor falaremos despois,
pero abonda con adiantar que Xesús é o profeta da felicidade, e o seu
Evanxeo, o Evanxeo da ledicia. “Estade alegres” é un dos leit motivs
do Novo Testamento.
O mesmo pasa no sufismo, a corrente máis mística do islam. “A
meirande parte das historias que se utilizan para transmitir ensinanzas
incorporan o humor”, di Abdul Wadud Sabaté, profesor de Formación
e Orientación Laboral en Terrasa (Barcelona). “O humor é condición
sine qua non para chegar á divina presenza. Un paso fundamental é
ter ledicia, ser quen de utilizar o humor ata e sobre todo para superar
situacións difíciles”.
No budismo atopamos a figura do “buda do riso”, o monxe Pu Tai,
que “acadou a iluminación baixo unha ponte de pedra nunha noite
de treboada e escachou a rir, por iso é representado sempre a rir”,
segundo Mario Satz, que escribiu un libro sobre a súa persoa. “Facía
rir á xente coas súas bromas e así diluían os seus problemas”, conta
Staz. Polo demais, e segundo a lama Tsondru, directora do Centro
Samye Dzong de Barcelona, “os lamas teñen moito sentido do humor.
Nótase moito quen é un bo lama porque é quen de rirse do que lle
pasa”.
A figura do monxe ledo tamén é propia dunha relixión politeísta
como o hinduísmo, segundo o cal, explica o xesuíta catalán Angelo
Benedetti, afincado na India e coñecido tamén como Swami
Shubhananda, “hai dúas calidades típicas do monxe ou ermitán: a
primeira é estar satisfeito co que tes, e a segunda, estar sempre ledo.
Por iso, os monxes toman o nome de ananda, que significa ledicia”.
1.2. A caridade ben entendida empeza polo humor
Deus é amor e tamén humor. Non por casualidade estas dúas
palabras diferéncianse só nun son. O discurso de San Paulo sobre o
amor cristián (1 Corintios 13, 4-8) ben se pode aplicar ao humor sen
que chirle:
“O humor é de corazón grande, o humor é servizal; non ten envexa,
non ten fachenda, non se ensoberbece; o humor non é malcriado, non
anda á comenencia, non se alporiza, non garda malicia; o humor non se
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alegra coa inxustiza, senón que se alegra coa verdade. O humor desculpa
todo, cre todo, espera todo, atura todo”.

E é que o humor está intimamente vinculado á caridade. O
humorista gráfico galego Siro López distingue tres xéneros no humor:
a comicidade, que “só procura o riso”; a sátira, “ridiculización por
medio do riso”; e o humorismo, “fórmula de chanza que busca máis
a solidariedade coa vítima dunha inxustiza ca a agresión dialéctica
ao inxusto”. “É unha forma de sabedoría humana que se pode dar
só na madureza”, apunta Siro. O humorismo, xa que logo, non é só
compatíbel coa caridade, senón que pode ser unha das súas formas
máis delicadas. O home con sentido do humor está cheo de amor.
1.3. De que ri Deus? Do home?
Como é o humor de Deus? Se estamos feitos ao seu xeito, o seu humor
debe de ser semellante ao noso (posuír o mellor do noso): caritativo,
esperanzado, bondadoso... E tamén (por que non?) disparatado ás
veces.
De que ri Deus? Do home? Si, aínda que máis que de nós, connosco.
Deus ri co home como un pai ri co seu fillo pequerrecho, co que fai e
di. O cativo é un auténtico pallaso no mellor sentido da palabra, un
clown natural, como di Eric de Bont, un dos meirandes mestres de
clown de Europa. De igual xeito, os homes debemos de ser clowns aos
ollos de Deus, coa nosa dispoñibilidade, a nosa inxenuidade, o noso
fracaso, a nosa desesperación, a nosa necesidade de complicidade,
características todas propias do pallaso, como sinala De Bont. Deus,
certamente, máis que rir de nós, ri connosco. A Deus, non nos cabe
dúbida, debemos de facerlle graza... ás veces.
De que ri Deus? De si mesmo? Si, por que non? Se o home é imaxe
e semellanza súa, cando Deus ri do home está a rir de si mesmo. Polo
demais, antes de crear o mundo, ou Deus ría de si mesmo ou pola
contra aburriríase moito.
Se Deus nos fixo para que xoguemos, tamén fixo o mundo para
xogar El. Cremos con Einstein que Deus non xoga aos dados co
universo e só compartimos como chiste a apostila de Woody Allen:
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“Pero ao agocho, si”. Deus xoga co mundo como un pai co seu fillo, con
paciencia, abraio e ledicia.
Cando o home benhumorado, con sentido do humor, se presente
perante Deus no Xuízo Final, El diralle: “Estaba decaido e abatido, e
fixéchesme sorrir e erguíchesme o ánimo. Ao Ceo!”
2. Xesús, o profeta da ledicia
2.1. Xesús si riu
San Xoán Crisóstomo dicía que “Cristo xamais riu”. Umberto
Eco, na súa novela O nome da rosa, inclúe unha discusión entre un
beneditino e un franciscano sobre se é lícito rir. O beneditino apóiase
na afirmación do santo e di que “o riso fai que o home semelle un
mono”. O franciscano sostén que “os monos non rin; o riso é propio do
home, signo da súa racionalidade”, e suxire que Cristo tamén recorreu
ao sentido do humor para confundir os fariseos e alentar os seus.
É certo que os Evanxeos non presentan a Xesús rindo nin unha
soa vez, mentres que si o describen chorando, pero iso non significa
que non rise. Podemos concluír que os evanxelistas non rexistran a
ledicia de Cristo porque debía de ser algo tan normal nel que non
se sentiron impulsados a facelo. É concebíbel que, se Xesús comeu,
bebeu, durmiu, chorou, se cansou e mesmo se alporizou –todas elas
manifestacións da súa natureza humana–, non rise?
2.2. Xesús tiña sentido do humor
Xesús tiña sentido do humor porque foi pleno Deus e pleno home, e
o humor é unha característica esencial de Deus e do home. Do humor
divino xa falamos. Do humor humano abonda lembrar a afirmación
de Aristóteles: “O home é o único animal risíbel”.
Malia que certas formas de humor teñen un fondo de tristura,
como salientaba Mark Twain, o sentido do humor brota sobre todo
da ledicia e Xesús é o profeta desta. O seu Evanxeo é o Evanxeo da
ledicia. En moitas ocasións pídenos que nos alegremos. Unha ledicia
–a cristiá– que non é simplemente fisiolóxica; é a ledicia dos fillos de
Deus, un don sobrenatural que procede da graza.
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Amais, Xesús tiña sentido do relativo, e un certo relativismo é
característico do humorismo. O fanático carece por completo de
sentido do humor e non sabe rir de si mesmo. “O humor é o único
antídoto para o fanático. Non coñecín nunca un fanático con sentido
do humor. Se eu crese no Mesías, imaxinaríao contando chistes a todo
o mundo, ensinando á xente a tomar as cousas con escepticismo”,
sinala o escritor israelí Amos Oz. E quen di que Xesús non era así?
O sentido do humor permite que relativicemos o relativo e
entendamos mellor o realmente importante. “O humor é como a capa
de ozono; protéxenos desa fracción asasina de nós mesmos que é a
excesiva solemnidade na análise da realidade”, apuntou o naturalista
Joaquín Araújo. O individuo relixioso é o mellor dotado para descubrir
o cómico, porque coñece as súas limitacións. A vía cristiá encamiñada
ao humorismo pasa por saber comprender o tremendamente relativo
que é todo fóra de Deus. O sentido do humor do cristián nace
dunha actitude de abandono nas mans de Deus, porque sabe que a
existencia ten un sentido último, transcendente, e que, grazas a esa
transcendencia, tamén pode rir de si mesmo e dos demais.
2.3. Como era o humor de Xesús?
Como era o humor de Xesús? Non podía rir dos seus defectos, porque
non os tiña, nin burlarse dos alleos, porque é a misericordia infinita,
pero o humorismo non se esgota nestas posibilidades. O humor de
Xesús é unha manifestación de amor, tenrura e condescendencia
coa nosa fraxilidade, ben como broma agarimosa, ben como delicada
ironía.
Coa axuda de Henri Cormier e o seu libro The Humor of Jesus,
atrevémonos a sinalar algunhas pasaxes dos Evanxeos nas que cremos
que se evidencia o sentido do humor de Cristo, aínda que boa parte do
humorismo –tamén do de Xesús– reside nos matices da linguaxe –un
xesto, un sorriso– e iso descoñecémolo no caso de Xesús.
2.3.1. A broma agarimosa
Unha das escenas máis claramente humorísticas do Evanxeo é a
protagonizada por Zaqueo, o odiado recadador de impostos, cando se
sobe a unha figueira para ver pasar a Xesús, pois o xentío e a súa curta
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estatura impedíanllo. “Zaqueo, baixa decontado, que hoxe teño que
parar na túa casa” (Lc 19, 5), dille Xesús, probabelmente cun amplo
sorriso e provocando o riso dos presentes, logo do desconcerto que
lles xeraría o feito de que o Nazareno se dirixise tan amigabelmente a
quen consideraban un inimigo do pobo xudeu.
A broma agarimosa atopámola de novo cando Xesús lle di a Filipe,
antes da multiplicación dos pans: “Onde imos mercar pan para que
coma esta xente?” (Xn 6, 5). Esta xente era un xentío inmenso.
“Isto dicíao para tentealo, el ben sabía xa o que ía facer”, sinala o
evanxelista. Pero Filipe non capta a broma e contesta, seguramente
alarmado: “Nin medio ano de xornal chega para que cada un deles
reciba un codelo”. En calquera caso, de onde ían sacar Xesús e os seus
discípulos 200 denarios?
Máis bromas. A Pedro, cohibido ante a pregunta dos recadadores
sobre se o Mestre pagaba tributo, dille: “Vai ao mar, bota o anzol, pilla
o primeiro peixe que pique e ábrelle a boca: alí atoparás unha moeda.
Cóllea e entrégaa por min e máis por ti” (Mt 17, 27). Habería que ver
a faciana de sorpresa coa que o pescador sacaría esa moeda da boca
daquel peixe.
Finalmente, por dúas veces Xesús parece xogar ao despiste cos seus
discípulos, seguir o seu camiño e deixalos sós sen que realmente sexa
así. A primeira, a noite da tempestade no lago de Xenesaret, cando
se achegou á barca dos apóstolos andando polo mar (Mc 6, 48-51).
Podémonolo imaxinar sorrindo cando eles, coidando que era unha
pantasma, empezaron a berrar. E a segunda, ao chegar a Emaús cos
dous discípulos, cando “fixo como quen quería seguir para adiante”
perante a alarma deles, que lle insistiron para que ficase (Lc 24, 28).
2.3.2. A delicada ironía
O humor de Xesús non se esgota na broma agarimosa. En polo menos
dúas pasaxes evanxélicas cremos descubrir unha delicada ironía non
exenta de tenrura e condescendencia cara aos nosos fallos.
Antes de ser prendido no Horto, dilles aos apóstolos: “Durmide xa
e descansade” (Mt 26, 45). Non poderían conter esas palabras ¿“un
certo humor entristecido, unha tenra ironía ou unha amabilidade
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indulxente de parte de Xesús”, como pensa Cormier? “Agora que
xa pasou o tempo para que velásedes, xa podedes durmir, porque o
momento da proba chegou e debo afrontalo eu só”, debeu de pensar
o Señor.
Máis claramente parécenos atopar esa fina ironía no parladoiro de
Xesús á samaritana á que lle pide que lle dea de beber : “Vai chamar
polo teu marido e volta aquí. A muller contestou: Non teño marido.
Xesús díxolle: ‘Falaches ben dicindo non teño marido; tiveches cinco
homes e o que tes agora non é teu marido” (Jn 4, 16-18). Habería
que ver o aceno e o ton co que se dirixiu á muller, pero ao Xesús que
noutra pasaxe evanxélica despide a muller adúltera con palabras de
perdón cádralle mellor a amoestación irónica que o reproche severo
neste caso.
3. Un santo triste é un triste santo
“Un santo triste é un triste santo”, dicía San Francisco de Sales. Só
aqueles que malentenden a santidade ou o humorismo poden ignorar
que a ledicia e o humor están impresos na esencia do Evanxeo e que
algúns santos tiñan unha notábel vea humorística.
3.1. Tomás Moro, o santo que riu da súa propia morte
O patrón dos humoristas ben podería ser Santo Tomás Moro, quen
non só foi quen de morrer polas súas crenzas –foi decapitado en 1535
por negarse a asinar o acta de supremacía de Henrique VIII como
cabeza da Igrexa de Inglaterra–, senón tamén de rir da súa propia
morte levando ata o extremo a súa capacidade de rir de si mesmo. Hai
que ter a alma dun neno e tomar con forza a man do Pai para poder
facer bromas perante a propia morte.
O seu biógrafo e xenro, William Roper, lembra a escena así: “Ao
subir ao cadafalso, estaba tan fébel que estivo a piques de caer e
dixo divertido ao lugartenente: ‘Pídovos, señor lugartenente, que
me axudedes a subir san e salvo; para baixar non tedes máis que
soltarme, que xa me encargo eu só’ (...). Logo, axeonllouse e, ditas
as súas oracións, volveuse cara ao verdugo e cun sorriso faloulle así:
‘Veña, home, anímese e non tema facer o seu oficio. O meu pescozo
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é moi curto. Tede coidado de non cortar de esguello, non sexa que se
veña abaixo o voso prestixio”.
Non estraña, pois, que Santo Tomás Moro nos legase esa marabillosa
Oración para acadar o bo humor que reza:
Señor, dáme unha boa dixestión e, naturalmente, algo para dixerir.
Dáme a saúde do corpo e o bo humor necesario para mantela.
Dáme unha alma sa, Señor, que teña sempre perante os ollos o que é bo
e puro, que non se escandalice perante o pecado, senón que saiba atopar
o xeito de remedialo.
Dáme unha alma que non coñeza o aburrimento, os ronroneos, os
suspiros nin os queixumes.
E non permitas que tome demasiado en serio esa cousa que se chama
ego.
Dáme, Señor, o sentido do humor.
Dáme o saber rir dun chiste para que saiba sacar un pouco de ledicia
á vida e poida compartila cos demais.

Pero a lista dos santos cun marcado sentido do humor non se
esgota neste mártir. San Xoán Bosco repetía aos seus raparigos do
oratorio: “Quérovos sempre ledos”, e para que risen non dubidaba
en vestirse de pallaso. Parecíase entón ao xograr de Santa María da
lenda medieval. Medio prestidixitador, medio pallaso, decidiu meterse
a monxe, pero empezou a sentir dúbidas sobre a utilidade da súa vida
no mosteiro. “Cada un sabe facer algo ben útil menos eu”, laiábase.
Unha noite tivo unha idea: chantouse na igrexa diante da imaxe da
Virxe e honrouna con trucos malabares, xogos de mans e equilibrios.
Noite tras noite, ás furtadelas, saía da súa cela e agasallaba a María
co seu repertorio. O abade descubriulle un día, pero non dixo nada
porque viu que a Virxe sorría.
3.2. Xoán XXIII, teólogo do humor
Tamén os Papas –algúns– se significaron polo seu alto sentido do
humor. A Xoán XXIII atribuíuselle a paternidade da que poderiamos
chamar teoloxía do humor. Entre as moitas anécdotas divertidas
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que se contan del destaca esta: nunha ocasión, ao principio do seu
pontificado, logo de someterse á correspondente sesión para que lle
fixesen as fotos oficiais como Papa, recibiu en audiencia a Monseñor
Fulton Sheen, un bispo moi coñecido nos EEUU porque predicaba na
televisión. Ao saudalo, o Papa bo manifestoulle con toda sinxeleza:
“Mire, Deus o noso Señor soubo xa moi ben dende hai 77 anos que eu
había de ser Papa. Non me puido ter feito máis fotoxénico?”.
O propio Xoán Paulo II deixou mostras abondo da súa capacidade de
rir. Unha das súas imaxes de televisión máis rechamantes mostrábao
escachando a rir coa actuación dun clown que facía pensar en San
Xoán Bosco ou no xograr de Santa María.
Félix Caballero Wangüemert

Xornalista e escritor
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Aínda é de noite pero chegará a mañá e as nosas esperanzas máis
profundas non serán frustradas; os nosos soños serán cumpridos;
os nosos desexos serán realizados. Ese novo libro de Xosé Alvilares
transmite unha fe desbordante. Non estamos só ante unha obra de
crítica literaria aínda que nas súas páxinas aparece o grande coñecedor
da literatura galega; estamos ante unha proclama. A diferencia do
vello santo de Asís falou Zaratustra que necesitaba anunciar que
Deus morrera, Alvilares está disposto, aos seus oitenta anos, a coller
a pluma e apostar por unha nova creación.
Toda a formulación se centra, ao meu entender, en diferenciar
entre o real e o posible. O real non esgota o posible. Aquilo que Deus
ten preparado para os que crean en El supera todo o imaxinable, o
verosímil, o pensable.
Esta formulación aposta por unha nova creación que remite ao
misterio do mundo. Dende esta perspectiva dous elementos parécenme
especialmente significativos. O primeiro é querer arraigar a crenza
no centro da vida e non na periferia excepcional; nos momentos de
forza e non nos de debilidade; nos momentos de plenitude existencial
e non na acumulación de catástrofes. Alvilares fai súas as teses de
Bonhoeffer; non quere predicar un Deus tapa-buratos, un Deus que
tape os ocos naquelas situacións existenciais onde o ser humano se
descobre impotente.
Nunca foi partidario Alvilares dun Deus que centre a súa tarefa
en compensar os males e os sufrimentos do mundo. Ese Deus pode
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ser funcional para paliar os infortunios da vida humana; moitos
poderán (poderemos) pensar que –exista ou non– non é pouca cousa
esa compensación. Non somos tan críticos coa función consolatoria da
relixión quizais porque non compartimos a fe desbordante do autor.
Esa función consolatoria é a que Unamuno valoraba tanto e que San
Manuel Bueno Mártir non quería arrebatar aos seus fieis aínda que
pensase que non era crible a resurrección dos mortos.
Dende que coñezo a Alvilares sei que lle indignou reducir a relixión
a esta tarefa consolatoria que algúns pensadores ilustrados conceden
á relixión. É un feito (non infrecuente no pensamento actual) que
un pode operar acumulando os horrores do presente e as traxedias
do pasado, pode imaxinar que o peor está aínda por chegar e que
o pesimismo é a mostra máis alta da lucidez e pode, a pesar deste
cadro tan sombrío, non quedar na pura protesta e anhelar que ao
final o verdugo non triunfe sobre a vítima. Quizais non traspase o
ámbito do anhelo, da nostalxia do perdido, da esperanza incerta dun
futuro distinto e non estea disposto a dar o salto á fe. Máis dun crente
pensará que non é pouca cousa esta reivindicación dun agnosticismo
nostálxico nestes momentos onde a indiferenza ante a relixión e a
ausencia de interrogantes acerca da plausibilidade das conviccións
relixiosas preside grande parte da nosa cultura occidental, polo menos
na súa vertente europea.
Moitos pensarán que ante o ateísmo de masas non é banal a nostalxia
ao Horkheimer e a súa aposta por unha xustiza absoluta. Os que así
pensen sentiranse quizais defraudados coa formulación de Alvilares.
A Alvilares parécelle que non hai que facer tantas concesións.
Parécelle que hai demasiados esforzos por non dar a nota e non
romper as boas relacións da vida académica ou as modas mediáticas;
parécelle que, por iso, nese clima de ausencia de confrontación
intelectual algúns están dispostos a ser máis duros con Deus que cos
seus compañeiros de cátedra.
Para entender a Alvilares hai que partir da relación que establece
entre filosofía e poesía. Alvilares sempre foi un grande amante da
literatura, un grande lector de poesía e isto nótase no libro. Non
estamos ante un libro de crítica literaria pero si a un achegamento á
relixión dende unha perspectiva poética, expresiva, imaxinativa.
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Para entender esa posición quizais axude situar algúns dos debates
que tivemos durante anos. No seu libro Memorial de agravios aparece
un Alvilares que se vai afastando da teoloxía escolástica pero non
atopa no progresismo a saída á súa anterior metafísica.
Se o lector leu a obra recordará a súa interpretación daquela
metafísica que estudaba na Universidade gregoriana e o seu recordo
daquela Universidade complutense onde se viu marcado pola irrupción
do marxismo na filosofía antifranquista.
Sempre recordo das conversacións que tivemos entón que non era
moi partidario de embarcarse en discusións acerca da verdade da
relixión. Para el ese sentimento relixioso non podía ser compartido
frivolamente nin avaliado racionalmente. Creo que esta formulación
segue ata o día de hoxe. Hai algo significativo e profundo neste esforzo
por chegar á cidade sen quedar atrapado pola cidade; en coñecer
aquela universidade pero fuxir dos ritos académicos; en vivir sempre
á espera de algo que está máis alá do imaxinable.
Nas súas escasas visitas ao Foro sobre o feito relixioso sempre o
recordo nervioso, indo dun lado a outro, inquedo, sufocado, disposto
a saír correndo. Esa inquietude apodérase da súa persoa ao chegar
a Madrid. Aguanta estar uns días pero sempre e cando non sexan
demasiados; nunca pasar da semana; vén a comprar os seus libros
sobre a especificidade do mundo bíblico; sobre a novidade do mundo
cristián fronte á racionalidade grega; sobre as últimas novidades
literarias e marcha correndo.
Estes recordos axúdanme a intentar entender a súa obra e a
atreverme a avaliala; aínda que nesta ocasión o crítico queda superado
polo amigo co que compartín conversas durante tantos anos.
Queda claro onde non se sitúa Alvilares: afastado da vella metafísica
escolástica non se refuxia na formulación existencial, nin no ateísmo
de protesta nin no agnosticismo nostálxico. Está nunha crenza que
aposta por unha linguaxe específica capaz de dar conta do misterio do
mundo. Un dar conta que non pode ser dicible, avaliable, controlable,
porque rompe os límites da linguaxe ao apostar por unha nova
creación, que vaia máis alá do imaxinable.
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Dous corolarios axudan a entender esta posición. O primeiro é o
dun Alvilares que fai súas as palabras de Wiesel e non quere defender,
comprender, xustificar, explicar a Deus: quen é el para entender a
Deus?
A segunda é, seguindo a Bernanos, a crítica ao clérigo ilustrado
que fala con sumo coidado de non ofender, de non dicir unha palabra
máis alta que outra, de non romper cos seus compañeiros de letras.
Disposto sempre e pedir contas a Deus e a non se encarar cos seus
compañeiros de gremio.
Os dous corolarios merecen un comentario. Quizais poderiamos
empezar polo último. Hai algo de menosprezo de corte e loanza de
aldea na posición de Alvilares. Algo daquel “eu volvo ao deserto”
dos seus anos posteriores á estanza en Madrid Pero ao igual que
hai intelectuais que proclaman enfáticos que ao que máis odian é
aos intelectuais, Alvilares abomina do clérigo ilustrado pero el é un
clérigo ilustrado.
O segundo corolario é máis complexo e remite ás consideracións
que faciamos anteriormente. Alvilares non quere desvelar o misterio
de Deus pero no seu esforzo por non colonizar o inimaxinable quizais
desculpa en exceso o Creador. Reprocha aos que queren pedir contas,
aos que desexan que chegue o día en que poidan xulgar a Deus e poder
por fin desvelar o enigma.
Para Alvilares non procede preguntar, interrogar, para xustificar ou
para negar, para afirmar ou para rexeitar, porque se considera que só
é posible o silencio e o misterio. Só cabe dicir como Wittgenstein que
rezar é pensar no sentido do mundo e afirmar que a fe non é unha
adhesión intelectual senón que parte dun compromiso vital.
Esa posición lexítima no persoal fai moi difícil a reflexión compartida.
Por iso Alvilares non quere debater senón invitar a imaxinar, a
imaxinar a nova creación, onde nos abramos a unha posibilidade que
vaia máis alá do real. Pero o debate está aí e as preguntas xorden de
inmediato.
Non sería preferible aceptar os límites do que hai e utilizar a razón
para ir desvelando os enigmas da existencia? Non sería preferible
optar polo modelo de proba e erro e provocar as reformas necesarias
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que nos fagan avanzar progresivamente? Por que non ser capaces de
habitar neste despoboado mundo aínda que aínda sexa de noite? As
preguntas están aí.
A resposta de Alvilares é apaixonada. Aínda é de noite pero o que
nos espera é infinitamente mellor do que podemos imaxinar. Ese
fondo relixioso inesgotable é o que nunca abandonou a Alvilares, máis
alá dos rompedeiros de cabeza que deu a institución, máis alá das
conviccións dos seus antigos compañeiros de facultade, entón novos,
aínda que hoxe xa non o sexamos. Non quere vendas ilusorias, nin
consolos ficticios; no fondo Alvilares quéreo todo e sabe que o ten.
Sábeo dende a convicción poética da mirada da mañá resplandecente,
ou ante a chuvia inacabable; nos momentos de penumbra e nas ocasións
nas que a luz brilla. Alvilares sempre estivo aberto a participar nun
mundo onde o filósofo e o poeta habitan mundos próximos.
Estouno a ver naquela casa de Asulfe onde todos os grandes poetas
o acompañaban como fan hoxe neste libro definitivo; nun hoxe tan
distinto a aqueles anos de finais dos sesenta e tan semellantes na
aposta última nun e noutro momento. O que entón era un Proceso á
Igrexa galega é hoxe un recordo á noite na que aínda estamos, aínda
que algúns, como Alvilares, apostan con fe, porque chegará o amencer
e todas as nosas dúbidas serán disipadas nunha nova creación.
Hai momentos nos que temos que optar. Xa dicía Ortega que
a escolástica era un compendio que se baseaba en dar as máis
perfectas respostas a ningunha pregunta. Alvilares non quere dar
falsas respostas e prefire abrirse ao insondable. Algúns prefiren
seguir preguntando, outros prefiren deixarse levar por un misterio
que supera todo o dicible. Son dúas posicións que nos acompañaron
durante anos e que volven aparecer cando leo o libro do vello amigo
e non podo deixar de constatar o perto e o lonxe que estou das súas
conclusións. É o momento de concluír animando ao lector a que faga
a súa propia experiencia da obra. Asegúrolle que gozará.
Antonio García Santesmases
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Andamos por fe,
non por visión.

Notas marxinais ao comentario de
Antonio García Santesmases
Xosé Alvilares Moure

O título do libro –Aínda é de noite– préstalle a Antonio García
Santesmases ocasión para establecer o que para él é a tese fundamental
do mesmo libro: “Aínda é de noite, pero o que nos espera é infinitamente
mellor do que podemos imaxinar”. Sendo así , a cuestión fundamental
do libro sería a dunha compensación transtemporal ofrecida ó home
por Deus en pago polos infortunios da vida presente. A idea de Deus,
falsa ou non, sería, entón unha idea útil, funcional. Un poema de
Rosalía parece admitir ese falso consolo:
No importa que los sueños sean mentira,
ya que, al cabo, es verdad,
que es venturoso el que soñando muere,
infeliz el que vive sin soñar”.1
Non é ese, porén, o tema do libro. Ese tema é o mesmo Cristianismo,
a manifestación de Deus no destino de Xesús. Esa manifestación é
aínda “en espello e enigma, pois andamos por fe, non por visión”.
Aínda é de noite quere dicir iso xustamente. O símbolo da “noite”,
tan común, é atendido desde dúas perspectivas diversas presentes en
dúas citas tamén diversas. A primeira de Rosalía, en Follas Novas, a
segunda de Moshe Maimónides, na súa Guía de descarriados (ou de
“perplexos”).
Rosalía pensa na noite como refuxio para as súas penas. “Desde
entonces busquei as tinieblas máis negras e fondas”, di. Pero non
1

Rosalía de Castro, En las orillas del Sar, O. C. Aguilar, Madrid, 1952, p. 585
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encontra tal refuxio, “pois sempre tras da noite topaba coa aurora”2
O mundo, a pesar de todos os males, non é para Rosalía un mundo
sen esperanza. Non é obra dun “xenio maligno” ou dun “aciago
demiurgo”, onde os nenos inocentes son martirizados (como para
“ateísmo de protesta”, que se mostra na coñecida denuncia de Ivan
Karamazov), nin o Deus “indiferente” para as dores do mundo, como
en certo deísmo ilustrado do XVIII. O mundo presta fundamento para
a esperanza, de algún modo remite a Deus:
“En los ecos del órgano o en el rumor del viento
en el fulgor del astro o en la gota de lluvia,
te adivinaba en todo y en todo te buscaba,
sin encontrarte nunca”.3
A pesar de momentos de desánimo, o mundo non é, para Rosalía,
“unha porta muda e fría aberta a mil desertos”. A noite de Rosalía
anuncia a aurora.
A noite de Maimónides non é ela mesma compacta. É a noite do
coñecemento respecto a Deus en que vive o home. Sen necesidade
de remitir a aurora, as súas tebras son atravesadas por lóstregos
proféticos intermitentes, máis ou menos espaciados. Entre a luz e as
tebras hai graos. “Somos como un home que, encontrándose no medio
dunha noite tebrosa, ve de vez en cando brillar un lóstrego”.4 Tratase
dun coñecemento profético. Nos coñecementos ordinarios as tebras
son iluminadas só “por un corpo pulido ou cousa parecida, como
pedrerías ou cousas semellantes que brillan na escuridade da noite”.
Pois ben, tanto en Rosalía como en Maimónides a noite non é a
situación definitiva, senón provisional. Tampouco é compacta, senón
perforada por luces intermitentes. Ambos botan de menos o día.
En Aínda é de noite trato, pois, de pensar o Cristianismo en diálogo
cos escritores galegos do século XIX, Rosalía de Castro e Manuel
Curros Enríquez, principalmente. Por que a literatura galega de
Rosalía e Curros como interlocutora? Por dúas razóns sobre todo.
2
3
4

Rosalía de Castro, Follas Novas, ib., p. 435.
Ib. p. 627
Maimónides, Guía de descarriados, Madrid, Instituto Maimónides, s. d. p. 22.
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A primeira, seguindo o sociólogo Peter Berger: “Hoxe menos ca
nunca debe deixarse a teoloxía en mans dos teólogos profesionais
prescindindo do feito deplorable de que con moita frecuencia estes
só se falan entre sí, Debe rexistrarse un diálogo como mínimo entre
teólogos profesionais e outras persoas que non podan presentar estas
credenciais”.5 Por outro lado –esta é a segunda razón–, “toda poesía,
toda arte de calidade nace da conciencia viva de dar a entender algo
distinto do mundo que temos instalado, mundo que dominamos e
que, por iso, é a imaxe especular de nós mesmos”.6 A poesía ve as
cousas á luz da realidade posible e desexable. No noso caso permítenos
contrastar o Cristianismo “institucional” co Cristianismo “esencial”,
a Igrexa coa “chamada” de Xesús.
O diálogo coa poesía de Rosalía e de Curros sobre o cristianismo
levoume a introducir, desde o principio, a distinción, entre cristianismo
“institucional” e cristianismo “esencial” ou entre Igrexa e Evanxeo.
Sobre o cristianismo institucional trata principalmente a segunda
parte –Cristianismo e sociedade– dedicada á obra de Curros Enríquez.
A poesía de Rosalía esperta as preguntas directamente relixiosas sobre
o cristianismo. Esas preguntas afectan, de modo existencial máis que
intelectual, á esperanza nunha salvación última para o noso mundo, á
solución do conflito entre o amor e a morte, diríxense a Deus, máis ca
Igrexa. Á esas preguntas están dedicadas as partes primeira, Cando o
mundo nos deixa, e a última, Cuestións sobre o Cristianismo.
A crítica ao cristianismo institucional, tan poderosa en Curros,
insiste no seu carácter de poder aliado de todos os poderes mundanos.
Resulta, para os críticos, unha traizón á herdanza de Xesús. Resume
Curros en O divino sainete:
“De Cristo a mística esposa
fixo nefando adulterio,
e a súa falta vergonzosa
non terá perdón divino
senón cando a Cristo torne
dos brazos de Constantino”
5
6

Meter Berger, Cuestiones sobrea la fe, Herder, Barcelona, 2oo6, p. 19
Wolfgang Harnich, Las parábolas de Jesús, Sígueme, Salamanca, 1989, p.139
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Cal é esa herdanza de Cristo? Que realidade ofrece ao home? Que
actualidade e que futuro? Esas cuestións remítennos a Xesús.
Un poema rosaliano de En las orillas del Sar –Si medito en tu eterna
grandeza– ofrece a perspectiva xusta para abordar esas preguntas.
Rosalía contrapón a revelación cósmica de Deus á revelación de Deus
na cruz de Xesús.
A contemplación do “alto firmamento” que Deus poboou “de mundos
e mundos” faille pensar na inanidade da vida humana: “menos que un
átomo leve perdido en el universo”. Polo contrario a contemplación dos
“dolores acerbos” de Xesús na cruz anima a súa esperanza de que “allá
donde Dios habita/ he de proseguir viviendo”7 Esa esperanza, sempre
ameazada, enfronta a Rosalía con temas centrais do cristianismo,
así, a idea de fe como “celeste venda”, a redención como expiación,
o inferno eterno. Ao final tocan as ideas de creación, encarnación,
redención e salvación escatolóxica. As respostas que procuro ó longo
do libro teñen como marco de referencia unha breve parábola de
Xesús sobre o Reino de Deus. “É parecido o Reino dos ceos ó levedo
que unha muller tomou e meteu en tres medidas de fariña ata que
levedou todo”.8 O evanxeo non é un ditado, senón unha inspiración.
Non sempre o levedo evanxélico transformou debidamente a masa.
Sobre a linguaxe relixiosa Santesmases atribúeme posicións
que estou moi lonxe de soster. Escribe: “Aposta por unha linguaxe
específica capaz de dar conta do misterio do mundo. Un dar conta que
non pode ser dicible, avaliable, controlable, porque rompe os límites
da linguaxe ó apostar por unha nova creación, que vaia máis alá do
imaxinable”.
Para falar da linguaxe relixiosa, parto no libro dun xuízo de John
Meier conforme o que “Xesús é un poeta e un profeta”. Que é a poesía
e cal a súa relación coa linguaxe relixiosa? A iso contesto. Hai que
evitar, de entrada, a visión neopositivista da lingua para a que “a
función esencial da linguaxe é a de ofrecer enunciados directamente
descritivos”. Nin sequera e así na linguaxe puramente científica, chea
de metáforas toda ela. Por outro lado hai que rexeitar a idea decorativa
7
8

O.C. p. 634
Mat. 13, 33
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da poesía. A poesía e “o relato metafórico –como as parábolas de
Xesús–. Pretenden dicir algo novo que non pode dicirse doutro modo.
Trata de ir máis alá do habitual e corrente, estrañar o oínte, deixalo
atónito”.
Ese carácter transgresor ou “revelador” da poesía sitúanos ante
a linguaxe como “forma sociohistórica da experiencia”. Vemos e
interpretamos o mundo a través da linguaxe, que é obra colectiva e ó
longo dos tempos. A linguaxe de Xesús fai posible ver a realidade baixo
unha luz peculiar. Ofrece unha visión da realidade como expresión dun
poder xeneroso, indispoñible, que abre ilimitadamente as fronteiras do
real. “De Deus só cabe falar adecuadamente en imaxes e parábolas”,
di Gerd Theissen. E engade: “Xesús viviu tamén, sen dúbida, nunhas
crenzas míticas, pero utiliza como base da súa predicación unha
linguaxe metafórica: as parábolas, unha maneira non dogmática de
falar de Deus. Esa maneira non pretende testemuñar como se pensou
sempre sobre Deus, non quere prescribir como hai pensar sobre el;
quere dar impulsos para pensar en forma sempre nova e diferente
sobre el”.9
Non se trata, por tanto, “dunha linguaxe específica capaz de dar
conta do misterio do mundo”, como me atribúe Antonio Santesmases.
A linguaxe relixiosa usa masivamente o símbolo, a metáfora, a
analoxía, porque considera que as cousas non só “son”, senón que
tamén “significan”, remiten máis alá de si mesmas. Por iso a linguaxe
relixiosa esixe a interpretación como lectura, rexeita a lectura
literal.
Outra das atribucións que me fai o amable escrito de Santesmases
é, para min, moito máis sorprendente. “Para Alvilares non procede
preguntar, interrogar, para xustificar ou para negar, para afirmar
ou para rexeitar, porque considera que só é posible o silencio e o
misterio”.
Non. O que creo eu ser a tarefa relixiosa máis importante e urxente
é a de manter viva a pregunta. Recordo, á propósito, no seu lugar un
texto de Levinas: “As cuestións relativas a Deus non se resolven con
9

Gerd Teissen e Annette Merz, El Jesús histórico, Sígueme, Salamanca, 1999, p. 386
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respostas nas que deixa de resoar, nas que se sosega por completo a
interrogación”10
Tampouco entendo, finalmente, esta outra advertencia do meu
amigo: “Por iso Alvilares non quere debater senón invitar a imaxinar,
a imaxinar a nova creación onde nos abramos a unha posibilidade
que vaia máis alá do real”. Como di iso? El sabe ben que eu, galego
aforrador, non adoito invitar a nada a ninguén. E menos a imaxinar
unha pura posibilidade que se desentenda totalmente do real. Eu
prefiro tamén para os amigos os cen táleros reais e non os cen táleros
só pensados, como nos ensinou don Inmanuel Kant.
De todos modos a lectura que Antonio García Santesmases fai do
meu libro é lúcida e xenerosa. Ben merecería unha invitación por
parte miña tamén xenerosa, pero solidamente real.
Xosé Alvilares Moure

10

Emmanuel Levinas, De Dios que viene a la idea, Caparrós, Madrid, 1995, p. 14
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Entrevista a Anthony Flew
Presentamos de seguido unha interesante entrevista a Anthony
Flew, un dos pensadores contemporáneos máis sólidos e militantes
na súa defensa do ateísmo. Anthony Flew é un filósofo inglés que
provén da tradición anglosaxoa da filosofía analítica. Desenvolveu
especialmente unha filosofía da relixión marcadamente contraria á
existencia de Deus.
Porén, no seu último libro parece ter mudado radicalmente de
posición. Segundo a súa propia confesión persoal, a súa andaina
intelectual -tan sensible á pregunta pola finalidade do universolevouno a cuestionar radicalmente a súa anterior negación de Deus
e a afirmar, recentemente, que “Hai Deus” (There is God). Este é
xustamente o título do seu último e parece que definitivo libro aínda
non traducido.
Con todo hai que recoñecer que as súas conclusións, agora teístas, non
deixan de suscitar moitas cuestións e, posiblemente, decepcionarán a
moitos crentes. En calquera caso o seu proceso persoal de achegamento
a Deus é o seu, cos seus acertos e coas súas limitacións. Un dato,
non obstante, amósase coma profundamente significativo: o nome de
Anthony Flew xa non se pode contar entre os militantes do ateísmo,
senón entre as persoas que descubriron a presenza do divino.
A entrevista orixinal en inglés fíxolla Benjamin Wiker, escritor e
profesor do St. Paul Center for Biblical Theology, e pódese ler na
páxina http://www.tothesource.org/10_30_2007/10_30_2007.htm
Vostede di en There is a God (Existe Deus) “é posible que ninguén
estea máis sorprendido cá min de que o meu estudo do divino mudase,
despois de todos estes anos, da negación para o descubrimento”.
Todos os demais ficamos tamén, verdadeiramente moi sorprendidos,
quizá tanto máis porque na nosa perspectiva, a mudanza parecía ben
inesperada. Pero en There is a God vemos que foi, en realidade, un
proceso claramente gradual, unha “migración de dúas décadas”,
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como vostede di. Deus foi a conclusión dun razoamento máis ben
longo. Pero, non houbo nese proceso un punto no que vostede se vise
repentinamente sorprendido caendo na conta de que, despois de todo,
“hai Deus”? De maneira que, dalgún xeito, “escoitou vostede unha Voz
que dicía” nas propias probas “óesme agora?”
Houbo dous factores en particular que foron decisivos. Un foi
a miña crecente empatía coa percepción de Einstein e doutros
científicos notables de que tiña que haber unha Intelixencia detrás
da complexidade integrada do universo físico. O segundo foi a miña
propia percepción de que a complexidade integrada da propia vida
–que é moito máis complexa que o universo físico– só pode ser
explicada en termos dunha Fonte Intelixente. Simplemente, creo
que a orixe da vida e da reprodución, a pesar dos numerosos esforzos
realizados, non poden ser explicadas desde un punto de vista biolóxico.
Co paso do tempo, canto máis descubrimos acerca da riqueza e da
intelixencia inherente á vida, menos posible parece que unha sopa
química poida xerar por arte de maxia o código xenético. Fíxoseme
evidente que a diferenza entre a vida e a non-vida era ontolóxica e
non química. A mellor confirmación deste abismo radical é o cómico
esforzo de Richard Dawkins para aducir en The God Delusion que
a orixe da vida se pode atribuír a un “azar afortunado”. Se é este o
mellor argumento co que contamos, entón o xogo acabou. Non, non
escoitei ningunha Voz. Foron as propias probas as que me conduciron
a esta conclusión.
Vostede é coñecido pola súa argumentación a favor da presunción de
ateísmo, é dicir, dados os argumentos a favor e en contra da existencia
de Deus, a carga da proba cae no campo dos teístas. Dado que vostede
cre que só seguiu as probas até onde estas levaban, e levaban ao teísmo,
parece que as cousas están agora xusto ao revés, de maneira que a
carga da proba cae no campo dos ateos. Debe probarse que Deus non
existe. Que pensa vostede disto?
Destaquei no meu libro que algúns filósofos certamente aduciron
no pasado que a carga da proba estaba no campo dos ateos. Creo
que as orixes das leis da natureza, da vida e do Universo sinalan
claramente a unha Fonte intelixente. A carga da proba recae sobre os
que argumentan o contrario.
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Como proba, cita vostede moita da ciencia máis recente, mais
subliña que o seu descubrimento do divino non chegou a través de
“experimentos e ecuacións” senón máis ben “a través da comprensión
das estruturas que estes descobren e representan”. Pode explicar isto?
Significa que as probas que o levaron até Deus non son, en esencia,
verdadeiramente científicas?
Foron probas empíricas, as probas desveladas polas ciencias. Pero
foi unha dedución filosófica extraida das probas. Os científicos como
tales non poden facer esta clase de inferencias filosóficas. Teñen que
falar como filósofos cando estudan as implicacións filosóficas das
probas empíricas.
Obviamente coñece vostede a recente avalancha de libros escritos
por ateos como Richard Dawkins e Christopher Hitchens. Eles pensan
que aqueles que cren en Deus viven no pasado. Pero vostede parece
afirmar educadamente que son eles os que viven no pasado, en tanto
que os últimos datos científicos tenden fortemente a –ou quizá mesmo
demostran– unha conclusión teísta. É esta unha valoración xusta da
súa postura?
Certamente. Engadiría que Dawkins é selectivo, até a falsidade,
cando cita as opinións dos científicos acerca das implicacións filosóficas
dos datos científicos. Dous filósofos de renome, un agnóstico (Anthony
Kenny) e outro ateo (Nagel), sinalaron recentemente que Dawkins
non aborda tres elementos principais sobre os que se fundamenta a
cuestión de Deus desde un punto de vista racional. E son estes os
mesmos elementos que me levaron a aceptar a existencia de Deus: as
leis da natureza, a vida, coa súa organización teleolóxica, e a existencia
do Universo.
Vostede sinala que a existencia de Deus e a existencia do Mal son
realmente asuntos diferentes, que necesitan polo tanto investigacións
diferenciadas. Pero nas obras de divulgación –mesmo en grande parte
da literatura filosófica– as dúas cuestións aparecen con frecuencia
mesturadas. Sobre todo entre os ateos, presúmese que a non existencia
de Deus se deduce simplemente da existencia do Mal. Cal é o perigo
de tal combinación? Como respondería vostede agora en calidade de
teísta?
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Debo deixar claro que son un deísta. Non acepto ningunha afirmación
de revelación divina aínda que me encantaría estudar calquera
afirmación deste tipo (e seguir facéndoo no caso do cristianismo).
Para o deísta, a existencia do mal non supón ningún problema porque
o Deus deísta non intervén nos asuntos do mundo. Loxicamente, o
teísta relixioso pode recorrer á defensa do libre albedrío (de feito, eu
fun o primeiro en cuñar a expresión defensa do libre albedrío). Outro
cambio relativamente recente nas miñas opinións filosóficas é a miña
afirmación do libre albedrío.
Segundo There is a God vostede non é o que podería chamarse un
“teísta débil”, é dicir, as probas non o levaron meramente a aceptar
que hai unha “causa” da Natureza, senón a “aceptar a existencia dun
Ser que existe por si mesmo, inmutable, inmaterial, omnipotente e
omnisciente”. Como de lonxe está vostede de aceptar que este ser é
unha persoa e non un conxunto de características, por precisas que
estas poidan ser? (Estou a pensar na afirmación de C. S. Lewis de que
un acontecemento crítico para el, á hora de aceptar o cristianismo,
foi decatarse de que Deus non era un “lugar” –un conxunto de
características, como unha paisaxe– senón unha persoa).
Eu acepto o Deus de Aristóteles, que comparte todos os atributos
que vostede cita. Como Lewis, creo que Deus é unha persoa, pero non
o tipo de persoa co que se pode conversar. É o ser último, o Creador
do Universo.
Pensa vostede escribir un libro complementario de There is a God?
Como digo ao principio do libro, este é a miña última vontade e o
meu testamento.
Fonte: www.tothesource.org.
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Os profetas
e o profetismo bíblico.
Primeira achega
Carme Yebra Rovira

Introdución
En moitos contextos eclesiais e tamén nos non relixiosos fálase dos
profetas e da necesidade que a nosa sociedade ten hoxe en día deles. Quen coñece os relatos bíblicos pregúntase se seguen a existir
voceiros que, coma Isaías ou Xeremías, son quen de cambiar o curso
dos acontecementos, de transformar á xente, de anunciar a palabra
de Deus contra vento e marea. En moitas ocasións parece que non,
pero sempre hai quen fala de novos profetas como Tareixa de Calcuta,
Carlos de Foucault, Martin Luther King, Ignacio Ellacuría, Monseñor
Romero, ou individuos de menos renome que van cambiando a vida
coas súas accións en favor dos máis desfavorecidos, en favor da xustiza, como fixeran en tempos bíblicos Amós ou Oseas.
A realidade actual tamén manifesta que cando se emprega o termo profeta non se fai sempre dun modo correcto ou polo menos dun
xeito bíblico. Identifícase profeta coa persoa que é capaz de predicir
o futuro, que sabe o que vai acontecer antes de que aconteza porque
ten información (divina) que ninguén máis coñece. Tamén se asocia o
profeta á desgraza, coma se os profetas non foran os heraldos da Boa
Nova.
Nesta breve presentación tentamos achegar un pouco ós profetas
bíblicos, aclarar o seu significado, a súa misión, a súa identidade e as
formas de comunicación. E corrixir ou completar a afirmación precedente. En Xanelas seguintes propoñeremos afondar no contido e na
mensaxe particular de cada un dos profetas bíblicos.
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Con isto pretendemos ir abrindo camiño para o profetismo no Antigo e no Novo Testamento e así comprender por que Xesús foi considerado como un profeta no seu tempo, por que as súas accións espertaron a lembranza dos antigos profetas de Israel e por que as súas
verbas e os seus feitos enlazan con Elías, con Isaías, con Xeremías e
con tantos outros que o precederon.
1. Breves aclaracións sobre a profecía ou o fenómeno do
profetismo
1.1. O profetismo non é un fenómeno exclusivo de Israel, do mundo
bíblico, senón unha realidade frecuente no Oriente antigo que sofre
unha importante evolución e que en Israel adopta características específicas1
O profetismo é un fenómeno moi estendido no Antigo Oriente, que
está directamente relacionado co fenómeno da mántica intuitiva e da
adiviñación. A adiviñación que nun principio estivo ligada á maxia,
tiña por obxecto o coñecemento do futuro e a súa modificación dende
o presente.
A adiviñación podía facerse tanto dun modo indutivo, é dicir, a partires da observación de distintos elementos: a natureza, os animais
ou algunha das súas partes, ou podía facerse a través do estudo dos
soños, da consulta realizada ós mortos ou á escoita de oráculos onde
signos e portentos quedan substituídos pola palabra.
A consulta de oráculos de distinto tipo é paso ineludible para iniciar
determinadas accións que tiveran unha repercusión especial para o
pobo (batallas, conquistas, casamentos…). A práctica adiviñatoria era
necesaria para múltiples esferas da vida; Poñía en contacto o presente
Os dous libros máis importantes en lingua castelá que tratan o tema das orixes do
profetismo e analizan os libros proféticos son os de: L. Alonso Schökel – J.L. Sicre,
Profetas I y II, Ediciones Cristiandad, Madrid 21987; J. L. Sicre, Profetismo en Israel.
El profeta. Los profetas. El mensaje, Estella (Navarra) 1992, e o de J. M. Abrego de
Lacy, Los libros proféticos (IEB 4), Estella (Navarra) 1993. Tamén resulta moi suxestivo
o capítulo 22 do libro de W. Brueggemann, Teología del Antiguo Testamento. Un juicio
a Yahvé, Ed. Sígueme, Salmanca 2007, p. 653-681. Coma introdución a algúns dos
profetas é recomendable a obra de E. Sanz Giménez-Rico, Profetas de Misericordia.
Transmisores de una palabra, Ed. San Pablo, Madrid 2007.
1
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e o futuro, a vida e a morte, a saúde e a enfermidade, e sobre todo o
mundo do natural e o sobrenatural, a divindade e o ser humano. Nestas prácticas a iniciativa partía sobre todo do ser humano.
En cada un dos países do Antigo Oriente e Grecia a adiviñación
ou o incipiente profetismo adquiriron formas e valores particulares,
e a persoa ou grupos que realizaban esa mediación gozaron de máis
ou menos prestixio social, dependendo do momento socio-histórico
vivido e do seu emprazamento dentro da sociedade. En xeral eran
personaxes respectados e tamén temidos polo seu contacto coas divindades e co mundo do descoñecido. Se podían coñecer e transformar a
realidade tiñan poder para destruír.
O profetismo non xorde como fenómeno claramente determinado
senón que dende a adiviñación e a consulta vai evolucionando progresivamente.
1.2. Clasificación do profetismo e dos profetas: os libros Históricos e
os Libros Proféticos
Na tradición xudía sitúanse as orixes do profetismo na figura de
Moisés. Propiamente non é un profeta, pero a súa importancia na
tradición e algunhas referencias no libro do Éxodo e Deuteronomio,
fai que sexa considerado deste modo. A figura de Moisés é tan importante que abrangue tódalas funcións de liderado bíblico: capacidade
para xulgar, dirixir, profetizar, transformar... os seus feitos e prodixios
son recollidos todo ao longo da Biblia.
Propiamente na tradición israelítica comeza a falarse de profetas e
profetismo nos libros históricos de Xosué, Samuel e Reis. De feito para
a tradición xudía estes libros forman parte dos libros dos Profetas que
se dividen en Profetas Anteriores (Xos, 1-2, Sam e 1-2 Re) e en Profetas
posteriores (Isaías, Xeremías, Ezequiel, e os doce menores)2. No canon
Cristián fálase de Libros Históricos e Libros proféticos que se dividen
en Profetas Maiores (Isaías, Xeremías, Ezequiel, Daniel) e Profetas
Menores (os doce restantes: Oseas, Xoel, Amós, Abdías, Xonás, MiO profeta Zacarías é quen emprega dentro do canon bíblico a denominación de profetas
anteriores, (Zac 1,4; 7,7; 7,12).
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queas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Axeo, Zacarías, e Malaquías)3. A
diferenza entre os maiores e menores vén dada, fundamentalmente,
pola extensión dos seus escritos. Así fronte aos 66 capítulos do libro
de Xeremías, sitúanse os tres de Malaquías, Nahúm ou Habacuc. En
ocasións tamén se fala da profecía preclásica (a profecía anterior ou a
contida nos libros históricos), a profecía clásica (Amós, Oseas, Isaías,
Miqueas, Xeremías) e a profecía post-clásica.
Entre a profecía anterior e a profecía clásica ou dos grandes profetas de Israel está a figura do Profeta Elías. Este personaxe do século
IX é a bisagra entre dous modos de comprender o facer profético, e
que vai tornando dende un profetismo ao servizo da monarquía a un
profetismo independente, crítico, e en estreito contacto con Deus. Os
seus feitos aparecen relatados en 1Re 17-19.21; 2 Re 2.
1.3. A profecía nos Libros Históricos e a historia nos Libros Proféticos
A presenza do profetismo nos libros históricos é moi importante
aínda que pase normalmente desapercibida porque os profetas son
nomeados en poucas ocasións e sen achegar moitos datos sobre eles.
Profecía e historia teñen unha relación moi estreita nestes libros. A
primeira ten unha función concreta con relación á segunda. É o mellor modo para amosar que Deus non deixa de cumprir as súas promesas e é tamén a maneira máis adecuada coa que Deus se fai presente
na historia. Dende esta perspectiva profética é dende onde se quere
presentar a historia de Israel. A palabra dos profetas, que pode ser
dada por medio dun oráculo, dunha ensinanza ou dun aviso, é a causa
primeira de numerosos acontecementos históricos e políticos. Profetas como Samuel, Abdías, Natán, Elías e Eliseo, as comunidades de
profetas, ou a profetisa Huldá (2Re 22,11-20) interveñen directamente na análise e no desenvolvemento dos feitos históricos.
A palabra profética enfróntase á historia para interpretala, se é
próxima ou presente, ou, para recordala coas súas consecuencias se
O canon hebreo ou xudeu e o canon cristián están divididos e clasificados de xeitos
distintos. Os libros son case os mesmos nas dúas versións pero hai importantes
diferenzas na denominación e na extensión dalgún deles, coma no caso do que se está
a falar neste punto. Cf. A. M. Artola (dir), Biblia y Palabra de Dios, Ed. Verbo Divino (Col.
Introducción al estudio de la Biblia 2), Estella, (Navarra) 1989.
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é remota. Ten unha función teolóxica interpretativa da historia. O
novo, o irrepetible do proceso histórico, necesita desta palabra interpretativa actual, pois non lle basta unha interpretación xenérica e
primitiva, hai que poñela ao día en cada novo suceso histórico, mostrando o protagonismo de Deus e a forza salvadora de dita historia.
Así a palabra profética revela a Deus en acción real e o sentido da
acción histórica dos homes movidos por Deus. A Palabra profética
transforma os feitos en palabra, e coa palabra amosa o seu sentido
de salvación; pola palabra profética o feito volve facerse presente na
memoria e volve manifestar un sentido de salvación, de modo que dita
palabra dada sobre a historia, mantén unha continuidade, acumula
unha revelación. Ademais esta constante interpretación da historia
desenvolve a conciencia histórica do pobo, que vai comprendendo
cada vez máis a súa responsabilidade histórica fronte a Deus4.
Os profetas Maiores e Menores tamén están estreitamente ligados
á súa historia. Un profeta é un home ou muller que coñece perfectamente o seu contexto, que ten unha gran capacidade de análise do
mesmo e por iso é quen de ver, por dedución, que consecuencias terán
as actividades nos seus momentos. O profeta non é unha persoa que
viva illada, ou que rexeite o seu tempo senón todo o contrario.
2. Principais características da experiencia profética
O profetismo para o pobo de Israel adquire unha dimensión e relevancia fundamental dado que pon de manifesto o desexo de Deus de
comunicarse cos seus fieis, cos seus elixidos.
Neste pobo a actividade profética desenvolve unha serie de matices
propios que, coma diciamos anteriormente, supoñen un avance con
respecto á profecía de Oriente e Grecia.
2.1. Deus é o comunicador, a orixe da profecía
En Israel pásase dunha palabra buscada polo home a unha palabra
enviada por Deus, do desvelo dun enigma ao descubrimento dunha
misión, da busca de seguridade persoal, ao choque cunha responsaL. Alonso Schökel, Hermenéutica de la Palabra. I Hermenéutica Bíblica (AcChr 37),
Madrid 1986, 103-116.
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bilidade e do interese persoal á responsabilidade fronte aos demais.
Este é un proceso que se realiza ao longo do tempo e que adquire múltiples variantes. Progresivamente o profetismo se vai desvinculando
completamente da maxia e do máxico, aínda que sempre se conserven
algúns signos extraordinarios que amosen a presenza de Deus. Ao
mesmo tempo tamén se vai desvinculando do culto e da relación co
poder.
2.2. Deus conta cun mediador; o profeta ou a profetisa
2.2.1. O Profeta e a palabra: Ao longo desta evolución hai una característica ineludible; trátase dunha relación bilateral baseada fundamentalmente na palabra. O profeta convértese en mediador da palabra. De feito o termo profeta, que deriva do grego, ten que ver co
verbo dicir. Etimoloxicamente significaría dicir con antelación. Cada
unha das intervencións dos profetas comeza coa expresión: “así di a
Palabra de Deus...”, “Veume unha palabra nestes termos..”, “escoitei
unha palabra...” É o que se coñece en termos bíblicos coma fórmula
de mensaxeiro. A fórmula básica de comunicación é o oráculo, discurso ou expresión posta en boca dun profeta que transmite a mensaxe
do Deus de Israel. A palabra é o modo privilexiado de comunicación
entre Deus, o profeta e o pobo. Nun primeiro momento a palabra é
oral, pero nos grandes profetas, queda recollida por escrito. Aí radica
precisamente a súa forza e permanencia no tempo (por este motivo
aos profetas clásicos tamén se lles denomina profetas escritores). Aínda que a palabra é o modo fundamental de comunicación nos textos
proféticos tamén se ve que Deus se comunica co profeta a travesa
de visións, soños, anxos... e outros modos de comunicación visual ou
auditiva.
2.2.2. O profeta é unha persoa elixida para unha misión: o anuncio
da presenza constante de Deus entre o pobo. O Profeta existe para
lembrar o feito por Deus no Pobo e para lembrar e indicar o camiño
a seguir. Por este motivo coñece especialmente a tradición de Israel,
a súa realidade socio-histórica e os seus momentos máis importantes,
os momentos fundantes (os momentos máis importantes para a fe
xudía). Situacións nas que Deus se manifestou de modo especial e que
supuxeron para o Pobo o inicio dunha realidade nova, momentos nos

80

312

Os profetas e o profetismo bíblico. Primeira achega

313

81

Carme Yebra Rovira

que Deus asinou unha Alianza con Israel. Eses acontecementos fundamentais son relidos e retomados de diferentes maneiras ao longo do
tempo. As experiencias fundantes máis importantes, polo seu significado e repercusións son: a Alianza feita con Abraham coa promesa
da terra e da descendencia (Xen 12, 15), a vivencia da escravitude e
da saída de Exipto (Ex 1-15), a estancia no deserto e a Revelación e
Alianza do Sinaí con Moisés (Ex 19). A entrada na terra prometida
(Xosué e Xuíces) e a experiencia do desterro en Babilonia (587 a. C.)
e a volta do desterro (537 a. C.). Os profetas fan sempre referencia a
algún deses momentos e ao sentido polo pobo nesas circunstancias.
A estreita vinculación coa Alianza fai que a profecía, sobre todo nas
súas etapas iniciais, sexa un fenómeno ligado á tradición. En palabras
de Ángel González “o profeta valora máis radicalmente que ninguén a
tradición sagrada recibida. Pero, sen que sexa paradoxo, amosa ante
ela a maior liberdade”5. É un nexo entre o pasado e o presente, un
“defensor do antigo”6, en conformidade coas novas comprensións e
actualizacións da Alianza, o que pode engadir unha visión crítica ou
abertamente de oposición ante o que está vendo e vivindo. A insistencia dos profetas non é a innovación senón a fidelidade. Só dende ela
nace o seu impulso renovador.
2.2.3. Voceiros de esperanza; anunciadores de desgrazas. Ao ler os
relatos bíblicos proféticos chama a atención a cantidade de veces que
Deus, por boca do profeta anuncia a destrución dun pobo, dun colectivo, dunha rexión. Os profetas parecen anunciadores de desgrazas e
a súa palabra pode inspirar medo e temor cara a un Deus que se di de
amor e de esperanza. O sentido do anuncio de destrución, da ameaza
e o de provocar o cambio, a transformación no oínte. Todo oráculo de
maldición remata cunha apertura á esperanza, á supervivencia dun
resto, ao cambio de actitude. O sentido profético xeral hai que lelo
no conxunto do anuncio do profeta. Non hai desgraza que non vaia
acompañada de salvación. O contrario sería negar a identidade máis
fonda de Deus.
A. González, Verdaderos y falsos profetas, en: A. González, N. Lohfink, G. von Rad,
Profetas verdaderos, profetas falsos (BEBi 23), Salamanca 1979, 63.
6
N. Lohfink, Los profetas ayer y hoy, en: A. González, N. Lohfink, G. von Rad, Profetas
verdaderos, profetas falsos, Salamanca 1976, p.110.
5
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2.2.4. A vocación do profeta. O profeta ou profetisa non teñen que
ter características especiais, salvo a súa fe profunda, e o coñecemento
da tradición. A súa singularidade aséntase na chamada, na vocación.
Non se é profeta por decisión persoal, senón por elección divina. O
termo hebreo para designar ós profetas no Antigo Testamento é o de
nabí que deriva dunha raíz acadia que significa chamar, convocar.
Etimoloxicamente o nabí sería o chamado, o convocado. A experiencia profética é transida polo amor de Deus. O profeta experimenta a
sedución de Deus, e responde á súa chamada dende a plenitude da
súa persoa (Xer 20,7). A resposta non é doada, nin todos os profetas
se senten merecedores desa misión. Elías, Xeremías e outros profetas
amosan as súas dúbidas, os seus medos. Así, por exemplo, Elías foxe
ao deserto (1Re 19,1-4) e Xeremías di que non sabe falar, que nada
máis é un rapaz (Xer 1,6). Non son persoas especiais, senón persoas
elixidas para unha misión concreta que contan coa presenza e a axuda
de Deus. Deus non elixe persoas perfectas, son persoas febles en ocasións, valentes noutras, pero sempre fondamente humanas.
2.2.5. Os perigos da acción profética. A misión do profeta non é doada; implica riscos, o abandono, o non recoñecemento, a persecución e
incluso a morte. O profeta denuncia as irregularidades do pobo, o seu
desvío, a inxustiza, a idolatría e a súa palabra non pode deixar indiferente a ninguén. Por iso as súas denuncias van dirixidas especialmente aos gobernantes, anciáns, reis, xuíces... Os profetas non son
antimonárquicos, pero denuncian que o rei, como máxima autoridade
de Israel, como elixido divino e coma exemplo de xustiza e fidelidade
se arreda do camiño marcado por Deus, e polo tanto non pode ser
quen dirixa ao pobo se non cambia. As castas sacerdotais tamén son
denunciadas polos profetas, así coma os gremios de comerciantes, os
ricos, e os caciques ós que nada lles importa máis que o seu propio
beneficio; son “quen pisa ao pobre ou venden ó débil por un par de
sandalias” (Am 8, 6). Os profetas son defensores da xustiza e están
comprometidos cos máis pobres. A súa palabra incomoda, e é rexeitada ata por eles mesmos. En ocasións cuestiónanse a efectividade e o
sentido da súa misión e decátanse que alí onde queren sementar a paz
non fan mais que xerar discordia. A palabra profética é enviada por
Deus, pero leva consigo unha mensaxe que outorga unha misión para
o pobo elixido; a de responder á palabra, á provocación, coa conver-

315

83

Carme Yebra Rovira

sión e co anuncio. O profeta é o mediador, pero a palabra vai dirixida
a un suxeito colectivo, que é o que debe vivir a mensaxe, transmitila
e poñela en práctica.
2.2.6. As formas de comunicación. O profeta é unha persoa fondamente crente, asentada na oración, que emprega unha linguaxe
sinxela e comprensible para transmitir a Palabra. A riqueza das metáforas proféticas é enorme. Habitualmente empréganse imaxes da
vida cotiá: o cesto dos froitos podres, os animais domésticos, a estrutura familiar, o amor, as árbores, os ríos, as batallas... A idea é que a
palabra chegue ao maior número de persoas tanto dende a súa beleza
coma dende o seu contido. Os profetas son grandes poetas que empregan distintos xéneros literarios: a parábola, a pregaria, o lamento, o
oráculo, o discurso xudicial,... En momentos de inestabilidade política
as figuras literarias son máis complexas e o seu estilo achégase ao
apocalíptico (Ezequiel e Daniel). Engadido á súas palabras hai tamén
un conxunto de accións simbólicas.
2.3. Verdadeiros e falsos profetas
Dentro da Biblia fálase tamén de verdadeira e de falsa profecía. A
primeira está asentada na fidelidade á palabra. A segunda cuestiona
a actividade dalgúns profetas recoñecidos e queridos7. O seu anuncio cualifícase como falso. Non sempre é doado diferenciar unha e
outra. En moitas ocasións a palabra verdadeira é a que se confirma
nos feitos, a súa garantía é o cumprimento, a realización daquilo que
proclama, pero non entendendo isto coma predicación, senón coma
realización por obediencia desta palabra. A profecía supón unha resposta activa por parte do oínte. Esta resposta será a que transforme a
realidade, a que provoque o cumprimento. A palabra profética, como
queda dito, non serve só para informar, senón para provocar unha
decisión, un cambio, sempre en consonancia coa vontade de Deus e
que ten que ser tomada dentro do ámbito do histórico. A vinculación
entre o verdadeiro profeta e a Alianza é o presuposto inescusable para
poder desenvolver a súa actividade. Un exemplo de conflito entre verdadeiros ou falsos profetas, é o conflito entre Xeremías e o profeta
Para o tema da verdadeira e falsa profecía cf. A. González, N. Lohfink, G. von Rad, o.c.
(nota 6), p.36-71;145-163 y J. L. Sicre, o.c. (nota 1), p.145-147.
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Ananías. O primeiro despois de recibir a palabra de Deus, dille ao
segundo: “Escoita, por favor Ananías! O Señor non te enviou, e ti
induciches a este pobo a confiar na mentira” (Xer 28, 15-16).
3. Síntese final
•

•
•

•
•

•

A profecía é un fenómeno que ten que ver con Deus, co profeta e co destinatario da palabra profética. Enlaza o pasado
co presente e dinamiza cara o futuro, cada unha vida transformada e chea de esperanza.
O profeta non é o que se sostén por si mesmo. O profeta é
sostido por Deus. Vive apoiado nel.
O profeta non comunica nada no seu propio nome. É chamado e enviado por Deus. É unha testemuña, pero non de
si mesmo, senón de Deus.
O profeta non inventa a súa doutrina: O profeta recibe de
Deus o que debe comunicar.
O profeta non busca o beneficio persoal, senón o beneficio
do pobo, especialmente o dos máis pobres e dos que sofren
as inxustizas.
O profeta non adiviña o futuro. Coñece o presente e é quen
de extraer a consecuencias a medio e longo prazo.

4. Breves pautas de reflexión
•

Dá nome ás persoas ás que no teu contexto denominarías profeta (persoa enchida por Deus e que cos seus feitos cotiás loita
pola xustiza e abre camiños de Esperanza) e pregúntate se
realmente seguen existindo profetas ao xeito bíblico

•

Colle o texto da vocación de Xeremías (Xer 1, 4-10). Fíxate
como fala Deus, como se introduce a fórmula de mensaxeiro,
como responde Xeremías, como queda designado voceiro de
Deus por unha acción simbólica (“Deus tocou a miña boca”),
e como lle dá autoridade para abrir a esperanza, para crear
algo novo (“de construír e plantar”).
Carme Yebra Rovira
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Repensar la revelación.
La revelación divina en la realización humana.
Andrés Torres Queiruga
Trotta, Madrid, 2008, 574 pp.

Se todas as relixións coñecidas teñen conciencia de non ter a súa orixe
en si mesmas, senón na libérrima
iniciativa divina, haberá que contar
co feito de que todas se cren reveladas. A revelación –con independencia
de que iso sexa verdade ou sexa unha
ilusión– amósase, pois, como unha
categoría central da experiencia relixiosa orixinaria da que depende,
asimesmo, a súa fundamentación e
a súa veracidade. Pero, ¿son todas
as relixións verdadeiras? ¿Non será
esa apelación universal á revelación
de Deus (ou dos Deuses) a coartada
xeral que, xustamente, impide unha
análise racional e lóxica do fundamento auténtico das relixións do
mundo? ¿Non é a revelación –precisamente por provir do sobrenatural– unha intervención prodixiosa
de Deus que trastoca o normal discorrer da realidade suspendendo por
uns intres a autonomía da creación?
¿Non será –vista agora desde o propio suxeito– a aparición misteriosa
do propio Deus ou dun mensaxeiro
divino que comunica verdades inéditas que esixen cumprimento e obediencia, aínda que sexan incomprensibles ou mesmo irracionais? ¿Non
están consignadas esas revelacións
en libros transmitidos e custodiados
de xeración en xeración, xa que reproducen con todo detalle e rigor a
verdade absoluta e o camiño da salvación? ¿Non é o cristianismo a úni-
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ca relixión verdadeira, fundada sobre
a única revelación auténtica, que se
encarna na única Igrexa de Cristo,
que posúe e transmite os xenuínos
escritos revelados por Deus a uns
elexidos haxiógrafos?
Cun vasto coñecemento da tradición filosófica occidental, así como
cun dominio amplísimo da tradición
teolóxica europea, e tamén americana, Andrés Torres Queiruga afrontou
as cuestións enunciadas –e moitas
outras máis– cunha sólida competencia e unha claridade inusitada
en traballos especializados de tan
extenso volume. Non creo esaxerado
dicir que este magnífico ensaio ten
que ser enxergado como un primeiro
paso –desde o centro mesmo da teoloxía fundamental– no novo camiño
que está a percorrer a teoloxía peninsular posterior ao Concilio Vaticano
II. Este camiño lévanos desde unha
concepción premoderna da relixión
en todas as súas categorías centrais,
cara unha nova idea e unha nova
realidade do relixioso, que só pode
agromar nunha nova teoloxía que
conceptualice e posibilite, tamén, novas vivencias do divino.
A idea de que non hai home, nin
muller, nin lugar, nin tempo, nin
civilización ou cultura deixados da
man de Deus, posto que El revélase
universal e incondicionalmente á súa
creación desde que o mundo é tal,
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constitúe unha das intuicións fundamentais que sosteñen a ben trabada
arquitectura dos nove capítulos deste libro. O lector atento verá que esta
nova edición –magníficamente editada por Trotta– conta cun capítulo
máis que a orixinal galega de 1985,
publicada en Galaxia. Efectivamente: o capítulo oito desenvolve polo
miúdo a cuestión da relación entre
o cristianismo e as outras relixións
incorporando as intuicións básicas
de traballos do propio autor, publicados con posterioridade á primeira
edición do libro (inrelixionación,
teocentrismo xesuánico, pluralismo asimétrico). E tamén inclúe
un interesantísimo estudio sobre a
presenza da revelación de Deus en
ámbitos non propiamente relixiosos
e mesmo antirrelixiosos.
A categoría de maiéutica histórica
–a outra das ideas fundamentais que
vertebran o estudo– segue amosando
o seu perfecto equilibrio entre unha
dimensión subxectiva do acontecemento revelador, que evite o “mero”
inmanentismo da revelación, e aquela dimensión obxectiva da mesma,
fuxindo, xa que logo, de calquera tipo
de extrinsecismo intervencionista
que poida pervertila. A revelación,
segundo Torres Queiruga, acontece
facendo caer na conta dunha realidade que, lonxe de ser allea a quen
a recibe, consiste na súa verdade
máis auténtica e profunda. Esta revelación, por transformar a subxectividade de quen a experimenta, non
carece da obxectividade externa da

historia (fides ex auditu) que, non
obstante, non a fai heterónoma, nin
milagreira.
A actualización da numerosa bibliografía utilizada, a incorporación
de referencias máis extensas e detalladas a autores estudados con posterioridade, así como –e sobre todo– a
vixencia das conviccións fundamentais e das afirmacións básicas desta
investigación, fan deste libro un clásico actual e convérteno, polo tanto,
nun estudo de referencia que convén
ler e reler con asiduidade. Os lectores atoparán nel enfoques novos de
cuestións teolóxicas clásicas que ainda non amosaron toda a súa potencialidade, de tan preñadas de futuro
como están.
A recente aparición, pois, desta
“reedición actualizada” é un motivo
de profunda satisfacción para todos
os amantes da teoloxía, pero especialmente para o público de Encrucillada, xa que amosa, con feitos, a
permanente actualidade do pensamento do seu fundador, así como a
súa crecente relevancia nacional e
internacional.
O libro foi traducido, ademáis de
ao castelán, ao alemán, ao italiano
e ao luso, e o pensamento global do
seu autor está tendo unha cordial e
amplísima acollida en diversos países
latinoamericanos, como Colombia e,
moi especialmente, Brasil. Desde
aquí os nosos máis sinceros parabéns.
Pedro Castelao
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Os cantares do cantar
Xosé Carlos Rodríguez Herranz
Sept, Xeira Nova, Vigo 2007, 223 pax.

Non está afeito o lector, por desgraza, a atoparse cun traballo de
temática bíblica pensado e escrito
en galego. De aí que o primeiro que
chama a atención neste libro é o uso
da lingua galega nun estudo sobre O
cantar dos cantares.
O que atopará quen se achegue a
esta obra non é o típico comentario
teolóxico a un libro ou a unha unidade literaria da Biblia, antes ben terá
a oportunidade de observar e caer
na conta de que esta parte da Sagrada Escritura, ao igual que moitas
outras, é froito dunha composición
feita a partir de distintos textos que
responden a contextos sociais e marcos temporais ben distintos entre si.
Deste xeito poderemos identificar influencias tan dispersas como as procedentes de Sumer ou de Exipto nos
distintos cantos cos que os namorados expresan o seu amor.
Así, non podemos menos que valorar o enorme traballo que hai por
detrás dos pasos que vai dando o
autor no progreso da obra. Facendo
uso dos datos arqueolóxicos, tantas
veces menosprezados e esquecidos
na esexese, vai mostrando as semellanzas e influencias que hai entre os
cantares do Cantar e outros textos
coetáneos del. De aí que o nome do
propio libro non sexa un sinxelo xogo
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de palabras senón toda unha declaración de intencións.
Por momentos, e debido á profunda análise arqueolóxica, a lectura
pode resultar non de todo sinxela.
Pero seguindo a intención divulgadora, preséntasenos de cada sección
unha serie de conclusións nas que
pode aterrar quen non estea familiarizado con este tipo de lectura.
Xa na metade do libro móstrasenos a distintas reaccións que ao longo da historia se foron dando ante O
Cantar dos cantares, tanto do propio
pobo de Israel como dende a igrexa
cristiá. Reaccións en forma de interpretacións que nos poden parecer
hoxe desmedidas pero que deberiamos esforzarnos en comprender
dende os seus diferentes contextos.
Así pois, a estas alturas do libro, xa
podemos ver que as diferentes procedencias dos distintos cantos teñen en
común factores folclóricos e rituais.
Podemos facernos unha idea de
quen os canta e máis de quen os escoita sabendo que moitos deles tiñan
como obxectivo lembrar acontecementos épicos no medio de romaxes
que unían a todo o pobo. Dado isto,
poderemos dar un paso máis e analizar dende o noso contexto o que hoxe
nos pode dicir a nós. Facendo uso da
antropoloxía e a socioloxía, e seguindo os criterios da hermenéutica de
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Gadamer e Ricoeur, o autor propón
unha lectura actual do Cantar na
que apunta, cunha gran honestidade
e intuición, cara a necesidade dunha
teoloxía do pracer nos nosos días.
Por último, Xosé Carlos Rodríguez
Herranz, agasállanos cunha revisión
da súa tradución do libro do Cantar
para a Biblia en galego. Unha revisión que mostra a súa honestidade
e grandeza intelectual non confor-

mándose co traballo feito senón indo
máis alá na investigación e na inquedanza.
Temos diante un estudo que dá
moito de si, que anima a pensar e
que dá moitas pistas para renovar a
nosa lectura, daquel libro da Biblia,
que a Mishnah Iadaîm valorou dicindo que “o mundo enteiro non vale o
que o día no que este libro foi dado
a Israel”.
David Álvarez Rodríguez

Xesús, aquel home de aldea

Materiais para a iniciación no coñecemento de Xesús,
home de aldea, fillo benquerido de Deus

Manuel Regal Ledo
Asociación Encrucillada e Movemento Rural Cristián de Galicia, Lugo 2008, 176 pax.

A Asociación Encrucillada e o Movemento Rural Cristián de Galicia
acaban de publicar, como volume
quinto da colección Monografías,
o libro Xesús, aquel home de aldea.
Materiais para a iniciación no coñecemento de Xesús, home de aldea,
fillo benquerido de Deus de Manuel
Regal Ledo.
É unha obra que vén avalada polo
extensísimo traballo e experiencia no
mundo bíblico e pastoral do seu autor. Ben coñecida é a achega de Regal
aos estudos e traballos bíblicos en
lingua galega, realidade non demasiado abundante na nosa lingua, polo
que toda contribución desta calidade
é benvida.

O libro referido é un traballo coidado en todas as fases da súa realización e que recolle as características
propias deste autor e do seu modo
de traballar. É un escrito que nace
da praxe, do traballo da comunidade do Movemento Rural Cristián de
Abadín, e por iso é un traballo colaborativo que encerra suxestións e
experiencias de moitas persoas que
dan mostra dun xeito de entender o
comunitario.
Esta é unha obra de carácter bíblico-pastoral. A pretensión é a de
achegar un material que sirva para
a formación cristolóxica e neotestamentaria de pequenas comunidades
ou grupos de reflexión cristiá.
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Ao longo de corenta capítulos
vanse percorrendo momentos e ensinanzas fundamentais de Xesús de
Nazaret. O punto de partida sempre
é un relato bíblico, do Novo Testamento e en concreto dos Evanxeos
Sinópticos. Marcos, Mateu e Lucas
son os evanxelistas dos que se escolman máis textos. Tras unha extensa
explicación do contexto do relato e
dalgún dos termos empregados, do
seu contido fundamental e das liñas
teolóxicas que abrangue, o autor
presenta o texto para a súa lectura,
meditación e reflexión. Esta última
está guiada por un conxunto de preguntas que pretenden que o lector se
pregunte sobre o relato, e sobre todo,
pola incidencia da ensinanza de Xesús na súa vida persoal, na vida da
comunidade cristiá e sobre as pautas
de acción na vida cotiá. É, por tanto, unha proposta de traballo que
parte do propio texto bíblico, e na
que o único que se botaría de menos
son algunhas suxestións bíblicas de
lectura do Antigo Testamento, que
contribuirían e axudarían, sen dúbida, a un maior e mellor coñecemento
da Revelación no seu sentido bíblico
máis pleno.
Cada un dos capítulos, que vén rematado por unha oración de acción
de grazas, loanza, súplica..., é unha
unidade independente que ben se
pode traballar nunha reunión de grupo. Non obstante toda a obra constitúe unha unidade de tipo teolóxico e
formativo. Ao longo dos diferentes

capítulos, o autor vai introducindo
conceptos fundamentais de cristoloxía, eclesioloxía, e eséxese bíblica
que dotan de calidade ó conxunto da
obra.
As explicacións e comentarios caracterízanse pola sinxeleza, tanto no
modo de exposición e o vocabulario
empregado coma polo rigor teolóxico.
A combinación destes dous elementos non é nada doada, pero o autor
conségueo sobradamente nesta obra.
Aspectos como o sentido da acollida e o encontro, o valor do cotiá, a
creación e formación da comunidade
cristiá e social, a necesidade do perdón... poñen de manifesto a importancia que o sentido da encarnación
ten para toda a obra.
O autor presenta, á través dos textos bíblicos, unha fe encarnada e realista que se alimenta do cotián; unha
comunidade humilde e tamén débil
en continua formación e unha igrexa
sinxela ao modo de Xesús.
Ao noso modo de ver é unha obra
altamente recomendable non unicamente para os grupos do Movemento
Rural senón para todo grupo cristián
preocupado pola súa formación, pola
oración e polo compartir comunitario. Dada a súa sinxeleza e rigor parece indicado tanto para unha comunidade cun extenso percorrido que
necesite recuperar o fundamental da
fe en Xesús, coma para un grupo que
comeza a súa andaina.
Carme Yebra Rovira
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A Asociación Encrucillada
e o Movemento Rural Cristián de Galicia
editan unha nova monografía.

Xesús, aquel home de aldea

Materiais para a iniciación no coñecemento de Xesús,
home de aldea, fillo benquerido de Deus
de Manuel

Regal Ledo

Á venda nas principais librarías, ao prezo de 12 euros.
Encrucillada ofrécelle aos seus subscritores/as o
envío deste libro a domicilio, por ese mesmo prezo.
Pedidos en encrucillada@encrucillada.org.es
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Crónica do
Finis Terrae

A política en tempo de crise
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. “Fala-la fala nai”
Cada vez son máis os expertos que
nos advirten de que o proceso de
normalización da lingua galega está
estancado, e que, polos camiños que
foi ata agora, non parece que vaia
avanzar moito máis. Ideas xeniais
para mellorar neste campo non existen, e as experiencias desenvolvidas
con máis medios e mellor acollida do
público en Cataluña e Euskadi tampouco invitan a celebrar con ledicia
o Día das Letras Galegas, á súa vez
esmorecente.
Lonxe de acadar unha verdadeira normalización, o que fixemos ata
agora foi inverter o modelo de anormalidade, de tal xeito que onde antes
se falaba sempre castelán –na política, na universidade, na televisión
pública e nos actos cerimoniais en
xeral– empézase a escoitar o galego,
mentres que o castelán invade con
notable vantaxe para el a vida social
e familiar de cidades, vilas e aldeas.
A crecente capacitación dos galegos
para falar o idioma castelán rachou,
felizmente, coa barreira que protexeu a nosa lingua durante séculos.
E por iso dependemos agora dunha
vontade de manter a nosa lingua que
esixe un forte compromiso das auto-
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ridades e dos cidadáns en xeral. Algo
que, polo que eu vexo, non existe na
medida necesaria.
Aínda que estou en contra do enfoque que se lle deu ao Día das Letras
Galegas, que foi engulido polo populismo fraguista co consentimento e
apoio do galeguismo máis vendido e
oficialista, sempre adoito aproveitar
o 17 de maio para facer algunha reflexión sobre a nosa lingua e a nosa
identidade, tratando de relacionar
as eivas do noso proceso político coas
facilidades que damos no ámbito da
cultura. E este ano tirei a conclusión
de que a lingua galega está sufrindo
un ataque apenas disimulado e moi
exitoso dos elementos máis integristas da nosa sociedade, que, no nome
da liberdade lingüística e do dereito
que teñen os pais a elixir a educación
dos fillos, están logrando asentar na
nosa sociedade certas mentiras moi
perigosas. Din, por exemplo, que o
castelán está en retroceso na escola e
perseguido nos usos sociais e comerciais, e nada é máis falso que iso. Din
que a obriga curricular de estudar
galego, ou a obriga que ten a Xunta
de velar por un ensino de calidade e
en galego, vai contra a liberdade de
usar o idioma que a un lle pete, e
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nada é máis falso que iso. Din que a
Xunta actual está implementando un
proceso de inmersión lingüística que
favorece o galego en contra do castelán, e eu digo que que máis quixeramos nós.

cipio esencial tan ben expresado por
Celso Emilio Ferreiro: “Lingua proletaria do meu pobo, / eu fáloa porque
si, por que me gosta / porque me peta
e quero e dáme a gaña, / porque me
sae de dentro, ala do fondo...”.

O galego está mellor que hai vintecinco anos, pero dista moito de
ter o seu lugar como lingua propia
na administración, nos negocios, na
vida social e na universidade. E, o
que é peor, parece estar prendendo a
idea entre nós de que o galego non é
máis que un estorbo para o progreso
social e educativo que os nacionalistas aproveitan para avanzar entre as
capas progresistas e para manipular
un voto considerado cativo. Na miña
opinión é evidente que, sobre os efectos perniciosos que está exercendo
un certo tradicionalismo español
que no Fisterra prende coma se fose
lume, tamén se constata a existencia
dun discurso acomplexado en defensa da lingua, do que son os políticos
os grandes responsables. E por iso
creo que no canto de dar tantas explicacións que implican a necesidade
de xustificar o obvio, se dispoñan políticas máis contundentes e pragmáticas que lle fagan perder a esperanza a cantos pensan que aínda poden
conseguir que un fillo seu se aforre o
esforzo escolar ou que os galegos temos que xustificar o uso en Galicia da
lingua galega coa mesma eficiencia
coa que temos que explicar por que
estudamos inglés ou chinés. Porque
se ben é certo que hai un tempo para
as explicacións e os convencementos,
non é posible que se esqueza o prin-

Porque se hai alguén ao que estes
argumentos non lle bastan, resulta
estéril predicarlle.
2. Quen mal anda mal acaba
Cando Mariano Rajoy decidiu iniciar a campaña electoral convertido no profeta da crise, pouco podía
imaxinar que estaba falando de si
mesmo, e que, mentres o PSOE iniciaba o segundo mandato de Rodríguez Zapatero baixo o signo da calma
e da consolidación definitiva, o Partido Popular herdado de Aznar, que
o propio Rajoy se empeñou en conservar con todos os seus fantasmas
dentro, ía iniciar unha esperpéntica
loita polo poder que ten visos de prolongarse aínda por moito tempo.
Hai que dicir, non obstante, que
a crise do PP non é máis que unha
consecuencia previsible dunha derrota previsible, e que só o illamento
no que caera o partido e os seus dirixentes pode explicar a enorme sorpresa da noite electoral que derivou
en crise. Na crónica anterior, escrita
nas vésperas da campaña electoral,
referiámonos por última vez a este
problema que xa ocupara a nosa
atención en repetidas ocasións, e que,
en termos esquemáticos, podería expresarse así: unha estratexia do caos,
orientada a forzar un cambio total e
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súpeto nos eidos da política, soamente pode rematar nun éxito pleno ou
nun fracaso absoluto, xa que, pola
súa propia radicalidade, desbota da
análise os estadios intermedios. E
esa é a razón pola que Mariano Rajoy,
completamente fracasado, está metendo o seu partido nun grave problema, que ben pode custarlle unha
lexislatura máis.
Que Mariano opte agora pola renovación, lonxe de Acebes e Zaplana,
e decidido a capitanear unha política construtiva e dialogante, non é
crible. Que esa renovación veña de
Aguirre, ou de Gallardón, ou de calquera outro dos que apoiaron sen
crítica a Rajoy na súa entolecida
radicalización na dereita, tampouco
ilusiona a ninguén. E que a solución
poida chegar dun “tertium quid”, ou
dun candidato improvisado que xorde –igual que Rodríguez Zapatero–
das filas do propio partido, sería un
puro milagre. E de aí se deduce, xa
que logo, que Mariano Rajoy só tiña
un camiño, entre os catro posibles,
para evitar a crise.
Non valía, dende logo, a dimisión
repentina que a súa dona Elvira lle
suxeriu na noite electoral, porque
as vitorias hai que administralas, e
porque unha retirada sen xefe pode
dexenerar nun desastre. Tampouco
vale, claro está, o golpe de péndulo
que deu o propio Rajoy algúns días
despois, cando, lonxe de poñerlle
prazo a súa retirada, veu a dicir que
se queda para sempre, e que optará
outra vez á presidencia do Goberno.
Porque o seu liderado esmoreceu ao
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mesmo tempo que o de Zapatero se
consolidaba, e sería un risco para o
PP repetir a xogada por terceira vez
dentro de catro anos. E peor aínda
parece a solución escollida, que, asegurando unha vitoria pírrica a base
de controlar o Congreso, paralice a
necesaria renovación do partido e
queime consigo a unha xeración de
políticos prometedores –como Sáenz
de Santamaría, Núñez Feijoo, Ruíz
Gallardón e un largo etc.– que podían ser a clave da solución.
A única solución posible era que
Mariano Rajoy tivese atrasado un
ano o Congreso do PP, para favorecer
unha alternativa aberta e sólida coa
que el –en retirada– xa non competise, para evitar que os previsibles fracasos nas inminentes eleccións vascas e galegas lastrasen o currículo do
novo líder, e para que a renovación
fose efectiva, tanto nas ideas coma
nos liderados, con tempo suficiente
para competir nas eleccións xerais
de 2012. Pero Rajoy non soubo interpretar a derrota, nin está preparado
para liderar un cambio, nin quere tomar ningunha decisión importante.
E por iso cabe supoñer que a crise do
PP só está empezando, e que aínda
queda moita guerra fratricida e moita destrución antes de que empece
a xurdir un líder para enfrontar a
Zapatero.
3. A onde chega o financiamento chega tamén a autonomía
Hai dous anos, cando se estaba
discutindo a reforma do Estatuto de
Galicia, era frecuente escoitar que,
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un Estatuto ben fornecido de competencias –o que para o BNG era o “Estatuto de nación”– era unha garantía
de eficacia e de suficiencia financeira. E de aí se deducía tamén que, si
se lograba un Estatuto parello ao que
se aprobou para Cataluña, tamén nos
poderíamos aspirar financiarnos mediante unha xestión eficiente dos impostos. Pero a realidade dista moito
de ser así, e ben podería dicirse que,
cando un país é deficitario na xestión
dos seus servizos –porque as rendas
son baixas, ou a dispersión alta, ou a
poboación fica envellecida, ou o diferencial de equipamentos é moi alto–
a aceptación de novos traspasos que
non veñan xenerosamente financiados pode lastrar o desenvolvemento
económico do país e converterse nun
impedimento para a chegada de novos recursos.
Aquel discurso naceu en paralelo
ao debate do Estatut de Catalunya,
nun contexto de euforia periférica
que estaba moi abonado pola debilidade conxuntural de Zapatero e pola
convición de que as reformas ían a
ter lugar só nas comunidades máis
avanzadas e sometidas á tensión nacionalista. Pero logo se evidenciaron
os profundos erros nos que estaba
asentada aquela estratexia. O Estatut
de Catalunya, de aparencia inocente,
abría unha espita para reivindicar a
corresponsabilidade fiscal e quebra
parcial do modelo de financiamento
solidario e centralizado na Facenda
do Estado. A sostibilidade do vello
modelo de solidariedade quedaba
profundamente tocado no mesmo

intre no que se empezaba a camiñar
cara o fin dos fondos europeos de cohesión, e todas as comunidades autónomas máis desenvolvidas, con independencia da súa orixe e ideoloxía,
apuntáronse de inmediato a unha
reforma ou a unha interpretación
dos estatutos vixentes que as facían
acredoras das mesmas vantaxes que
se lle recoñeceran a Cataluña.
O primeiro signo de cambio, dende
aquela euforia irresponsable ao máis
elemental realismo, foi o fracaso da
reforma do noso Estatuto, que, atribuído formalmente ao conflito xerado pola palabra “nación”, fracasou
de feito pola carencia dun modelo
financeiro capaz de soster aquela euforia cuasi federalista desatada polo
Estatut de Catalunya. A ningún dos
tres partidos lle cadraban as contas,
e en breve se decataron de que, falando en termos de solidariedade,
non é posible atopar unha medida
que respondendo á plena satisfacción
dos máis avanzados, produza tamén
a mesma satisfacción nos máis atrasados. Os que dicían daquela que
o modelo catalán era plenamente
constitucional e solidario, e que favorecía a Cataluña sen condicionar
os resultados do resto e sen afectar á
sostibilidade do modelo, están agora
a predicar o contrario. E todo apunta
a que Galicia non ten ningún modelo
de financiamento que poida ser igual
ou mellor, en termos xerais, que este
do que agora dispoñemos.
Polo que agora se ve, a vía escollida para saír do atranco –rectificar a
fondo sen que se note, e impedir que
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o modelo catalán aumente as diferenzas entre comunidades– é o de
apostar en liñas xerais por manter
o vello modelo, condicionar as vantaxes de Cataluña a que non se altere
o equilibrio financeiro precedente, e
insistir en certas correccións do reparto –compensación por dispersión
ou envellecemento da poboación–
que, presentadas coma se foran un
grande achado, son tan vellas coma
a vella LOFCA (Lei Orgánica de Financiamento das Comunidades Autónomas).
Estamos, por tanto, ante unha
profunda rectificación do discurso
que, a pesar de ser presentada de
maneira moi diferente e con distintos razoamentos, compromete case
por igual aos tres partidos parlamentarios, e que, na nosa condición de
Comunidade Autónoma, tamén nos
pon diante da ineludible necesidade
de conformar un modelo de financiamento e gasto –porque das dúas
cousas hai que falar– que racha coas
condicións de malgasto e ineficiencia
que caracterizou os dezaseis anos do
goberno Fraga, caracterizados polas
súas inversións na Feira de Silleda, na Cidade da Cultura, no porto
exterior da Coruña, e nunha serie
de inversións infraestruturais que,
guiadas por altas doses de populismo
e localismo, deixáronnos sen equipamentos tan fundamentais como as
depuradoras, e metéronnos nunha
espiral de gasto que nos vai obrigar
a custosas rectificacións.
No intre no que agora estamos
cómpre ter moi claro que xa non
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basta con achar solucións conxunturais que nos permitan ir tirando
nun marco de financiamento plural
e abundante. E por iso hai que apuntar formas que, ademais de axustar e
equilibrar o modelo de financiamento, sexan sostibles e prolongables no
tempo. E para iso sería necesario e
conveniente recorrer a fórmulas
que non tiveran só unha expresión
negativa, coma a do envellecemento, nin puxeran o dedo acusador na
nosa incompetencia, como fai a dispersión poboacional. Porque se a primeira nos define como claramente
subsidiados e en retroceso, e contra
do que foron as nosas aspiracións a
imitar o modelo catalán, a segunda
podería ou debería levantar a alarma nas comunidades excedentarias.
Porque a dispersión non é un feito
natural e ineludible, imposible de
modificar, e porque non é bo que ninguén sexa compensado por insistir
en modelos de poboamento que, tendo explicacións no marco tradicional,
constitúen unha evidencia de irracionalidade e mal goberno no momento
actual.
Se nos dan compensacións pola
dispersión poboacional, cousa inicialmente xusta, só pode ser a cambio
de políticas que eviten o crecemento
alarmante deste proceso. E se reclamamos compensacións por envellecemento da poboación, non deberían
ser recoñecidas se non van acompañadas dunha explicación do por que
deste envellecemento e das políticas
que se están levando a cabo para corrixilo. E, sobre todo, ningún gober-

A política en tempo de crise

no debería ser compensado namentres non adapte o modelo de gasto
ás condicións financeiras propias, ou
namentres non sinta a necesidade de
facer investimentos produtivos cos
que facer fronte ao desequilibrio que
xustifica os privilexios financeiros.
Gobernar é o mesmo que administrar con intelixencia os recursos públicos. E en ningún caso constitúe un
bo aval para a negociación do marco
financeiro de Galicia o conxunto de
inversións suntuosas, ineficientes ou
de dubidosa eficiencia que inzan o
noso panorama político.
4. Noticias para reflexionar
O PSOE conseguiu quitar da Lei de
Teresa Táboas a razoable incompatibilidade entre ser alcalde e promotor
nun mesmo municipio. A Cidade da
Cultura non se para, nin se cambia,
nin se financia dende fora, ni se acepta de grao..., pero tampouco se constrúe ao ritmo pertinente e investindo nela aquilo que se lle asigna. Os
membros da Xunta van soltando por
aí que o porto exterior da Coruña vai
ser unha ruína para as arcas autonómicas e con un final incerto, pero
pídennos a todos que calemos e que

non digamos o que eles falan a cotío.
O tren AVE que entra por Ourense
e Santiago segue sen ter claro como
se vai tratar a cuestión das frecuencias sumando para iso os destinos
de Vigo e A Coruña, e segue tamén
pendente de que alguén nos conte
por onde e como vai entrar dende
Zamora a Ourense. O asunto do realoxo dos xitanos empeza a ter visos
clarísimos de xenofobia, cos alcaldes
burlando a lei e mantendo enfoques
demagóxicos que en nada casan coa
súa función política, e xa vai sendo
hora de que alguén lle poña coto a
este despropósito. O tren da costa
incrementa cada día as súas necesidades de presuposto, e mesmo pode
ser que as grandes inversións necesarias para cruzar a ría de Arousa e a
cidade de Pontevedra atrasen a obra
(convenientemente electrificada) ata
máis alá do 2012. A Sanidade precisa reflexión e xestión, e non parece
que haxa ninguén disposto a poñerlle
puntos aos íes e a chamarlle a cada
cousa polo seu nome. Et sic de alliis
–dicían os clásicos–. Porque facemos
lume con palla mollada e nótase moito o fume.
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O novo Álvarez Blázquez
Xoán Bernárdez Vilar

Non cremos descubrir ningunha
nova Galaxia se dicimos que, unha
grande parte dos próceres aos que
ata este momento se lle dedicou o Día
das Letras Galegas, foron autores que
contaban cunha obra máis ben escasa. De calidade, mais reducida. Non
todos, evidentemente, mais si, como
acabamos de indicar, moitos deles.
Afortunadamente isto non acontece
con Xosé María Álvarez Blázquez,
o de 2008, quen, de non demasiado
coñecido para a maioría dos lectores
do país, pasou case que da noite para
a mañá, a encher merecidamente as
páxinas dos periódicos, e os andeis
das librerías, coa súa obra autenticamente xigantesca, con reedicións,
novas biografías, e mesmo traducións que permanecían agochadas no
baúl das lembranzas.
Nado en Tui en 1915, Xosé María Álvarez Blázquez, foi poeta dende neno, e publicou xa aos quince
anos. Posteriormente converteríase
nun Mestre que viviu o tráxico fusilamento do seu pai, e pasou máis
tarde como represaliado á provincia
de Zamora, da que retornou para se
converter en fabricante de tellas e
ladrillos en Nigrán, algo que se correspondería coa súa chegada a finalista do Premio Nadal de Novela. En
1948 fundou a Editorial Monterrey
en Vigo, pasando ao ano seguinte a
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membro da Real Academia Galega,
e Comisario de Escavacións Arqueolóxicas da Cidade Olívica, actividade
que lle permitiu, catro anos despois,
descubrir o rico conxunto de estelas
funerarias romanas que na actualidade poden ser admiradas no Museo
de Castrelos.
O seu seguinte paso foi a fundación
en 1964 de Edicións Castrelos, onde,
cos Cuadernos de arte gallego, e as
coleccións O Moucho e Pombal, conseguiu levar a todos os currunchos do
país unha chea de obras que seguen a
ser aínda auténticas referencias no
mundo da cultura. Cronista Oficial
de Vigo en 1976, cinco anos máis tarde recibiu tamén, entre outros recoñecementos, o Pedrón de Ouro.
Dende o comezo dos anos 30 efectuou tamén outra actividade senlleira, ao investigar os castros próximos
ao río Miño, resultado do cal foi a
montaxe dun Museo no Instituto de
Segundo Ensino de Tui, no que expuxo os materiais paleolíticos localizados. Investigou tamén o xacemento de Budiño, ao que se lle concedeu
unha cronoloxía duns 300.000 anos
a. C., a cista de Atios, do IV milenio,
e estivo tamén involucrado na fantástica investigación do lendario santuario situado no facho de Donón, ao
pé do mar, no extremo da península
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do Morrazo. Á súa actuación neste difícil lugar débense as aras que hai no
Museo de Castrelos. Segundo se deduce dos restos alí atopados o Facho
estivo poboado xa entre os séculos X
e VII a. C., para se converter logo nun
castro. O oratorio, que parece ter recibido visitas de fieis procedentes de
longas distancias, estivo dedicado ao
Deus Berobreo, feito este que non se
soubo con seguridade ata comezos do
século actual.
Xosé María Álvarez Blázquez, o
incansable home do que nos estamos
a ocupar, falecería en Vigo en 1985,
cando contaba nada máis que con setenta anos de idade.
Audiovisual
O grupo Siniestro Total acaba de
cumprir vintecinco anos. Con motivo
desta efemérides presentaron en Tui
un documental, actuando, ademais,
en directo.
Ophiusa, o cuarteto folk compostelán que leva o vello nome co que fora
coñecido o occidente da Península
alá polo século VI a. C., acaba de editar agora o seu primeiro disco. Nado
no ano 1986, o grupo vai facer unha
xira polo país, e colga tamén o seu
primeiro videoclip na rede.
Banda Deseñada
Kiko da Silva, director da revista
Retranca, Alberto Vázquez, director do Fanzine Enfermo, e Antonio
Seixas, foron os premiados polo público no Salón del Cómic de Barcelona nas categorías de Mellor Revista,

Mellor Debuxo de Autor, e Mellor
Guión, respectivamente.
Rubén Cela, membro dun grupo
de cinco novos creadores de banda
deseñada, presentou o pasado 20 de
maio en Compostela o primeiro volume das Historias de Galiza no que se
recolle o período comprendido entre
o Mesolítico (c. 8000 a. C.), e a conquista Romana (c. 25 a. C.).
Cine e Teatro
Os premios María Casares de Teatro foron entregados o 27 de marzo
no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. O Centro Dramático Galego fíxose con nove das trece estatuíñas, repartidas entra varias das súas obras,
polo que foi a triunfadora da noite.
Todos lembraredes a Ernesto Chao,
quen, no papel de Miro Pereira, foi un
dos protagonistas da serie da TVG
Pratos Combinados, que se mantivo
unha chea de anos en pantalla. O que
xa pasou algo máis desapercibido é o
feito de que Ernesto Chao protagonizara, moi pouco despois da morte
do tetrapléxico Ramón Sampedro
Cameán, un filme titulado Condeado
a vivir, do director Roberto Bodegas,
no que interpretaba o personaxe que
tanto deu que falar no país. O filme
foi pasado pola TVG con excelente
acollida, aínda que proxectado en
moi poucos cines. Moito maior éxito
acadou, como sabedes, o Mar Adentro de Amenábar e Bardem, se ben
que a reconstrución dos feitos que
nel se fixo non fose todo o axeitada
que era de agardar.
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No mes de marzo estreáronse en
Galicia dúas novas fitas: Pradolongo, do director Ignacio Villar, que
retoma en parte o espírito da vella
Sempre Xonxa, utilizando mesmo
parte das súas localizacións en Valdeorras, e A Mariñeira, dirixida por
Antón Dobao, inspirada nun relato
de Darío Xoán Cabana. De Pradolongo compre que digamos que arrasou
nas taquillas, a non ser na cidade de
Compostela, a Capital do país, onde
asisados empresarios foráneos vetárona polo feito de estar rodada en
galego. Como remedio o Concello da
cidade cedeu o Teatro Principal para
a súa proxección.

percorridos de sendeirismo pola accidentada e atractiva xeografía do
lugar.

En Viana do Castelo estase a rodar
o filme galaico-portugués Asalto ao
Santa María, dirixido por Francisco
Manso, no que interveñen Leonor
Seixas e Pedro Cunha. Nel recréase o
asalto ao transatlántico Santa María
no ano 1961 efectuado polo capitán
Galvão. Lembremos, porén, que hai
cinco anos Margarita Ledo Andión
fixera xa unha fita case que documental que titulou Santa Liberdade,
o nome co que Galvão rebautizara o
barco.

O pasado día 5 de maio deixounos
Xan Bouzada. Nado en Lugo no ano
1951 estudara tanto en Santiago coma
en Toulouse, onde acadara a súa titulación. Profesor actualmente da Universidade de Vigo, era tamén redactor
da revista Grial, na que participaba
con temas relacionados coa socioloxía
da nosa cultura. Formou tamén parte
do Consello da Cultura Galega, e publicou numerosísimos traballos.

Entre o 21 e o 24 de maio tivo lugar a V edición do Festival de Curtametraxes da parroquia porriñesa de
Cans, iso si, sen interferir o horario
das misas, segundo petición do seu
cura. Ademais dos premios cinematográficos, que neste intre aínda non
coñecemos, houbo o do Chimpín de
Prata para Alicia, unha das primeiras involucradas no festival, xunto
con Miguel de Lira. Tamén se deron
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Congresos. Comunicacións
Luís González Tosar, presidente
do Pen Club de Galicia, ven de doar
á Deputación de Ourense unha leira
de cinco hectáreas situada nos montes de Esgueba, no Carballiño, ao
pé do río Pedriña, coa finalidade de
que nela teñan lugar actos literarios.
O sitio, antes denominado Insua do
Eixán, foi rebautizado no acto como
Insua dos Poetas.
Decesos

Quen non lembra 2001, unha Odisea do Espazo? o máis grande filme de
ciencia ficción de todos os tempos. O
autor do seu guión, máis tarde convertido en relato, así como tamén de
máis de cen obras científicas e filosóficas, foi o inglés Arthur C. Clarke.
Clarke faleceu o 19 de marzo aos 90
anos de idade en Sri Lanka, a illa na
que residía dende había varias décadas. Presidente da Sociedade Interplanetaria Británica na súa xuventude, fora tamén aviador na Segunda
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Guerra Mundial, así como o primeiro
científico que propuxo a idea de utilizar os satélites como centros de telecomunicacións.
No mesmo día, e en Pontevedra,
falecía tamén Manuel Outeda, o polifacético home que todos coñeciamos
polo apelativo de John Balan –anteriormente Balán, a secas–. Balán,
nado en Seixo, unha parroquia de
Marín, contaba 74 anos de idade nese
intre e, ao longo de case que toda a
súa vida, utilizando os recursos máis
inverosímiles, con preferencia a súa
propia boca, era capaz de imitar todos os sons que se poidan imaxinar,
e mesmo unha orquestra de varios
instrumentos. Foi soterrado en San
Tomé de Piñeiro.
Así mesmo, a principios de abril,
con 90 anos, morría en Vigo o teólogo, profesor e investigador Leopoldo
Durán Justo. Nado en Penedo de
Avión, Leopoldo Durán colleu xusta
sona, ademais de polas súas importantes achegas, polo singular feito de
contar coa amizade do autor británico Graham Greene, sobre cuxa obra
e contidos baseou tanto a súa tesiña
como a súa tese de doutoramento.
Etnografía
O esqueleto humano atopado nas
inmediacións do asentamento do
Museo do Mar, en Vigo, corresponde
a un individuo que viviu en Alcabre,
unha área habitada dende había uns
mil anos, que era algo máis alto do
habitual naquela xeira, arredor de
1,70 metros, traballaba na salazón,
e faleceu sendo aínda relativamen-

te novo. Nos seus restos obsérvanse
indicios dunha posible hernia discal,
así como de varias fracturas. Agora
ben, ademais das conxecturas que
están a ofrecernos os expertos en
antropometría, hai un dato de auténtico releve que permiten situar o
deceso deste antepasado noso en despois do ano 175 d. C., data na que se
produciu unha sorprendente mudanza no xeito dos enterramentos que se
daban en Galicia, que pasaron rápida
e masivamente da cremación á inhumación. Foi esta última unha técnica que chegou a nós procedente do
Oriente, posiblemente introducida
tanto pola conquista romana como
pola influencia do cristianismo.
Alumnos, profesores e persoal non
docente do IES Puga Ramón da Coruña, en total en torno aos catrocentos, protagonizaron arredor da Torre
de Hércules un acto de apoio á declaración da mesma como Patrimonio
da Humanidade. O acto consistiu en
darlle unha aperta simbólica ao monumento e a lectura dun manifesto.
A festa dos Maios é unha antiquísima celebración cuxa orixe se perde
na noite dos tempos. Con ela celébrase a chegada da vida, representada
pola primavera. En xeral, os maios
son figuras elaboradas con elementos
vexetais, nalgúns casos mesmo con
táboas cubertas con musgo, ou nenos
e nenas revestidos de flores. Tamén
se adoita colocar na praza unha árbore moi alta, ou celebrar desfiles de
carros adobiados. O elemento festivo
póñeno as coplas coas que se lembran
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e critican os feitos e os acontecementos máis importantes do ano.
As Letras
A editorial Ir Indo puxo na rede
www.digalego.com o seu dicionario.
Este conta con máis de dúas mil páxinas, sesenta e cinco mil entradas, e
ofrece etimoloxías e equivalencias
tanto en portugués, como en castelán e inglés.
Cando este número de Encrucillada saia da imprenta terase celebrado
xa a XIV edición de d'O Escritor na
súa Terra que este ano lle correspondeu a Xosé Vázquez Pintor, director
de teatro, poeta, narrador, ensaísta,
columnista e animador cultural, autor de numerosos traballos. A homenaxe tivo lugar en Melide o sábado
7 de xuño, data na que se procedeu
a plantar un buxo –árbore elixida
polo propio autor–, a colocación dun
monolito conmemorativo e a inauguración dun espazo publico co seu
nome.
Novas en Xeral
Estando como estamos no centenario do nacemento do lalinense Xosé
Otero Abeledo, Laxeiro, en conmemoración de quen se están a celebrar
numerosos actos e ofrendas florais,
non nos podemos esquecer do feito
de que, cando, contaba con 15 anos
de idade, é dicir, en 1923, pintou un
delicado cadro da Virxe, que lle regalou dous anos despois á mestra
que tivera en Botos (Lalín), cunha
dedicatoria. Esta, Teresa López, era
oriúnda de Bueu, no Morrazo. Pois
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ben, tal primicia da arte de Laxeiro
herdouna despois un sobriño da mesma e, á súa morte, as súas fillas, na
casa das cales, en Bueu, se atopa na
actualidade.
O sete de marzo cumpríronse cen
anos do falecemento na Habana de
Manuel Curros Enríquez. Con tal
motivo celebrouse no cemiterio de
San Amaro da Coruña unha sentida homenaxe, que se veu ampliada
pola que na mesma data se lle fixo
en Celanova, a vila natal do grande
escritor.
No Plenario da Real Academia do
29 de marzo pasado acordouse nomear académica numeraria a Margarita Ledo Andión, oriúnda de Castro
de Rei, xornalista, catedrática de
comunicación audiovisual da USC e
directora de dous filmes. Con ela son
cinco as mulleres que figuran na institución.
Apenas uns días despois, noutro
Pleno, nesta ocasión do Consello da
Cultura Galega, ademais de se efectuar unha reestruturación interna
do mesmo, foron admitidas María
Luísa Sobrino e María Xosé Agra.
Premios
É tal a cantidade de galardóns
que se concederon entre o anterior
número de Encrucillada e este, que
teredes que perdoar que, diante da
imposibilidade de espallarnos máis,
volos resumamos case que de xeito
telegráfico:
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Premio The White Ravens para
editorial pontevedresa Kalandraka
pola publicación da obra La sonrisa
de Daniela da andaluza Carmen Gil.

O Pedrón de Ouro foi para o catedrático de Historia Xusto Beramendi, e o Pedrón de Honra para o tamén
historiador Xosé Lois García.

Premio Manuel Murguía do Concello de Arteixo, para Alva Martínez
Teixeiro, por Un domingo amarelo
para adentro.

Premios da Crítica española, para
o coruñés Luís Rei Núñez por O señor Lugrís e a Negra Sombra, e a
barbantina Helena de Carlos polo
seu poemario Vigo.

Premio de Poesía Caixa Nova, para
o vigués, asentado en Viena, Carlos
Penela Martín, por Sombras, Rosas,
Sombras.

Premios da Crítica de Galicia para
Xusto Beramendi, Xurxo Borrazás,
Miguel Anxo Murado, a editorial
Ouvirmos, o Arquivo do Reino de
Galicia, e Xaime Quessada.

Premio Trasalba, para a bibliotecaria ourensá Olga Gallego, pola súa
longa traxectoria de compromiso co
país.

Premio de Poesía Cidade de Ourense para o ceense Rafa Villar por Migracións.

Premio Frei Martín Sarmiento,
para Domingo Villar, por Ollos de
Auga.

Para Luar na Lubre, o Premio da
Música para o Mellor Álbum Tradicional e a Mellor Cantiga en Galego.

Premio Esquío de Poesía, para o
compostelán Xavier Lama, por Melancolía líquida da idade das vacas.

Premios Lois Pena Novo para Xesús Ferro Rubial, Manuel Pereira
Costas e o Concello de Vilar de Santos.

Premio Nano Cambeiro para os autores da web Salvemos Monteferro.
Premio Blanco Amor para a compostelá Inma López Silva, por Memoria de cidades.
Os Premios da Irmandade do libro
recaeron esta vez nos suplementos
culturais do Faro de Vigo, os centros
de ensino Emilia Pardo Bazán e Alvaro Cunqueiro, o Pen Club de Galicia e Xosé María Álvarez Cáccamo.

Os Premios da Asociación de Escritores en Lingua Galega recaeron
na cubana Nancy Morejón, Méndez
Ferrín, Xusto G. Beramendi, Rubén
García, Millán Picouto, Yolanda Vilarchao e Agustín Fernández Paz.
Por último os Premios Antilingua
Galega outorgados pola web Galicia Profunda, recaeron no Caudillo
Francisco Franco, o embaixador no
Vaticano, Francisco Vázquez, e na
Asociación Galicia Bilingüe.

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

Hai outro Corpus
Ruben Aramburu Molet

Unha comunidade de relixiosas
con presenza en Pontevedra acolle a
mulleres inmigrantes, case todas de
procedencia latina. Traballan no servizo doméstico durante a semana ou
coidando persoas maiores. Os venres
as monxas abren as portas da súa
casa, que ten catro cuartos, e convértense na familia para 10, 13 ou 15
mulleres. Hai pouco tiveron que retirar a capeliña onde oraban e instalar
unhas liteiras. Algunha vez celebramos a eucaristía e un sae agradecido do encontro, onde estas mulleres
participan con todo o corazón e moita alegría. Liliana, unha colombiana
cunha fe admirable, recordaba sempre os fillos durante a misa, non só os
dela, senón a tantos fillos obrigados a
medrar sen anís por causa da pobreza e da miseria. A véspera do día da
nai houbo moita festa e, grazas aos
avances informáticos, poden mirar
os fillos e falar con eles na pantalla
do computador. Liliana fala co seu
único fillo varón de 15 anos: “Estudie
mucho mi hijito, pórteseme bien”... e
discorren as bágoas polos ollos daquelas nais desgarradas pola inmigración.
Un día despois, unha chamada trae
a noticia: o fillo de Liliana foi asasinado nunha das bisbarras mais violentas de Barranquilla, en Colombia.
As monxas, as outras inmigrantes,
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senten como propio o fillo de Liliana,
mentres ela na soidade agarda horas
nun aeroporto a que un avión a leve
para despedir o fillo arrincado. Pobreza, miseria, violencia, morte... e un
imaxina a Liliana coa súa fe orando na
inmensidade do aeroporto: “Padresito
Dios, cuida tú de mi gordito”...
Conto esta historia antes de mergullarme nun relatorio de novas, na
miña opinión, pouco interesantes, e
consciente de que debe de ser o pan
de cada día en tantos lugares do mundo. Esta tarde miles de persoas saen
ás rúas para mirar como pasa o Señor en luxosas custodias de ouro e
prata, pisando alfombras abraiantes,
entre os turiferarios e anacrónicas
vestiduras de bispos, cregos, e mantillas españolas. Nada contra a tradición, pero hai outro Corpus: o Señor
vai en procesión nas mans de Liliana,
nos millóns de birmanos asolagados,
nas vítimas do tremor da China... sei
que escribir isto é doado, desde a cadeira fronte ao computador, pero que
me seque a man dereita se non me
acordo de ti, Liliana, no cumio do benestar.
Mundo
Leo unha reportaxe sobre un libro
cunha entrevista ao cardeal Martini,
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xesuíta e biblista, que foi reitor da
Gregoriana, arcebispo de Milán e varias veces papable. Desde o seu retiro
de Xerusalén pide cambios na Igrexa.
Coloquios nocturnos en Xerusalén,
editado en Alemaña, revélanos un
Martini ás veces torturado pola escena do Calvario e por non entender
por que Deus fixo sufrir o seu fillo na
cruz. Soños dunha igrexa pobre e humilde, lonxe da pompa e do boato de
Roma, revisión de temas como o celibato, a ordenación das mulleres, a
homosexualidade, a relación co mundo científico, recuperar a Lutero...
agradécense as reflexións do cardeal
Martini, que penso que coinciden
coa maioría dos católicos. Mágoa que
nos cheguen agora que está xubilado e enfermo. Pero ante as correntes
de pensamento único que nos levan,
sempre é unha luz que un dos mais
importantes cardeais da Igrexa reivindique o dereito a discrepar, sen
converterse nun herexe ou traidor.
Recentemente, o teólogo Hans Küng,
ao cumprir 80 anos, fixo unhas declaracións sobre o pontificado de Ratzinger, valorando positivamente a
proximidade e cordialidade fronte ao
seu antecesor, pero subliñando que
non había que ter moitas esperanzas
de cambio. Ratzinger, Martini, Küng,
tres persoeiros da Igrexa, coa mesma
idade e protagonistas de momentos
importantes. Con tal pluralidade no
pensamento pode que sexan metáfora viva dunha Igrexa en diálogo e
debate, sen condenas e anatemas.
As revoltas dos tibetanos aproveitando o reclamo provocado polos

próximos Xogos Olímpicos en Pequín
foi duramente reprimida polas autoridades chinesas. Os medios falaban
de centos de mortos e detidos. A presión internacional e a mediación do
Dalai Lama rebaixaron a tensión e
conseguiron a promesa por parte de
China de manter un encontro cunha
delegación tibetana. Pero as chamadas do Dalai Lama a non empregar
a violencia, ameazando con dimitir,
deixaron ao descuberto as disidencias e os sectores críticos que existen
no budismo, ao pedir algúns grupos
a renuncia do Lama. Producíronse
protestas por todas as cidades do
mundo que percorreu o facho olímpico, o que fixo que os gobernos fixesen
declaracións a prol do Tíbet e mesmo contemplasen a posibilidade dun
boicot aos Xogos. O tremor de terra
acaecido na China e que provocou
milleiros de mortos acalou polo momento os ecos da protesta.
Viaxe a EE.UU.
Debeu de ser a viaxe papal mais
coidada, programada e preparada
en moito tempo. Había temor a que
resultase un fracaso, debido á baixa
estimación da Igrexa católica en
EE.UU a causa dos escándalos dos
curas pederastas que, recordemos,
arruinaron a varias dioceses. Ademais, a influencia das sectas entre
a poboación latina é cada vez maior,
pondo en perigo o potencial católico
que é a comunidade hispánica. Pero
parece que Bieito XVI, co respaldo
total do presidente Bush, tivo un
gran éxito. Chegou o pontífice a
Washington o día 15 de abril e foi
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recibido ao pé do avión polo mandatario norteamericano e familia,
rompendo o protocolo. Agardábanlle ao papa 5 días moi intensos: 16
discursos, reunións cos cardeais, bispos, vítimas de abusos por parte de
curas, intervención na asemblea da
ONU... xusto cando cumpría 81 anos
e daba mostras de canseira. Sinalaremos sobre todo a intervención na
sede da ONU, o venres 18 de abril.
Bieito XVI foi recibido por Ban Kimoon, secretario xeral da organización, para dirixirse á sala de sesións
onde se reúne a súa Asemblea Xeral. Os embaixadores dos 192 países
membros, xunto con diplomáticos e
funcionarios, recibiron o Papa cun
prolongado aplauso. 3.000 persoas
dispúñanse para escoitar o terceiro
papa, tras Paulo VI e Xoán Paulo II,
que interviña ante a Asemblea Xeral.
Comezou o Papa recoñecendo o papel
das Nacións Unidas, que encarnan a
aspiración a un grao superior de ordenamento internacional, e tamén
criticou sen miramentos o dereito de
veto que teñen algúns países e que
dificulta o funcionamento do organismo, sendo os prexudicados os países
máis pobres. Referiuse aos problemas que provocan os descubrimentos
científicos e tecnolóxicos cando non
van acompañados da responsabilidade e correlación entre dereitos e deberes. A defensa dos dereitos humanos debe ser unha prioridade na orde
internacional: protexer a poboación
da violación grave dos dereitos e en
situacións de crises provocadas pola
natureza, e non debe parecer unha
imposición se os Estados non son
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capaces de responder por si mesmos.
Con respecto á Declaración Universal dos Dereitos Humanos, da que se
cumpren 60 anos, dixo que foi o resultado dunha converxencia de tradicións relixiosas e culturais, co desexo
de por a persoa humana no corazón
de tódalas leis e institucións:
Estes dereitos baséanse na lei natural
inscrita no corazón humano e presente
nas diferentes culturas e civilizacións;
arrincar os dereitos humanos deste contexto significaría ceder a unha concepción
relativista que negaría a universalidade
dos dereitos, que poderían variar segundo
os contextos culturais, políticos, sociais e
relixiosos... [...] a súa promoción é a estratexia máis eficaz para extirpar as desigualdades entre países e grupos sociais.

A defensa do diálogo interrelixioso, que debe apoiar a ONU, ha ser o
medio a través do cal os diversos sectores da sociedade poden articular o
seu propio punto de vista e construír
o consenso sobre a verdade en relación aos valores e obxectivos particulares. Por último, aludiu ao dereito á
liberdade relixiosa:
[...] é incompresíbel que os crentes teñan que suprimir unha parte de si mesmos para poder ser cidadáns activos [...]
a liberdade relixiosa non se pode limitar
á liberdade de culto, senón que debe ter
a debida consideración na dimensión pública, e a posibilidade de que os crentes
contribúan á construción da orde social.

A visita á Zona Cero, o inmenso
buraco onde estiveran as Torres Xemelgas, derrubadas polos terroristas
o 11 de maio de 2001, no que morreron milleiros de persoas, foi un dos
momentos máis emotivos da viaxe
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papal. Bieito XVI percorreu a pasarela ata o centro do cráter, onde de
xeonllos orou varios minutos. Prendeu logo un cirio e recitou unha fermosa oración ecuménica, apelando á
esperanza e pedindo: “leva pola senda do teu amor a aqueles cuxas mentes e corazóns están anubrados polo
odio”. O Papa mantivo despois un
encontro con familiares das vítimas
e membros dos equipos de rescate.
E sen dúbida o que mais expectación espertou nos medios informativos foron as declaracións sobre a
pederastia de moitos cregos e relixiosos, así como o encontro que tivo
con vítimas destes abusos o día 17.
Xa no avión que o levou a EE.UU.
fixera Ratzinger unhas contundentes declaracións sobre o tema aos
xornalistas que o acompañaban: “É
un gran sufrimento para a Igrexa e
para min persoalmente, resúltame
difícil comprender como é posíbel
que sacerdotes traizoasen deste xeito
a súa misión. Estamos fondamente
avergoñados e asegurarémonos de
que non volva pasar. Quen é culpábel
de pedofilia non pode ser cura”. Con
todo, tamén houbo protestas e manifestacións contra a presenza do Papa
polas rúas de Nova York, acusándoo
de complicidade cos pederastas, se
ben foron minoritarias e apenas percibidas, cos milleiros de persoas que
encheron os estadios onde o pontífice
celebrou varias eucaristías. O Vaticano séntese satisfeito por unha viaxe
que logrou grandes beneficios espirituais para toda a Igrexa norteamericana.

O bispo Lugo
Os medios escritos españois non lle
deron moita cobertura a un feito histórico sucedido nun país irmán, Paraguai, coa elección do bispo católico
Fernado Lugo como presidente da
República. Andaban máis preocupados polas eleccións primarias dos demócratas en Pensilvania. O triunfo de
Lugo pon fin a un dos gobernos mais
longos da historia dun único partido
e a súa oligarquía. Lugo encabezaba
unha ampla fronte de partidos e movementos co compromiso de desbancar ao Partido Colorado e a corrupción instalada dende hai décadas no
país que provocou unha enorme desigualdade social. Fernando Lugo manifestou que quería arranxar as súas
relacións co Vaticano. Recordemos
que fora suspendido a divinis cando
decidiu presentarse as eleccións, a
pesar de contar co apoio da maioría
dos bispos do Paraguai. Lugo segue
sendo bispo, aínda que non poida
exercer. Tempo atrás pediu a redución ao estado laical, cousa que lle foi
denegada por Roma. Recentemente,
Lugo manifestou que, tralo mandato,
gustaríalle recuperar os seus dereitos
eclesiásticos e pediu perdón ao Papa
por se lle causara algunha dor. O certo é que este bispo esquerdista e comprometido coa teoloxía da liberación
converteuse na gran esperanza para
millóns de persoas, especialmente os
máis empobrecidos. Paraguai únese
deste xeito ao gran cambio que se
está a producir en América Latina,
tras décadas de crueis ditaduras e
gobernos corruptos.
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O cardeal colombiano López Trujillo, presidente do Consello Pontificio
para a Familia, faleceu en Roma aos
72 anos, tras unhas semanas ingresado nun hospital, por unha doenza
pulmonar. Trujillo foi un fiel colaborador do papa Wojtyla e do cardeal
Raztinger, sobre todo no combate
pola teoloxía da liberación en América Latina. Foron sonadas as polémicas e controversias desde o seu posto
de presidente do Consello Pontificio
para a Familia, como as radicais posturas ante o uso do preservativo para
evitar o contaxio da SIDA, cando
chegou dicir que confiar nos preservativos levaba a apostar pola propia
morte. Tamén se amosou partidario
de excomungar os científicos que
experimentan con células nai embrionarias. Xogou un papel clave na
elección de Bieito XVI, e el mesmo
apareceu como candidato para suceder a Xoán Paulo II. Trala renuncia
de Darío Castrillón, Raztinger queda
sen dúas columnas nos últimos anos
na curia vaticana.
Cumpríronse os 10 anos do asasinato do bispo auxiliar de Guatemala
Juan Gerardi, que fora impulsor do
proxecto de Recuperación da Memoria Guatemala: Nunca máis, informe
que documentaba os milleiros de
crimes cometidos durante a guerra
e a ditadura, uns 55.000, a maioría
atribuídos ao exército. Aínda que o
caso non está resolto, permanecen
en prisión dous militares acusados
do asasinato do bispo, ademais do
cura Mario Orantes, que era seu colaborador. Son varios os bispos que
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están recibindo ameazas de morte
en Latinoamérica nos últimos meses,
sobre todo en Brasil e en Guatemala,
por parte de grupos paramilitares e
de narcotraficantes.
España
Após o triunfo dos socialistas nas
eleccións xerais, parece que mudou
o talante dalgúns bispos, polo menos
nas declaracións públicas. A Cope
segue aparecendo como un problema sen resolver e moita xente non
entendeu a renovación do xornalista
Jiménez Losantos o pasado mes de
maio. O arcebispo de Sevilla, Carlos Amigo, chegou a recoñecer que
a Cope era unha dor de cabeza para
a Conferencia Episcopal. Amigo fixo
esta declaración durante a celebración dos 50 anos da revista de información relixiosa Vida Nueva, na embaixada española ante o Vaticano, a
finais de maio. A executiva da CEE
foi recibida polo papa Bieito XVI
o día 19 de maio e, aínda que non
houbo ningún comunicado oficial,
algúns rumores apuntaron a que o
Papa aconsellou rebaixar o clima de
tensión co Goberno e favorecer o diálogo. Algo debe de andar por aí, pois
xa se fala de que o Goberno estaría
disposto a negociar cos bispos algúns
dos contidos da polémica Educación
para a Cidadanía. Pero a reforma da
Lei de Liberdade Relixiosa, a posíbel
supresión da Biblia e o crucifixo da
toma de posesión dos ministros e o
nomeamento do novo Director Xeral
de Asuntos Relixiosos, José María
Contreras, son lidos desde algún sector eclesiástico como síntomas claros

Hai outro Corpus

dunha nova ofensiva contra a Igrexa
e converten un programa da Cope, en
teoría de información relixiosa, nunha batería antigobernamental.
A campaña da Renda-2008 mobiliza de novo a Igrexa para convencer
os católicos de que marquen a cruz
no cadriño da Igrexa. Anuncios na
TV, na radio e na prensa escrita, así
como milleiros de carteis e panfletos
repartidos por tódalas parroquias. X
tantos que precisan tanto é o slogan
publicitario ideado pola Conferencia
Episcopal. No pasado exercicio uns
sete millóns de contribuíntes marcaron o cadro da Igrexa, o que supuxo
case seis millóns de euros. A CEE
recorda que se poden marcar ao mesmo tempo o lugar para a Igrexa e o
doutros fins sociais.
Unha das polémicas dos últimos
meses foi o nomeamento do novo bispo
auxiliar de Bilbao, Mario Iceta, que foi
ordenado por Ricardo Blázquez o pasado 12 de abril na catedral bilbaína.
Iceta, aínda que vasco de Gernika,
desenvolveu a súa formación e pastoral fóra de Euskadi, cousa que levantou as sospeitas de moitos curas e leigos. Algúns medios situárono como
próximo ao Opus, pola súa vinculación á Universidade de Navarra. Tamén houbo protestas e ata dimisións
nos consellos episcopais de Blázquez,
pois, segundo comunicaron, non se
informou nin se aceptaron as suxestións e propostas feitas desde estes
organismos. Lemos análises que falaban de manobra sutil para substituír
o episcopado vasco por bispos que
non apoien as teses nacionalistas e

que estean vinculados aos novos movementos relixiosos. Proximamente
chegará a renuncia de Uriarte en Donostia; esperemos que os rumores no
sexan certos.
Osma-Soria tamén ten novo bispo: Gerardo Melgar, procedente da
diocese de Palencia, onde era vicario
xeral. Cóbrese así a vacante deixada
hai case un ano tralo nomeamento de
Vicente Jiménez Zamora como bispo
de Santander. A ordenación será o 6
de xullo.
Con motivo do Día da Acción Católica e do Apostolado Segrar, o día de
Pentecoste, 11 de maio, fíxose pública
unha mensaxe da Comisión Episcopal de Apostolado Segrar na que alertaban sobre a ausencia de formación
cristiá en moitos crentes: “bastantes
crentes viven unha fe herdada, mais
non personalizada”. A mensaxe leva
por título “Leigos cristiás: sal e luz
do mundo”. O texto asume a parte de
culpa que lle corresponde aos pastores, recoñecendo que non se prestou
a suficiente atención e dedicación á
formación de adultos bautizados:
“non soubemos ser instrumentos
para a conversión mediante propostas de formación cristiá”. A Comisión, presidida polo arcebispo Xulián
Barrrio, recoñece que hai que revisar
os actuais procesos de formación,
onde prima máis o facer sobre o ser, e
por iso considera urxente emprender
unha formación humana integral dos
membros das nosas comunidades,
para que descubran a súa vocación,
reaviven a pertenza á comunidade e
sexan evanxelizadores. A mensaxe
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remata cun agradecemento aos chamados novos movementos e a Acción
Católica polo labor feito nese eido.
Galicia
Entre o 28 e o 30 de marzo tivo lugar na Parroquia do Cristo da Vitoria
de Vigo o XIII Congreso do Colectivo
Verapaz, baixo o lema Cristiáns, entre crise e esperanza. O encontro foi
caldeado polo arcipreste da zona, que
a título persoal escribiu unha carta
nun diario local manifestando o seu
rexeitamento e afirmando que non
era unha reunión católica. Mais aló
da polémica, asistiron ao congreso
unhas 300 persoas de todo o Estado,
contándose coa presenza de destacados teólogos que ofreceron a súa reflexión en torno ao momento actual
que vivimos como Igrexa e as alternativas de futuro posibles.
• José Mª Castillo constatou que
existen moitos indicadores que nos
falan da crise profunda dunha xerarquía que sente acurralada e que
reacciona cun aumento de control e
trazos de fundamentalismo. Desde
esta análise, Castillo avogou por alimentar as experiencias alternativas
de parroquias e grupos que, desde a
base, pretendan recuperar a frescura
evanxélica.
• Martín Gelabert, teólogo dominico da Facultade de Valencia, recordou o deber cristián de facer unha
oferta evanxélica a unha sociedade
autónoma, lexitimada para propor os
seus propios valores cidadáns. Neste
mesmo sentido, o profesor de Moral
Bernardo Cuesta expuxo o status
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da teoloxía moral católica en diálogo produtivo con outros universos
de valores, que cada vez require en
maior medida do auxilio das ciencias
humanas para afrontar os retos morais que este momento histórico nos
expón.
• Geraldina Céspedes e José Mª
Vigil foron os encargados de desenvolver algúns camiños novos polos
que a Igrexa debería transitar nestes
novos tempos. A teóloga dominicana
falou da teoloxía ecofeminista, que se
inscribe dentro da procura que xa se
vén facendo en distintos lugares do
mundo ante o berro das mulleres e o
berro da terra ante a catástrofe ambiental. Vigil, claretiano e vinculado
á teoloxía da liberación, propuxo a
hipótese dun cambio de paradigma teolóxico, que nunha sociedade
postrelixional daría como resultado
unha realidade nova, que el denomina a teoloxía do pluralismo relixioso.
Resultou especialmente atractivo o diálogo aberto que o escritor e
xornalista galego Víctor F. Freixanes
e o teólogo Xulio Lois mantiveron
arredor do papel do feito relixioso
nas sociedades modernas. Desde a fe
un, e desde o agnosticismo o outro,
ambos foron debullando argumentos
que confluíron no recoñecemento do
feito relixioso como unha realidade
constatable e ineludible, que debe
orientarse ao engrandecemento do
humano. Un mundo articulado nos
valores primixenios do cristianismo
debe ser asimilable a unhas sociedades construídas desde o respecto aos
dereitos humanos.
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Tamén de Tui-Vigo soubemos que
un grupo de 10 curas enviaron unha
carta ao presidente da CEE, ao seu
bispo e á prensa manifestando o seu
descontento polo que dicía nalgún dos
puntos a nota publicada polos bispos
con motivo das pasadas eleccións xerais. “Semella volver a tratarnos con
infantilismo, parecendo que non teñamos capacidade para discernir con
madurez e responsabilidade ante a
realidade social e política actual”, din
os cregos, que cargan contra o voceiro
dos bispos cualificándoo de incompetente para traducir á opinión pública
o documento, engadíndolle acritude
e agresividade. Por tal motivo, piden
a substitución de Martínez Camino
como voceiro e que cada cristián se
sinta con liberdade de votar en conciencia o que máis lle agrade. É unha
magoa que non teñamos espazo para
reproducir toda a carta, pois non estamos sobrados de pronunciamentos
críticos e valentes como o destes curas en Galicia, no medio dun panorama aburrido, de medo ás veces e mais
de moito servilismo.
E por último, lemos nos xornais que
o bispo de Vigo, monseñor Diéguez,
está disposto a retirar a simboloxía
fascista das fachadas dos templos da
diocese e buscarlles un lugar axeitado se fose preciso e o reclamasen os
familiares dos caídos. Parece unha
boa solución e un intelixente proceder do bispo, antes de que plataformas, asociacións ou mesas comecen a
plantarse ante as igrexas, por ser os
últimos lugares onde quedan restos
do que foi a longa noite de pedra.

Miramos pola TV o funeral de Estado polo presidente Calvo Sotelo,
coa presenza dos reis, do Goberno
en pleno e demais autoridades, presididos polo cardeal Rouco Varela.
Penso que debeu de ser máis emotivo o celebrado en Ribadeo, coa calor
da xente e oficiado polo bispo Sánchez Monge.
Foi nesta diocese, concretamente
na basílica de San Martiño de Foz,
onde se atoparon uns frescos do século XII, posiblemente os máis antigos de Galicia. Isto revalorizará, sen
dúbida, un dos monumentos máis
senlleiros do país e dos máis antigos,
aínda que pouco coñecido. Na construción, datada no século XI, podemos atopar restos anteriores, mesmo mozárabes. É unha das xoias de
Mondoñedo e de Galicia.
En Lugo celebrouse entre o 12 e
13 de abril o XXX Curso de Pastoral da Saúde de Galicia: 215 persoas
formándose en Acompañamento no
Loito procedentes de parroquias e do
persoal dos hospitais galegos. As delegacións da Pastoral da Saúde van
traballando arreo e, xunto ás de Catequese, amosan un proxecto común
para un lugar común como é a nosa
terra. En Vigo, organizouse unha xornada de formación o 26 de abril sobre
un tema ben duro: Cómo educar os
nenos para vivir a morte, dirixida por
Suso Carracedo, delegado galego de
Pastoral da Saúde, e o profesor Lolo
Fernández. Participaron 68 persoas,
entre mestres, médicos, enfermeiras
e moitos pais e nais.
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A Coordinadora de Crentes Galegos celebrou a Asemblea anual no
colexio La Salle de Santiago, o día 26
de abril, centrados na precariedade
laboral, na sinistralidade e na inmigración, coa participación de representantes dos sindicatos presentes
no país e uníndose despois nunha
concentración na praza do Toural á
organización Intermón, onde se leu
un manifesto.
O presidente da Fundación San
Rosendo, o cura ourensán Benigno
Moure, foi condenado a 5 anos de cadea e á devolución de 600.000 euros
apropiados a unha anciá residente
no centro Os Gozos, en Pereiro de
Aguiar. Segundo a Xustiza, que fallou sentenza o 18 de marzo, a anciá
tiña as facultades mentais diminuídas cando lle fixeron asinar un documento para dispor dos seus bens. Foi
un caso que saíu en todos os medios
estatais e que non fixo ningún ben á
Igrexa, que xa non goza de moi boa
imaxe social, e que pouco contribuirá a animar na campaña da Renda.
Hai anos que Moure era cuestionado
por parte do clero ourensá polo achegamento a institucións rexidas polo
PP do omnipresente Baltar. Mesmo
se dicía que a San Rosendo era unha
axencia do PP. Moure e a Fundación
presentaron recurso a sentencia.
Faleceu a mediados de abril, en
Vigo, Leopoldo Durán, o cura amigo de Graham Greene, estudioso da
súa obra e inspirador dalgúns dos
seus escritos. Durán, que foi relixioso Paúl e profesor universitario, pu-
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blicou libros e estudios analizando a
obra de Greene. Eran sonados os días
que ambos compartían no mosteiro
de Oseira, onde se conservan moitos
recordos da súa presenza.
Morreu tamén o P. Villa, o capuchino que fundou nos anos 70 a Cidade dos Muchachos Agarimo en
A Coruña, tras anos de traballo no
barrio de O Portiño. Miles de nenos
procedentes da marxinación foron
acollidos no fogar de Agarimo, onde
recibiron formación humana e académica. Agarimo non sería posíbel
sen a implicación de amplos sectores
da sociedade coruñesa, que reaccionaron ante o reclamo feito polo P. Villa cando se pechou nunha gaiola dun
circo con catro leóns dentro. Hoxe en
día, Agarimo atende uns 80 mozos,
algúns chegados en pateiras, atendidos por 15 profesionais. O P. Villa
soubo pasar a un segundo plano hai
anos e ceder a dirección á TOR, unha
congregación franciscana.
Hai uns días acudimos a Compostela para escoitar a Eduardo Galeano,
unha das voces mundiais antiglobalización. Unhas 2.000 persoas enchían
o local e corredores, a maioría mozos
e universitarios. Parecía unha gran
asemblea de maio do 68. O compromiso de Galeano coa defensa dos
dereitos humanos, a voz incansábel contra as inxustizas do mercado
mundial, convérteno en profeta críbel para unha sociedade adormecida.
Será o camiño?
Rubén Aramburu Molet
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Lado, María del Mar; Torres,
Xosé María: Guía de ONGD de Galicia 2007/2008. Coordinadora Galega de ONGs para o Desenvolvemento. Santiago 2007, 159 páx.
Recollida de odas as ONGD que
funcionan en Galicia, con información sobre obxectivos, actuacións,
proxectos, materiais... Recoméndase
a consulta... e tamén o incorporarse
a algunha das asociacións, a ver se
imos avanzando cara outro mundo
posible.
Cidadanía, Rede de Aplicacións Sociais: Informe cero do sector
das ONGDs en Galicia. Coordinadora Galega de ONGs para o Desenvolvemento. Santiago 2007, 172 páx.
Informe que reflicte a evolución
histórica e situación actual das
ONGDs que actúan en Galicia, as
súas características internas, capacidade económica, debilidades e fortalezas. Este está chamado a ser documento de referencia para a análise
do tecido asociativo galego dedicado
á solidariedade internacional.
Robinson, Geodoffrey: Poder y
sexualidad en la Iglesia. Reivindicar el espíritu de Jesús. Sal Terrae,
Santander 2008, 285 páxs. Presencia
teológica.
Geoffrey Robinson xubilouse no
2004 como bispo auxiliar de Sidnei
(Australia). É, segundo a revista
inglesa The Tablet “un dos máis intelixentes e capaces entre os bispos
australianos”. Hai uns anos coordinou a resposta da Igrexa australiana

ós escándalos de abusos sexuais a
menores. Partindo desa experiencia,
fai neste libro unha crítica metódica
do uso e o abuso do poder por parte da Igrexa. Dende a Biblia e Xesús
de Nazaret, fai un enfoque da moral
sexual profundamente compasivo
e centrado na dignidade da persoa,
presentando unha nova igrexa para
este terceiro milenio, na que os seus
membros se moven na responsabilidade dos seres adultos, e non nunha
infantil obediencia.
O orixinal inglés: Confronting
Power and Sex in the Catholic
Church. Reclaiming the Spirit of Jesus, publicouno John Garratt Publishing Pty Ltd en Victoria (Australia)
no 2007. A tradución é de Milagros
Amado Mier
Weimer, Wolfram: Creer. El retorno de la religión. Sal Terrae, Santander 2008, 94 páxs. ST breve.
Wolfram Weimer é redactor xefe
da revista política Cicero, fundada
por él. Traballou en postos directivos
en grandes periódicos alemáns, o que
lle valeu ser distinguido con moitos
premios, entre eles o “World Newspaper Award” no 2002, e o de “Xornalista do ano” no 2004. Neste breve
pero intenso libro, defende a tese de
que o século XXI se está a converter
nunha época da relixión. Deus volve,
e non só como categoría filosófica,
tradición revitalizadora, convicción
teolóxica ou forza espiritual, senón
que entra tamén no ámbito político.
Este polémico escrito defende a tese
de que o proceso de secularización se
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vai inverter. Imos da época posmoderna á época neorrelixiosa.
O orixinal alemán: Credo. Warum
die Rückkehr der Religion gut ist,
publicouno Deutsche Verlags-Anstalt
en München (Alemaña) no 2006. A
tradución é de José Pedro Tosaus.
González Buelta, Benjamín: El
rostro femenino del Reino. Orar con
Jesús y las mujeres. Sal Terrae, Santander 2008, 125 páxs. El pozo de
Siquem.
Benjamín González Buelta é un
xesuíta español cunha intensa experiencia de inserción entre os pobres.
Viviu trinta e sete anos na República
Dominicana, onde foi mestre de novicios e Provincial, e actualmente é
superior dos xesuítas de Cuba. Ten
publicado moitos libros de espiritualidade. No que presentamos agora tenta, a través da poesía, a arte
e a teoloxía, axudar a contemplar o
amoroso misterio que o encontro de
Xesús coas mulleres do seu tempo
significa para toda a Igrexa e a humanidade. Este é un libro máis para
ser rezado que lido. Os poemas van
acompañados de suxerentes debuxos
do artista Antônio José da Silveira.
Encina Amatriain, Mariano N.:
Tras los pasos del sol. Hasta el fin
del mundo por el Camino de Santiago. TresCtres, Santa Comba 2008,
346 páxs. Vilarnovo.
Este avogado arxentino, aberto a
novas experiencias e apaixonado polo
Idade Media, escribe este diario literario da súa experiencia do camiño
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dende os Pirineos ata o Fisterra. A
súa viaxe, chea de sorpresas e decepcións, vaino levando cara o interior
de si mesmo, e os acontecementos
que vive abócano a unha fin de viaxe
inesperada como a vida mesma.
Acuña Trabazo, Ana: Letras dous
mil...8 Diccionario Xosé Mª Álvarez
Blázquez, TresCtres, Santa Comba,
2008, 207 páxs. Dicionario
Como cada ano dende o 2001, a
editorial TresCtres, na súa colección
Dicionario, edita un monográfico homenaxe á persoa a quen se lle dedica
o Día das Letras Galegas. Para este
2008 a figura é o poeta Xosé María
Álvarez Blázquez. A autora da obra é
a filóloga e investigadora Ana Acuña
Trabazo, e nela fai un percorrido pola
biografía, creación e obra de Álvarez
Blázquez. Achega tamén testemuñas
fotográficas e documentais da vida
deste autor, e achega interesantes
recursos didácticos así como unha
sinopse da súa vida no marco dos
acontecementos máis importantes
sucedidos en Galicia. Ábrese a obra
cun poético limiar de Luz Pozo Garza
Como un anxo loitabas.
Alfonso Parada, Xesús: A cor das
uces, Bubela Editorial, Santiago de
Compostela, 2008, 83 páxs.
En A Cor das Uces, Xesús Alfonso Parada continúa, a través da inspiración poética, a temática do seu
primeiro libro, Usos, Costumes e
Cousas do Courel. O poeta móstrase
como un agudo observador da natureza e os seus versos son o froito de
moitos días, de anos de contempla-

Libros chegados á redacción

ción e identificación, non para emitir
discursos rimbombantes senón para
expresar, poeticamente, algo moi elemental, moi sinxelo pero sincero: o
profundo agarimo que sente pola súa
terra, pola natureza e os seus fenómenos, a preocupación polo paso do
tempo, a mirada sobre os aconteceres
das xentes e da vida, cunha poesía
desproveito de artificios
Cao Martínez, Ramón: Thomas
Merton, Edita Fundación Enmanuel
Mounier, Salamanca, 2008, 144 páxs.
Sinergia.
Thomas Merton (Prades, Francia,
1915 – Bangkok, 1968) é unha persoa
da que se está a escribir moito. A súa
xuventude, brillante e desnortada,
remata aos 26 anos coa súa conversión católica e posterior ingreso na
orde dos trapenses ata a súa morte.
Nesta breve biografía, Ramón Cao
Martínez (que vive e traballa en
Ourense dende 1975) percorre a súa
vida e desvelanos unha personalidade singular e poliédrica; tamén nos
dá as claves para entender porque
esta figura resulta tan atractiva nos
nosos días.
González-Carvajal Santabárbara, Luis: Los cristianos en un
estado laico, Ediciones PPC, Madrid,
2008, 159 páxs.
Luis González Carvajal, director
do departamento de Teoloxía Moral
da Universidade Pontificia de Comillas, chama neste libro a un compromiso activo na sociedade por parte
dos cristiáns. Non podemos seguir
a mirar os touros dende a barreira.

Enmarcado nas leis civís, analiza os
pros e contras do cristianismo de presenza e o cristianismo de mediación,
abrindo pistas para a inserción dos
cristiáns na vida pública. No último
capítulo fai unha interesante análise
do financiamento da Igrexa.
Isidorianum. Revista semestral de
estudios eclesiásticos superiores. Nº
32-33, ano XVI (2007). Edita Centro
de Estudios Teológicos de Sevilla. Sevilla 2008, 442 páxs.
Codina, Victor sj: “No extingais
el espíritu” (1 Ts 5, 19). Una iniciación a la Pneumatología. Sal Terrae,
Santander 2008, 246 páxs. Presencia
teológica.
O Espírito estápresente na Igrexa
e enche o universo, e hoxe nos chama a ler as súas pegadas nos signos
dos tempos, no sufrimento de todos e
todas as que berran pola súa liberación. O veterano profesor de Teoloxía
afincado dende hai 20 anos en Bolivia, Victor Codina, quérenos facer
presente, sobre todo á igrexa latina,
ese Espírito que sopra dentro e fora
da nosa comunidade eclesial.
Grün, Anselm: Transforma tu
angustia. Impulsos espirituales para
vencer tus miedos. Sal Terrae, Santander 2008, 157 páxs. El pozo de
Siquem.
O bieito Anselm Grün convídanos
nesta obra a dialogar coa nosa anguria, a escoitala, a percibir o que nos
está a dicir. Tamén a discernir se nos
estáa amosar os nosos límites ou se
está a volver patolóxica en nós. En
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diálogo coa Biblia, facéndonos mirar
no espello de Xesús, fainos caer na
conta de nós mesmos.
O orixinal alemán: Verwandle deine Angst. Ein Weg zu mehr Lebendigkeit-Spirituelle Impulse, publicouno
Verlag Herder en Freiburg (Alemaña) no 2006. A tradución é de María
del Carmen Blanco Moreno.
Bonhoeffrer, Dietrich: 40 días
con Dietrich Bonhoeffer. Sal Terrae,
Santander 2008, 154 páxs. El pozo de
Siquem.
O escritor Ron Klug edita esta proposta para orar 40 días con textos
de Bonhoeffer, teólogo e pastor asasinado por conspirar contra Hitler.
A súa proposta é a revisión da nosa
radicalizade do seguimento de Xesús,
có estilo directo e firme deste grande
teólogo do século XX.
O orixinal inglés: 40-Day Journey
with Dietrich Bonhoeffer, publicouno
Augsburg Fortress en Minneapolis
(EEUU) no 2007. A tradución é de
Ramón Alfonso Díez Aragón.
Paoli, Arturo: Las bienaventuranzas. Un estilo de vida. Sal Terrae,
Santander 2008, 134 páxs. El pozo de
Siquem.
Arturo Paoli é crego dende 1940.
No 1960 trasladouse a Latinoamérica, e de 1983 a 2005 viveu nas fabelas de Foz de Iguaçú. Dende Italia
preséntanos esta reflexión que parte
do Sermón do Monte para fundar a
identidade persoal. A xustiza, a paz,
a pobreza, son relacións concretas
(políticas, económicas...) a través das
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que toda persoa realiza a súa verdadeira identidade.
O orixinal italiano: Le beatitudini.
Uno stile di vita, publicouno Cittadella Aditrice en Asís (Italia) no 2007.
A tradución é de Ramón Alfonso
Díez Aragón.
Decloux, Simon sj: “¡Creed en el
Evangelio!” Ejercicios de ocho días
con San Marcos. Sal Terrae, Santander 2008, 167 páxs. Colección Pastoral.
Simon Decloux sj despois de ser
superior provincial en Bélxica, dedícase hoxe no Congo-Kinshasa, á formación intelectual e animación espiritual de xoves relixiosos e cregos.
Seguindo o Evanxeo de Marcos, convídaos a deixarnos salvar polo fillo do
home que, na súa morte e resurrección, reúne a todos os seus elixidos
e elixidas, dende o extremo da terra
ata o extremo do ceo (Mc 13, 27)
O orixinal francés: “Croyez à
l’Evangile!” Retraite d’huit jours à la
suite de saint Marc, publicouno Fidélité en Namur (Bélxica) no 2002. A
tradución é de Milagros Amado Mier
e Denise Garnier.
Suárez, Cristina; Loureiro, Lucía: Glosario de termos para a avaliación de línguas. Centro Ramón
Piñeiro para a investigación en Humanidades e Secretaría. Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia,
Santiago 2008, 113 páxs. Termigal.
Con este glosario, o lector ou lectora poderase achegar a unha nomenclatura específica en galego cos seus

Libros chegados á redacción

correspondentes termos en inglés,
español, portugués e catalán. Neste
traballo colaboraron tamén Yolanda López, Ivonete da Silva e Laura
Sáez.
Alonso Girgado, Luís, Moreda
Leirado, Marisa e Vilariño Suárez, María: Saudade (Verba Galega
nas Américas) México D.F. 1942-1953.
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Secretaría
Xeral de Política Lingüística, Santiago de Compostela 2008.
Este volume recolle a edición facsimilar da revista Saudade, primeira
empresa sociocultural creada polos
galeguistas de México e que tivo ó
seu fronte a Xosé Caridad Mateo, Ramiro Illa Couto e Ramón Cabanillas
Álvarez. Entre os anos 1942 e 1953
editaron sete números que agora se
inclúen nesta publicación. Recóllense colaboracións escritas, así como
fotografías de óleos, esculturas, de-

buxos e gravados que nos mostran o
quefacer dos homes e mulleres que
viviron o exilio Mexicano.
Moreda Leirado, Marisa: Bohemia al centro gallego de La Habana.
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Secretaría
Xeral de Política Lingüística, Santiago de Compostela 2008.
Coa introdución de Luís Alonso
Girgado, sae do prelo esta edición
facsimilar do nº 17 da revista Bohemia, publicada na Habana o 25 de
abril de 1915. Este número dedicouse ó centro galego de La Habana,
ó que dedica 35 das súas 40 páxinas.
Amais de contar con todo o encanto
da prensa modernista da época, nos
mostra poemas, textos e fotografías
das persoas que daquela colaboraban
neste Centro Galego.
Marisa Vidal Collazo

REXOS COMA CARBALLOS
XXXI Romaxe de Crentes Galegos
Sábado, 13 de setembro de 2008
Praia Fluvial de Baltar (A Pastoriza-Lugo)
Vémonos na Pastoriza!!!
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