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Guieiro
Se ben é certo que
“Xesús Cristo é o mesmo onte e hoxe e será o mesmo sempre” (Hb 11, 8),
non o é menos que a cristoloxía mudou –e está a mudar– significativamente
nos últimos decenios. Así se puxo de manifesto no XXIII Foro Relixión e
Cultura en Galicia, organizado, como todos os anos, por Encrucillada.
Como xa ven sendo usual en edicións anteriores, os tres estudos principais que articulan o presente número reproducen os relatorios íntegros
que os asistentes puidemos desfrutar no Auditorio de Galicia, o 8 de novembro, de viva voz.
Unha presentación de singular calidade –elaborada por Xosé Manuel
Caamaño– enmarca a problemática cristolóxica xeral, apuntando, ao mesmo tempo, en modo suxestivamente interrogante, as cuestións concretas
que, ao inicio do Foro, esperabamos ansiosos ver tratadas nos relatorios.
A xulgar polos datos da enquisa respondida polos asistentes, e tamén –con
permiso– por experiencia persoal, non dubido en constatar que os relatores
non defraudaron, e penso que podo dicir que –cada quen no seu estilo e
dentro do seu tema– os tres tiveron unha gratificante aceptación.
O estudo de Andrés Torres Queiruga ofrécenos unha clarificadora reflexión sobre a difícil dialéctica da humanidade e a divindade de Xesús. A
través do estudo do que (a existencia de Xesús), o como (a súa singularidade), chégase finalmente a un quen (a súa identidade) no que se pretende
recuperar a humanidade real (non deducida) de Xesús e amosar, na súa
profundidade insondable, o misterio da súa radicación divina. Resultan especialmente suxestivos eses xermolos conclusivos de cristoloxía seminal.
Xulio Lois estuda a relación de Xesús coa pobreza: foi pobre Xesús? Pero
tamén se pregunta acerca da relación entre a súa predicación do Reino e a
opción preferencial polos pobres, que con tanta énfase subliñou a teoloxía
da liberación. Trátase dunha moda pasada ou dun reto permanente á esencia do cristianismo?
Isabel Gómez-Acebo orienta toda a súa reflexión cristolóxica desde a
achega das cristoloxías feministas. As primeiras reaccións críticas das mulleres teólogas foron cristalizando paseniñamente en iniciais –e aínda non
concluídas– cristoloxías que, por medio da relación de Xesús coa Sabedoría,
intentan superar a vinculación excluínte do Logos encarnado coa masculinidade de Xesús. A recuperación do mundo das relacións humanas, con
toda a súa dimensión plástica e corporal, permítelle reler o sufrimento, a
morte e a resurrección desde unha perspectiva diferente.
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A achega de Xabier Pikaza amósanos un amplo e actualizado abano de
materiais bibliográficos (tamén en soporte dixital) con instrutivos comentarios orientadores.
Pola súa banda, Xesús Portas agasállanos cunha breve pero bonita evocación da despedida de D. Daniel Espiño Otero que tivo lugar na vila de Sobradelo (Vilagarcía de Arousa) o pasado 19 de outubro. Nas súas palabras
atoparemos poesía, memoria agradecida e un auténtico espello que invita
a imitación.
Tamén, como achega, publicamos a crónica dun esforzo ímprobo froito do
amor á nosa lingua. Na Basílica do Pater Noster, en Xerusalén, pódese ler
e rezar o Noso Pai en infinidade de idiomas. Tamén en galego. O que houbo
que facer para que o galego estivese incluído nesa multitude de linguas
só o sabían, ata agora, uns poucos. Despois deste número saberano todos
os lectores da nosa revista que se deixen conducir pola implicada man de
Vicente Cerdeiriña.
Manuel Mejuto Sesto, presbítero da diocese de Mondoñedo-Ferrol vinculado ao proxecto Encrucillada e a toda a súa significación, finou hai poucos
meses. Bernardo García Cendán dá conta nun sentido In Memoriam –coa
súa diáfana prosa, fonda e cordial– do máis salientable da súa importante
traxectoria vital.
Completamos o número coas habituais roldas política, cultural e relixiosa. Non por habituais son doadamente previsibles, xa que, lonxe de ser
unha exposición monótona e superficial de feitos xustapostos, tentan profundar nos bastidores do acontecido, clarificando desde un punto de vista
persoal noticias e sucesos que, ben mirados, son máis significativos do que,
en principio, parecen. As visións de Xosé Luís Barreiro, Xoán Bernárdez e
Rubén Aramburu sempre sorprenden e, con elas sempre se aprende.
Incluímos tamén algunhas recensións de interesantes publicacións recentes e, como non, a nosa sección de libros chegados. Damos, así mesmo,
cumprida información da loxística do Foro e proporcionamos, de igual maneira, os índices do ano, elaborados xenerosamente polo antigo colaborador
Ramón Díaz Raña.
Todo isto, adobiado, como non pode ser doutro xeito, cos trazos sempre
creativos e insinuantes de Soedade Pite.

Pedro Castelao
Director
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Presentación:
Xesús, o Cristo, hoxe
Xosé Manuel Caamaño López

Bo día, benvidas e benvidos, un ano máis, ao XXIII Foro Relixión e
Cultura en Galicia que nesta ocasión leva por título Xesús, o Cristo,
hoxe.
Antes de comezar permítanme unha pequeno recordatorio. Hai uns
meses (xa case oito), erguémonos moitos coma calquera outra mañá
e de seguido nos decatamos de que non estabamos simplemente comezando un día máis. Entre os nosos correos non tiñamos esa media
ducia de mensaxes con novas de diarios en francés, nin as vistas de
paraxes espectaculares de todo o mundo. Pensamos: “estará de vacacións ou nunha ruta polo Cares”. Non tiñamos protestas dos 32.000
caracteres para os artigos, nin recordatorios para o prazo das entregas. Aquel día algo mudara nas nosas vidas. O guieiro de Encrucillada pasaba a ter un novo redactor, Rubén asinaba unha expresiva
Rolda sen título, en Irimia faltaba a columna de política, aos de Sendeirismo faltáballes un aventureiro, á Televisión Española en Galicia
un prexubilado, e todos sentimos con tristura a perda dese “astro
humilde e libre” que con acerto lle chamaba Daniel López no Trasno
de Irimia. Aquel non era un día máis, algo estaba mudando a vida
de moitas persoas e, porque non, tamén a tarefa de moitas causas.
Aquela brincadeira –que dicía Bernardo– da dura tarde do mes de
marzo en Ramil non tivo fin, verdadeiramente o tempo daba paso á
eternidade, aínda que na memoria –coma o mesmo Bernardo nos poetizou– “todo continúa, nada mudou: ti es dos nosos e nós somos dos
teus”. Para uns amigo, para outros compañeiro, pero para todos, sen
dúbida algunha, bo e fiel servidor. A ti, pois, Agustín, querido Tintxu,
vai dedicado este Foro Relixión e Cultura en Galicia do ano 2008.
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Precisamente o tema deste Foro é sobre a figura do gran servidor
por excelencia, sobre Xesús. Ese foi un dos temas que máis se repetía
nas avaliacións dos pasados anos e por ese motivo decidimos que era
un bo momento para tratalo. De feito, a actualidade da cuestión non
se lle escapa a ninguén, sobre todo pola relevancia dalgunhas publicacións recentes, desde as novelescas do estilo Código da Vinci, ata as
teolóxicas de Bieito XVI ou a tan problemática de José Antonio Pagola. Trala efusividade postconciliar e a decadencia dos noventa, Xesús
volve a ser un tema que “está de moda”.
Pois ben, o título deste Foro é Xesús, o Cristo, hoxe. Tal profesión
–en palabras de Walter Kasper– “representa o resumo da fe cristiá,
non sendo a cristoloxía outra cousa que a concienzuda exposición desta profesión”. Xesús é o Cristo, unha profesión por un lado “concreta”
de maneira escandalosa e por outro “universal” de modo insuperable.
Como aquel home da aldea –que reza o título do libro que logo se presentará– pode ser confesado como o Cristo, coma o Unxido de Deus, e
que repercusión ten na vivencia cristiá e nas nosas vidas? Responder
a esa cuestión é o que da sentido ao programa que temos por diante
para tratar ao longo desta xornada e que tentarei presentarlles.
“Quen dicides que son eu?” (Mc 8, 29), preguntara Xesús. A problemática estaba servida. Afirmacións misteriosas, sorprendentes, e,
sobre todo, oídos xordos e ollos cegos que traerían consigo o inicio
dunha problemática cuxa especulación chega ata os nosos días: a problemática en torno ao Xesús da historia e ao Cristo da fe. “Como ti,
sendo un home, te fas Deus?”, preguntaban os xudeus no evanxeo
de Xoán (Xn 10, 33). As polémicas xurdidas a raíz desta cuestión nos
primeiros andares do Cristianismo –que trouxo consigo gran cantidade de correntes de pensamento– e solucionadas dalgún xeito nos
primeiros Concilios, reábrense hoxe dun xeito novo. A cuestión non é
xa simplemente se Xesús é ou non fillo de Deus ou de que maneira se
relaciona con El, aínda que haxa quen poida poñer isto en cuestión.
As cuestións que verdadeiramente hoxe nos suxiren problemas e que
tamén teñen que ver co anterior son as seguintes: De que maneira
se fai presente Deus na historia? Pode concebirse un intervencionismo divino nun momento determinado e nunha persoa moi concreta?
É máis, porque nunha situación histórica de afloramento de moitas
outras confesións cristiáns y aínda doutras relixións –algunhas pre-
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cristiáns– chegan a poñer en cuestión a afirmación do catolicismo
como única vera religio. Polo tanto as preguntas poden multiplicarse:
Que é e onde está a verdade? Que papel ten Xesús entre Buda e Mahoma? Como seguir afirmando en continuidade con Lumen Gentium
do Concilio Vaticano II que “a verdadeira Igrexa de Cristo subsiste na
Igrexa Católica? Que papel ten Xesús e que papel xoga o Cristianismo
no diálogo interrelixioso? Como pensar a humanidade e a divindade
de Xesús? Estas son algunhas das problemáticas ás que cabe supoñer
que tentará dar resposta a primeira das conferencias a cargo do profesor Andrés Torres Queiruga.
Por outra banda, non hai dúbida de que a Igrexa e, porque non, tamén os propios teólogos, pasaron séculos e séculos discutindo acerca
de cuestións especulativas importantes pero, con frecuencia, alleas
aos propios problemas de milleiros de crentes na realización das súas
vidas. Case poderiamos dicir que as discusións en torno ao Cristo da
fe esqueceron gran parte da importancia do acceso ao Xesús tanto histórico como “da” historia. Por iso se dixo que durante séculos se fixera
unha Cristoloxía descendente. Se algo realmente importante e bo tiveron os grandes autores desde Reimarus ata Bultmann, máis aló das
súas propias conclusións, foi abrir o debate cara un novo tratamento
da figura de Xesús. Non é casual que teoloxías coma a da Liberación
xurdan precisamente no medio da coñecida coma “segunda busca”,
da New Quest, e xa case dando paso á “terceira busca” que, sabendo das dificultades, tenta facer unha Cristoloxía dende abaixo. Se en
Xesús atopamos o anticipo do noso mesmo destino, temos que partir
do coñecemento do propio Xesús da historia, non só pola importancia
cara a investigación, senón sobre todo porque resulta ser o criterio de
seguimento e un signo de liberación onde vemos, de maneira inigualable, unha denuncia das estruturas inxustas e unha clara “opción
preferencial polos pobres”. Por iso mesmo a teoloxía ten que ser unha
teoloxía encarnada, que parta das situacións de pobreza e opresión
–do reverso da historia–, dado que a Xesús só o coñecemos realmente
cando o seguimos. As preguntas suscitadas tamén son variadas: Ata
que punto podemos coñecer ao Xesús da historia e que importancia
real ten? Que lugar ocupa o Cristo da fe dentro dos métodos histórico-críticos? Ata que punto pode absolutizarse a afirmación da opción
preferencial polos pobres? Significa tal opción polos pobres –como cri-
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ticaba unha das Instruccións sobre a teoloxía da Liberación– unha opción parcial ou unha Igrexa de clase á inversa do habitual? Cuestións,
entre outras, que pensamos tentará responder o profesor Xulio Lois
na súa intervención.
Finalmente, xunto coas diversas teoloxías da Liberación –e todas
as chamadas teoloxías de xenitivo– e co descubrimento dos grandes
marxinados da historia, produciuse nos últimos anos, aínda que xa
viña de antes, o redescubrimento do papel da muller no Cristianismo
e na Igrexa, en gran parte debido tamén aos novos métodos de investigación bíblica e á contribución importante de textos non canónicos,
que fixeron que aquelas palabras de Tertuliano na súa interpretación
do texto do Xénese onde dicía “non sabes que es Eva? (...) Ti es a porta do diaño”, deixen de ter sentido. Radford Ruether, unha coñecida
teóloga, chegara a escribir que “a cristoloxía é a doutrina da tradición
cristiá que máis frecuentemente foi usada contra as mulleres”. Se
vemos aos grandes autores da Escolástica podemos constatalo sen demasiada dificultade. O cambio xeral da actitude con respecto á muller
producido sobre todo nos dous últimos séculos, onde xa non ten cabida
considerala coma un “macho fallido”, ten sen dúbida unha das súas
máximas expresións na teoloxía feminista, na que tamén partindo do
propio Xesús se pode descubrir un novo modo de relación e un novo
modo de presencia eclesial da muller. É un intento de análise bíblica
en contexto, superando as connotacións patriarcais ou kyriarcais e
o absolutismo concedido ao feito de que Xesús fora home e de que a
Deus se lle chame Pai. As preguntas tamén poden ser variadas: en
que sentido se pode dicir pois que Deus tamén é nai? Cal foi a actitude
de Xesús coa muller? Está a teoloxía feminista en contraposición coa
mesma teoloxía? Cal é o intento dunha Cristoloxía feminista e que
aporta ao descubrimento da figura de Xesús? Cuestións que, entre
outras, supoñemos que abordará a profesora Isabel Gómez-Acebo.
En definitiva, a pregunta de Xesús “quen dicides que son eu?” é
unha pregunta tal vez nunca de todo resolta pero que no entanto
non pode deixar de resoar na conciencia cristiá e que precisa dunha
actualización permanente ao fío da historia. Só así poderemos seguir
afirmando que “Xesús é o Cristo”: “a fórmula conserva o seu sentido
e segue pervivindo precisamente na medida en que é explicada”, dicía
Karl Rahner. Iso é o que se pretende ao longo deste Foro. Actualizar,
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clarificar e, sobre todo, abrir unha porta de acceso a Xesús que nos
permita comprender o seu misterio e, polo tanto, tamén parte do noso
destino, pois é nel onde atopamos de maneira insuperable –parafraseando a Pascal– a grandeza de Deus ao lado da miseria humana. Pois
ben, de novo, benvidos e que disfruten desde XXIII Foro Relixión e
Cultura en Galicia 2008.
Xosé Manuel Caamaño López

Universidade Pontificia Comillas de Madrid

10

474

Estudos

Xesús o Cristo
na comprensión e na
vivencia actual
Andrés Torres Queiruga

1. O movemento global da Cristoloxía
“Xesús Cristo onte, hoxe e sempre”, dixo a Carta aos Hebreos (13,8)
e a frase permanece ao longo dos séculos coma o cantus firmus, a melodía de fondo que marca o máis específico da fe cristiá, que encontra
en Xesús de Nazaré o seu firme apoio e o seu constante alimento. Pero
esta continuidade de fondo, para remanecer tal, debe ir adaptándose aos cambios do tempo, respondendo ás preguntas e acollendo as
posibilidades que lle veñen da permanente novidade da historia. En
ocasións a novidade discorre en curvas suaves e sen grandes declives. Noutras atravesa lugares avesíos, con xiros bruscos e fervenzas
vivas. Por iso resulta tan movida, interesante e ilustrativa a historia
da Cristoloxía, chea de descubrimentos e desvíos, de rexeitamentos
apaixonados e fascinacións inconmovibles.
Non vai ser ese o detalle do noso percorrido, imposible polo demais para un tratamento breve. Aquí interesa una ollada ampla, de
conxunto. Porque, vistos desde hoxe, nunha perspectiva histórica, todos eses cambios poden encadrarse nun dobre movemento de subida
e de descenso.
Foi primeiro un lento ascenso desde o encontro cun home concreto,
amasado da nosa mesma carne e marcado polas alegrías e os sufrimentos do noso destino. Pero un home que en todo iso, no modo de
vivilo e anuncialo, deixaba trasparecer unha diferenza que obrigou a
preguntar polo carácter único do seu ser, pola fondura do seu misterio. Inaugurouse así un proceso que en pouco tempo culminou nunha
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confesión que cambiou a historia: aquel predicador chegado de Nazaré era o Fillo do home, o Profeta, o Mesías, o Señor, o Fillo de Deus. A
partir de aí, para unha parte moi importante da humanidade, á que
temos a sorte de pertencer, estableceuse un longo período, onde, en vivencia íntima, realización comunitaria e reflexión sistemática, se foron facendo explícitas as riquezas e as consecuencias desa confesión.
Foi o longo período que, partindo da formación do Canon neotestamentario, pasando polos grandes concilios cristolóxicos, desembocou
na Cristoloxía clásica.
A pesar das inevitables variacións e mesmo de notables diferenzas,
tratouse en última instancia dunha comprensión pacífica, porque se
movía dentro dun espazo cultural que, visto desde a situación inaugurada pola entrada da Modernidade, resulta fundamentalmente homoxéneo. A herdanza do pasado conservaba as valencias significativas adquiridas no longo e fecundo proceso da súa formación, porque
as interpretacións de detalle podían variar, enriquecer ou mesmo empobrecer aspectos e matices, pero non rompían o cadro xeral.
Cousa distinta foi a quebra introducida pola nova cultura, que, empezando polas ciencias físicas e pasando pola crítica histórica e literaria até a revolución social e a renovación da psicoloxía, non se limitou
a revisións ou cuestionamentos de detalle, senón que rompeu o mesmo cadro xeral da interpretación e, cada vez máis, someteu todo o
enteiro pasado a unha revisión radical. A autoridade e a tradición non
só perderon a súa evidencia, senón que foron obxecto dunha desconfianza sistemática e de principio: se antes o herdado, por selo, era considerado verdadeiro, agora, tamén por selo, tendía a ser considerado
falso. Foi, en palabras de Gadamer, “o prexuízo contra o prexuízo”.
Hoxe somos moi conscientes de que non todo foi positivo e que moitas veces se pecou gravemente de inxenuidade nas expectativas e de
inxustiza nas interpretacións: algo que polo demais nos están a recordar con forza tanto as terribles crises reais –violencia, fame, destrución ecolóxica– como as insistentes denuncias teóricas por parte da
posmodernidade. No entanto, iso non pode ocultar o fundamental:
estamos do lado de acá dunha profunda quebra cultural, onde resulta
imposible toda comprensión do mundo e das persoas que –como declarou con enerxía o Vaticano II (Gaudium e Spes, 36)– non respecte
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a autonomía das leis que rexen o funcionamento físico e a realización
persoal e social. Iso non cuestiona a fe do NT, pero obriga a revisar
moitos aspectos da súa comprensión teórica, sobre todo no que respecta ao modo de explicar a presenza de Deus e do seu influxo salvador na
marcha do mundo. Xa non podemos seguir vendo a presenza divina
como negación ou diminución da nosa humanidade (senón como afirmación e potenciación da mesma), nin é lícito confundir a súa acción
coa das realidades físicas e mundanas, como se o influxo divino fose
unha causa máis entre outras, que manda choivas, castiga con pestes
ou cura enfermidades (para non falar xa de interferencias continuas
de anxos ou demos).
Tal é o motivo que levou ao segundo movemento: o de descenso, é
dicir, o do esforzo por baixar desde os altos conceptos herdados até
as súas raíces nos inicios de onde naceron e de onde foron tomando
o seu celme significativo. Porque o grande e inevitable perigo foi o de
manexar símbolos e conceptos, venerables pola súa orixe, pero que
privados do seu contexto orixinario resultaban abstractos e incapaces
de entregar a súa significación viva e vivificante. Non se trata, pois,
dun reflexo arqueolóxico, dunha volta nostálxica ao pasado para ficar
nel. O renacemento dos estudos esexéticos e históricos, a paixón polas
“vidas de Xesús”, tan vivamente descrita por Albert Schweitzer, non
foron un capricho, senón a reacción saudable do “instinto da fe” para
se bautizar de novo na experiencia orixinaria, empapándose nela para
subir conscientemente á confesión herdada. Trátase, nunha palabra,
de repetir o camiño dos Apóstolos e da primeira tradición, para chegar –con eles, coma eles e grazas a eles, pero desde as nosas coordenadas culturais– á mesma confesión. Unha confesión que manterá
idéntico significado fondo, pero agora apropiada vitalmente, é dicir,
expresada e vivida desde as preguntas, as dificultades e as esperanzas
da nosa cultura.
Intentar aclarar un pouco esa estrutura interpretativa é o que pretenden as seguintes reflexións. Aínda que serán inevitablemente máis
abstractas, espero que este enmarcamento xeral fará máis doada a
súa comprensión.
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2. Os tres tempos do proceso: que, como, quen1
Concretando o núcleo máis íntimo do problema, é doado ver que se
centra, de maneira fundamental e decisiva, na comprensión da relación entre a humanidade e a divindade na persoa de Xesús de Nazaré:
qué significa a confesión inaudita de proclamalo como “verdadeiro
Deus e verdadeiro home”, segundo a definición herdada do Concilio
de Calcedonia.
A repetición das palabras pode xerar a impresión de que xa comprendemos o seu significado, deixando así oculta a enormidade do
misterio que elas encerran e que nelas se confesa. Pode tamén levar
a que deamos por suposto que cando as repetimos hoxe no noso contexto cultural significan o mesmo que querían anunciar no tempo dos
Pais da Igrexa, no dos teólogos da Idade Media ou nos bispos de Trento. Pero ben sabemos que as mesmas palabras poden significar cousas
distintas e mesmo contrarias cando se enuncian en contextos diferentes. Moitas persoas asómbranse, por exemplo, cando grandes teólogos
como Karl Barth no mundo protestante ou Karl Rahner no católico
lles din que tomar a palabra “persoa” no seu significado actual para
dicir que en Deus hai tres persoas ou que Xesús o Cristo non é persoa
humana, leva non só ao sensentido senón tamén á herexía.
Non foi capricho, repito, a necesidade de volver ás fontes para que
as palabras, os conceptos e os símbolos volvan a se encher de sentido
comprensible e de vivencia eficaz. Nesa volta, que volve a percorrer
dentro da nosa cultura o camiño inicial, cabe distinguir, igual ca entón, tres pasos fundamentais. O primeiro é, claro está, o feito mesmo
da existencia de Xesús: que Xesús de Nazaré existiu e que del, da súa
vida e do seu anuncio naceu o cristianismo. En segundo e decisivo lugar, vén o modo, o estilo e a intención da súa existencia: como foi ese
home. Finalmente, a pregunta decisiva: quen era ese home, para ser
foi capaz de vivir o que viviu e anunciar o que anunciou.
É moi importante poñer de maneira clara e expresa esta cuestión,
porque, como era natural, na súa realización concreta o proceso preséntanos eses tres momentos entrelazados nunha interacción contiNo que segue terei moi en conta o meu artigo El misterio de Jesús el Cristo: divinidad
“en” la humanidad: Concilium 326/3 (2008) 365-375.
1
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nua, que non sempre permite ver a súa estrutura íntima. Esquematizando ao extremo, a confesión tal como chegou até nós aparece ela
mesma sostida por un dobre movemento. Igual que os seus contemporáneos, os apóstolos coñeceron, trataron e viviron con Xesús, un home
normal de carne e óso. Só pouco a pouco, partindo espontaneamente
do feito e o modo da súa humanidade emprenderon un ascenso indutivo, é dicir, unha reflexión que a partir de aí levounos á confesión da
divindade: para poder ser e actuar así, Xesús tiña que ser divino.
Pero despois o movemento inverteuse: unha vez que se alcanzou,
se confesou e se repetiu a confesión da divindade, foi ela a que pasou
ao primeiro plano. Dese xeito ela, a divindade, converteuse na base
dun descenso dedutivo para interpretar a humanidade: para poder ser
divino, Xesús “tiña que” ser e actuar así.
Como se ve, este segundo paso xa non atendía directamente aos
datos: convencidos de como tiña que ser, xa non era preciso verificar se efectivamente Xesús foi e comportouse así. Foi inevitable que
este segundo proceso tendese cada vez máis a marcar e acentuar todo
aquilo que parecía “necesario” –de ordinario, segundo a nosa lóxica
humana– para que puidese ser divino, e, ao mesmo tempo, a ocultar
todo aquilo que o podía facer demasiado humano. Para se decatar da
importancia deste proceso, abonda recordar afirmacións como a de
que Xesús xa no ventre da Virxe tiña plena conciencia de si mesmo e
era xa dono de todos os coñecementos do mundo…
Faise preciso comprender as razóns e as senrazóns deste movemento e mostrar a necesidade de o reequilibrar, para volver a partir da
humanidade tal como foi e non como nos parece que tiña que ser,
constitúe xustamente o gran desafío da cristoloxía actual. Pois só a
concretísima humanidade de Xesús, partindo dela e apoiándose nela
permite descubrir o verdadeiro e auténtico significado da súa divindade. A aclaralo queren contribuír estas reflexións, que se articulan nos
tres pasos indicados: que, como, quen.
Xa se comprende que darei por suposta a resposta afirmativa ao primeiro paso: o que da existencia real de Xesús. Por iso non lle prestarei
especial atención. Ben sei que houbo e hai intentos de negala, e recentemente apareceu en España un libro que se ocupa expresamente
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da cuestión2. Trátase, por fortuna, dun libro serio, cuxa lectura pode
ser útil precisamente para percibir a febleza das argumentacións en
contra. Non falemos xa de publicacións pseudocientíficas, de negocio quiosqueiro. Mesmo aquelas que mostran algún tipo de seriedade
científica e incluso, nalgúns casos, manifestan amplos coñecementos históricos, dificilmente poden ocultar o seu carácter de pre-xuízo
apaixonado, empeñado en demostrar o indemostrable.
Distinto é, claro está, como ben mostra o editor, o problema da interpretación: afirmada a existencia real –o que– de Xesús de Nazaré,
queda a investigación daquilo que en concreto podemos saber da súa
vida e da súa doutrina –do seu como– e, sobre todo, segue aberto o
misterio da súa identidade última: quen era Xesús. Se respecto do
primeiro paso convén non malgastar o tempo, nunca dedicaremos
abondo a estudar, meditar e asimilar os outros dous.
3. Da humanidade real á humanidade deducida
Na comprensión de Xesús operouse un tránsito seguramente inevitable, pero de consecuencias transcendentais. De predicador converteuse en predicado, de anunciador en anunciado. A reflexión sobre o
seu ser e a súa persoa pasou así a primeiro plano. Ademais, a necesidade apoloxética, nun ambiente relixioso-cultural, tan marcado pola
especulación grega, concentraron a atención no estudo metafísico da
súa divindade.
Dese modo que, cada vez máis, a divindade determina a comprensión da humanidade: non como foi realmente o home Xesús, senón
como debía ser en canto manifestación divina. Se, como dixen, o proceso inicial foi o paso dun encontro (que Xesús existe) a unha sorpresa (como existe), para concluír descubrindo a divindade (quen é
para existir así), agora a dirección invértese: do quen pasa ao como e
no extremo chega mesmo a cuestionar o que. Isto último sucedeu no
A. Piñero (ed.), ¿Existió Jesús realmente? El Jesús de la historia a debate, Madrid
2008. O editor puntualiza ben os resultados na última páxina (350): “Casi diría que el 99
% de los que hoy estudian a Jesús y el cristianismo primitivo, independientemente de su
adscripción religiosa, o a ninguna, de su pertenencia a una escuela de investigación, o
a ninguna, sostienen sin lugar a duda alguna que la respuesta a la pregunta «¿Existió
Jesús realmente?» es un sí rotundo”.
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docetismo, que non negaba a aparición de Xesús, pois esta era demasiado evidente, pero reducía xustamente a iso: a ser mera aparencia.
Houbo resistencias, sobre todo desde o ambiente xudeu-cristián,
onde a tradición realista bíblica e a maior forza do impacto da vida real
de Xesús estaban máis vivas. É mesmo case seguro que os evanxeos
naceron para restablecer o equilibrio fronte a un excesivo espiritualismo, que se fai presente nas mesma comunidades paulinas. Pero tal
equilibrio resulta xa difícil no evanxeo de Xoán3.
Como resultado, a humanidade real vaise escurecendo. Pasado non
demasiado tempo, as intricadas controversias teolóxicas mostran que
no extremo a ‘vida normal’ do Xesús terreo ten que aparecer como
o propiamente milagroso4. De feito, aludindo aos dous grandes campións da divindade, un concienciudo historiador da Cristoloxía nos
primeiros séculos puido escribir que para os dous grandes campións
da divindade, Atanasio e Hilario, a humanidade queda gravemente
desdebuxada: o Logos encarnado “non é un ser humano”5, di Atanasio, e o pensamento de Hilario resulta “sofisticadamente doceta”6.
Pola súa parte o concilio de Calcedonia necesitou xa equilibrar as afirmacións do de Éfeso: Xesús é verus Deus, como di o segundo, pero
é tamén verus homo, recorda o primeiro7. E só logrou un equilibrio
inestable. O Neocalcedonismo mostrou que o ambiente seguiu acentuando a divindade á conta da humanidade. De feito, para moitos (até
hoxe) instalouse un imaxinario que Karl Rahner cualificou de Criptomonofisismo.
Por sorte, isto non foi todo. Nunca a piedade perdeu o sentido da
humanidade de Xesús. Os evanxeos continuaron a ser lidos cos seus
feitos e os seus cariños, coa a súa compaixón e os seus sufrimentos. A
espiritualidade seguiu alimentándose da súa vida e do seu exemplo:
non foi casual que coa Devotio moderna o Kempis protestase contra
“os xéneros e as especies” dos escolásticos e proclamase como fundamental e irrenunciable a “imitación de Cristo”.
Cf. G. Theissen, Die Religion der ersten Christen, Gütersloh 2000, 81-98
G. Essen, Die Freiheit Jesu, Regensburg 2001, 55.
5
R. P. C. Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God, 2nd reprint, Michigan 2007, 451.
6
Ibid., 501.
7
J. Moingt, L’homme qui venait de Dieu, Paris 1993, 201-209.
3
4
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A reflexión tampouco se rendeu e coa entrada da Modernidade reemprendeu unha auténtica reconquista da humanidade xesuánica.
Por un lado, a crítica bíblica rompeu o literalismo de certas pasaxes
evanxélicas, e a investigación histórica desvelou o condicionamento
cultural dos dogmas, e, por outro, a nova cultura fixo ver o valor positivo da autonomía do secular e a densidade do humano. Co seu influxo
conxunto fixeron sentir a urxencia de recuperar a humanidade e proporcionaron novos medios para facelo. Até o punto de que cabe interpretar a cristoloxía moderna como o intento de inverter a inversión,
volvendo a tomar a humanidade como punto de partida, refacendo,
como xa dixen, “o camiño dos apóstolos” (Schillebeeckx).
Tal é o significado profundo, verdadeiramente epocal, da chamada
cristoloxía “desde abaixo”, é dicir, aquela que trata ante todo de rescatar a humanidade para desde ela alcanzar o significado da divindade.
Empresa difícil, como mostrou Albert Schweitzer; e tamén arriscada,
como mostran até hoxe tanto os erros reais como as condenas oficiais,
non sempre xustas ou xustificadas. Pero empresa necesaria, posible e
fecunda, como o mostran as magníficas cristoloxías actuais (abertas
e incompletas, pero indubidablemente as mellores que se elaboraron
en toda a historia cristiá).
Cabe afirmar que a fasquía actual do problema cristolóxico está definida pola seria dificultade teórica, pero tamén pola auténtica “necesidade epocal”: é preciso respectar o alcanzado na tradición e, ao
mesmo tempo, imponse traducilo nun novo paradigma cultural.
4. Xesús, real e concretamente humano
Do dito despréndese que urxe recuperar a humanidade concreta de
Xesús como punto integral de partida: non só “que” é verdadeiramente humano, para evitar cripto-monofisismos; senón “como” é humano, para ler aí a revelación do seu misterio e o noso misterio8.
Unha análise máis concreta do proceso de “recuperación da humanidade” de Xesús fíxena
hai anos na nosa revista: A humanidade de Xesús de Nazaret: Encrucillada,7 (1983), 403-408.
8
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4.1 Recuperar o “que”: a humanidade de Xesús, gramática da súa
revelación
Tras Calcedonia a negación expresa da humanidade queda excluída
e ninguén dentro da ortodoxia ousará cuestionala. Pero iso non impide que poida afirmarse con esquemas tan míticos e falsamente divinizantes, que resulte realmente “inhumana”. Humanidade afirmada en
teoría, pero realmente allea á nosa historia que busca e espera, sofre
e confía, afronta a tentación e a dúbida, crece e madura no tempo.
Todos recordamos un Xesús con ciencia infusa e de visión, que o sabía
todo (até desde o ventre), sen sufrimento real na “punta da alma”;
que só dubidaba, oraba ou preguntaba para dar exemplo, pois el non
o necesitaba; que non erraba nunca, estaba seguro de todo e facía decote milagres espectaculares. Que proclamaba expresa e literalmente
ser o Mesías, o Fillo de Deus, Deus... En consecuencia, rivalizábase en
acentuar canto o facía diferente de nós, desde o nacemento milagroso
a unha perfección tan acabada que non admitía limitacións nin defectos de calquera tipo.
Era, de certo, un modo benintencionado de confesar a súa divindade. Pero non o facía léndoa e aprendéndoa na súa humanidade real,
senón deducíndoa e impóndoa desde o que “segundo os nosos criterios” debía ser Xesús para poder ser divino. Máis que unha humanidade real e concreta, era unha humanidade deducida e abstracta. E o
máis grave aínda: esa concepción teórica aparecía fundida de maneira
indisoluble coa confesión da fe: cuestionar a teoría humana era cuestionar a fe divina, orixinando o rexeitamento instintivo e a condena
institucional. Inversión profunda e chea de consecuencias: no nome
da fe impúñase unha interpretación falsamente humana, escurecendo a verdadeira humanidade do Señor. E non cabe levarse a engano,
pois que se trata dunha tentación permanente, que aparece xa no
mesmo evanxeo, onde Xesús se viu obrigado a “reprender severamente” os apóstolos (Lc 9,55), e chegou a chamarlle “Satanás” a Pedro
(Mt 16,23).
Os medos e as resistencias explícanse porque o que está en xogo é
sagrado, e o cambio non resulta fácil. Pero por iso mesmo é preciso
emprendelo en nome da fe, dispostos á conversión. E aquí cómpre
unha advertencia enérxica e comprometida. Hoxe unha fe que queira
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ser actual e criticamente adulta non pode prescindir dunha coidadosa aprendizaxe, que –na medida das propias forzas ou posibilidades,
pero non menos por inercia ou desinterese– se vaia familiarizando
cos novos estudos e coas novas achegas que a investigación bíblica e a
reflexión teolóxica van facendo neste campo.
Non cabe confesar a centralidade de Cristo para a propia fe e manter
unha comprensión da mesma que non vai moito máis alá do aprendido no catecismo ou, canda máis, na preparación para a confirmación.
Porque entón resulta inevitable que toda nova comprensión apareza
como un perigo ou mesmo como unha negación da fe. E, por desgraza,
é ben sabido que canto menos se coñece, máis ousado se ten para xulgar os demais. Resulta moitas veces un espectáculo triste, se non gravemente escandaloso, ver como desde a ignorancia se condena como
herexía o que é froito dun traballo sacrificado e dunha entrega fiel ao
servizo dunha nova comprensión da fe.
Pénsese simplemente en que Rahner “escandalizou” ao falar do saber de Xesús en moitas cuestións, incluso acerca de si mesmo, como
dunha conciencia atemática, inexpresa e progresiva. Algo que a maduración cultural e os estudos concretos mostraron na súa “evidente
coherencia” cos datos evanxélicos, de xeito que hoxe o que de verdade
escandaliza é que aínda alguén se escandalice desa evidencia. Persistir no aprendido, acaso incluso nos estudos teolóxicos, ignorando os
avances da investigación, leva forzosamente a considerar como algo
herético toda visión renovada, trátese dos evanxeos da infancia ou dos
títulos cristolóxicos, da resurrección de Lázaro ou das aparicións e a
tumba baleira do Señor resucitado. Ocúltase así que o verdadeiro escándalo, na nosa cultura que Kant bautizou como unha “era crítica”,
equivale a facer incrible a fe ante a crecente evidencia histórica. Esta
descobre, en progresión imparable, a concretísima humanidade dun
Xesús galileo, alimentado na piedade do seu pobo, que compartía os
movementos sociais e relixiosos do seu tempo: “campesiño mediterráneo” (Crossan)9 ou “xudeu marxinal” (Meier)10.
J. D. Crossan, Jesús: vida de una campesino judío, Barcelona, 1994.
P. Meier, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. I: Las raíces del problema
y de la persona; II/1 Juan y Jesús. El reino de Dios.; II/2 Los milagros; III Compañeros y
competidores, Verbo Divino, Estella 2001-2003.
9

10
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Porque os datos non son mera curiosidade histórica, senón que
constitúen a trama mesma onde unicamente nos é posible coñecer o
Xesús real, porque a súa revelación, como dixo o Concilio, non sucede
mediante unha gnose teórica, senón “con toda a súa presenza e manifestación persoal”11. Nada máis anticristián que o medo instintivo
aos descubrimentos, cando, confiando na “auto-evidencia da figura”
(Hans Urs von Balthasar), o xusto é a apertura agradecida, porque
cada novo trazo enriquece a gramática onde podemos ler a súa revelación.
Os contemporáneos tiveron experiencia directa da figura histórica
de Xesús; a nós chéganos interpretada a través dos escritos que eles
nos deixaron. O sentido profundo da investigación acerca do Xesús
histórico consiste xustamente en traspasar esa interpretación para,
mediante ela, acceder á mesma experiencia e re-interpretala na nosa
cultura. A experiencia xerou o texto; o texto permite chegar á experiencia. Estudar o texto con todos os medios da crítica pode parecer
soberbia; en realidade, é o traballo máis humilde porque nace da obediencia ao que el nos quere ensinar. De entrada pode por veces parecer ameazador, pero, máis aló das impresións superficiais, canto máis
descubra, máis rica e verdadeira será a gramática onde ler o misterio
cristolóxico.
4.2 Aprender o “como”: o misterio de Xesús revela o noso misterio
A especulación “desde arriba” descoidou a humanidade. A historia
volve a ela, afirmando a súa realidade e resaltando a importancia do
seu modo vivo e concreto. E grazas a iso pode converterse en revelación para nós. Feito do mesmo barro, “nacido de muller” (Gál 4,4),
Xesús revela o sentido último da nosa vida, porque nola descobre enraizada no misterio do amor creador e salvador de Deus.
Dínolo un dos textos máis luminosos do Concilio: “só no misterio
do Verbo encarnado se esclarece o misterio do home”12. As discusións
acerca de naturezas e hipóstases tiveron a súa xustificación histórica,
pero parcializaron a reflexión teolóxica, impedíndolle ou cando menos
estorbándolle centrarse no decisivo: aprender como foi e viviu Xesús,
11
12

Dei Verbum, 4.
Gaudium et Spes, 22.
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para descifrar nas súas palabras, accións e actitudes como somos e
debemos vivir nós. As mesmas teoloxías kenóticas que, insistindo na
renuncia de Xesús a todo o que o faría aparecer “na forma de Deus”,
supuxeron un certo avance respecto do que, non sempre lograron escapar ao perigo de especulacións que ocultaban o como.
A espiritualidade, repito, comprendeuno mellor, e todo movemento
vivo das igrexas atopou sempre o seu alimento na imitación e seguimento do modo de ser e vivir Xesús. Os distintos acentos obedecían a
descubrimentos de novas dimensións: tal foi a impagable achega da
devotio moderna, dos exercicios ignacianos, da revisión de vida ou do
seguimento tan ben subliñado polas teoloxías da liberación. Porque
é en Xesús onde aprendemos que a nosa existencia está amparada e
envolvida no amor infinito e no perdón incondicional do Deus Abbá
(Pai-Nai); que a confianza nel asegura a “coraxe de existir” (Tillich);
que a verdadeira humanidade non está na riqueza ou no poder, senón
no amor, no perdón e no servizo; que vivir e promover a fraternidade
entre os humanos é o único modo lexítimo de crer en Deus.
Das súas Benaventuranzas nacen a inspiración, a forza de convicción e a capacidade de arrastre das teoloxías da esperanza e da liberación. Desde elas a opción polos pobres, a loita contra o mal, o anuncio
da resurrección de todo, incluídas as vítimas non rescatables na historia, son criterio definitivo para dar sentido á nosa humanidade. A
praxe e advertencias xesuánicas chaman a unha igrexa participativa,
servidora e comprometida coa tolerancia, a liberdade e a xustiza. As
novas procuras do Xesús histórico, mesmo sen o pretenderen sempre
expresamente, teñen aquí a súa razón profunda, porque obedecen a
un seguro instinto da fe. (E atrévome a pensar que incluso as deformacións indignas de certa literatura actual denuncian a procura
oculta dun Xesús verdadeiramente humano).
4.3 Deus fíxose home...
Tamén cara ao misterio de Deus se cambian os acentos. Xesús é
teocéntrico: predica a Deus non a si mesmo. Pero toda a súa humanidade, sendo revelación, convértese en parábola de Deus, orientando a nosa ollada non cara a especulacións metafísicas, senón cara ao
“Deus diferente” que se manifesta na súa conduta. Non deixa de ser
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o Deus sublime e transcendente, obxecto de respecto e de adoración
profunda, pero na súa experiencia máis íntima Xesús viviuno coma
o Abbá de tenrura infinita. A seguridade no seu amor irrestrito, que
non descoida un cabelo e nin sequera exclúe aos malos (Mt 5,43-48;
Lc 6,35-36), a confianza no seu perdón incondicional, e sobre todo
como consecuencia estrita o seu porse á beira dos pobres, dos perseguidos, dos marxinados, pasan ao centro.
Levando ao extremo a predicación profética, Xesús revela que o
máis urxente interese de Deus non é a súa gloria nin o ser servido,
senón a preocupación polo sufrimento dos seus fillos e fillas13. Por iso
se pon ao seu lado e, contra toda violencia e criterio humanos, eles
son declarados benaventurados. Crer nel non consiste en confesión
doutrinal (Mt 7,21), nin en sabedoría e prudencia (Mt 11,25), nin en
dominar, explotar e tiranizar (Mc 10,42-45; Mt 20,25-28; Lc 22,2527); senón en compaixón, axuda e servizo: “vinde, benditos do meu
Pai..., porque tiven fame e déstesme para comer”.
Urxe abrirse desde aquí ao misterio divino, afirmando, en tradución auténtica, que “Deus consiste en estar amando” (1Xn 4,8.16) e
ousando sacar a consecuencia de que “o único interese de Deus na
historia é o ser humano”, posto que Deus “non sabe nin quere nin
pode facer outra cousa que amar”14. Previo a toda especulación metafísico-cristolóxica, este é o significado primario e fundamental da
encarnación: que Deus, logo dun longo traballo de preparación, no
Antigo Testamento e nas relixións, grazas á humanidade de Xesús,
totalmente aberta ao seu amor e a súa chamada, puido mostrarnos
por fin o seu rostro máis verdadeiro e definitivo.
Mirar con toda atención esa humanidade e acollela con humildade,
deixándose aleccionar por ela sen lle impormos os nosos criterios, é o
traballo fundamental da cristoloxía. Só despois e apoiada niso, poderá
atender lexitimamente todo o demais.
Esta é a énfase máis decisiva do excelente libro de J. A. Pagola, Jesús. Aproximación
histórica, Madrid, 2008.
14
Esta é a énfase do meu libro Recupera-la creación. Por unha relixión humanizadora,
SEPT, Vigo, 1996.
13
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5. Cara ao misterio da filiación divina: divindade “na”
humanidade
O que e o como impuxeron a pregunta polo quen. Preguntárono eles
e debemos preguntalo nós: quen é/era este que fala con autoridade,
pasou facendo o ben e amou até o extremo?. A nosa pregunta encóntrase agora nunha situación vivamente dialéctica: pide unha resposta
que, desde o realismo histórico, afirme sen reservas a humanidade;
pero que, coa tradición, preserve o misterio da divindade. Tarefa inmensa e aberta. Aquí só son posibles indicacións cruelmente esquemáticas.
5.1 ...para que o home se fixese Deus
O cambio de perspectiva resulta decisivo: non no extra- ou no supra-humano, senón no humano debe buscarse o misterio. Wolfhart
Pannenberg dixo de maneira enérxica e inequívoca: “Se as afirmacións acerca de que Xesús é Deus supuxesen unha contradición coa
auténtica humanidade de Xesús, entón habería que deixar de lado a
confesión da súa divindade antes que dubidar de que Xesús foi realmente un home”15. Leonardo Boff, pola súa banda, afirmando “humano así como Xesús só pode selo Deus mesmo”16, traduciu ben o principio fundamental da cristoloxía de Karl Rahner, cando afirma que a
autonomía humana non está en proporción inversa senón directa á
presenza divina: “Cristo é home do xeito máis radical e a súa humanidade é a máis dotada de poder propio, a máis libre, non a pesar de ser
a asumida, senón porque é a asumida”17.
Isto representa unha auténtica mutación de paradigma. Spinoza
advertiu contra unha encarnación concibida demasiado facilmente
como transformación (desaparecería Deus e aparecería un home):
“Cando algunhas igrexas engaden que Deus tomou unha forma humana, eu advertín expresamente que non sei o que queren dicir; e
até, en verdade, afirmar iso non me parece menos absurdo que dicir
que o círculo tomou a forma dun cadrado”18. Elemental. Pero telo
Fundamentos de cristología, Salamanca, 1974, 235.
Jesus Cristo Libertador, Petrópolis, 1976, 193
17
Curso fundamental sobre la fe, Barcelona, 1979, 268.
18
Carta 73, a H. Oldenburg (Oeuvres complètes, La Pléiade, Paris, 1954, 1283).
15
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rigorosamente en conta suporía unha drástica revisión de numerosos tratados e eliminaría moita retórica teolóxica. Rudolf Bultmann
recordou enérxicamente a necesidade da desmitoloxización: ás veces
deberemos pensala “mellor ca el” e acaso “contra el” (Ricoeur), pero
nunca volvendo atrás da súa advertencia. Neste sentido tamén Karl
Rahner precaveu contra a univocidade do é aplicado a Xesús na súa
relación con Deus –“Xesús é Deus”–, coma se fosen realidades paralelas, tal como “Pedro é home”.
De feito, repensar a relación Deus-creación como identidade-na-diferenza representa talvez o punto máis crucial para un repensamento
a fondo do misterio cristolóxico, anunciado xa no diálogo LessingJacobi acerca do hen kai pan (“un e todo”, todo é un) de Spinoza e
sobre todo no máis relixiosamente vivo da especulación idealista. A
cristoloxía ten o seu lugar entre o Deus separado e afastado de nós,
propio da “conciencia desgrazada”, e o Absoluto que nulifica dialecticamente a creatura. Transcendente na súa inmanencia e inmanente
na súa transcendencia ou, en palabras máis concretas de santo Agostiño: “máis alto có máis alto en nós e máis íntimo cá nosa maior intimidade”, Deus está presente en canto nos afirma e transcéndenos en
canto nos identifica con el. O propio von Balthasar, nada sospeitoso
de veleidades inmanentistas, afirmou: “Máximo [Confesor] coa súa
filosofía cristolóxica da divino-humanidade é a verdade de Hegel”19.
A mutación no noso modo de comprender o misterio de Xesús pode
e debe emprenderse. O perigo non radica en afirmar a súa humanidade, senón en clausurala positivisticamente, non vendo tras os datos
históricos outra cousa que o fillo do carpinteiro (Mt 13,55; Lc 4,22).
A humanidade de Xesús é icona, non ídolo; símbolo real, non signo
baleiro. Resulta indispensable como gramática, pois sen significado
literal non pode existir o simbólico; pero desde si mesma abre a un
misterio único e definitivo: ep’eschatou, “na culminación da historia”,
di a carta aos Hebreos (1,2).
Aquí a reflexión pide certamente que acurtemos o paso, deixándonos
tutelar pola tradición. Non para admitir ditados de maneira inxenua
e acrítica, senón para evitar desvíos xa explorados e concentrarse no
19

Herrlichkeit II/2, 655.
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esencial. Tutela criticamente asumida, aprendendo daquela experiencia que, en menos de dúas décadas –como afirmara Martin Hengel20
e, entre outros, corrobora Larry W. Hurtado21– levou a comunidade
primeira a confesar o misterio cristolóxico, manifestado nunha devoción que, sen negar o monoteísmo do Antigo Testamento, expresouse
en símbolos que introducen a Cristo no interior do mesmo Deus e que
foron traducidos despois en dogmas conciliares.
O cambio cultural fixo en aspectos importantes moi opaca esa dobre tradución que constitúe a nosa preciosa herdanza teolóxica. Con
frecuencia, contra o que talvez cabería esperar, resulta moitas veces
máis transparente a primeira, a neotestamentaria, pola espontaneidade da súa linguaxe. A cristoloxía actual toma nota disto insistindo
no sentido relixioso do dogma e na dimensión soteriolóxica ou salvífica como matriz significativa da cristoloxía.
Non se trata, está claro, de negar a verdade dogmática nin a súa
lexitimidade cultural, pero imponse negar a unión indisoluble coa
súa mediación filosófico-conceptual. O entón dito era pensable no seu
tempo, pero, como dixo Joseph Moingt, “sería até máis pueril que
temerario seguir dicíndoo hoxe”22. O que de verdade interesa é manter o esencial: aquilo que, en definitiva, Nicea quixo afirmar contra
Arrio é que “nada menor que Deus estaba, está presente e actúa en
Xesús” 23. Paulo, tan próximo ao comezo, usa repetidamente palabras
que expresan a súa estrutura íntima: “O Deus e Pai do noso Señor
Xesucristo” (Rm 15,6; 2Cor 1,3; 11,31; Col 1,3¸Ef 1,3.17), que James
D. G. Dunn explica así: “Xesús é o único Señor exactamente como, e
exactamente porque, Deus é o único Deus”24.
Der Sohn Gottes, Tübingen, 1975, 11.
Principalmente: Lord Jesus Christ, Eerdmans, 2003.
22
J.Moingt, O.c., 627.
23
R.Haight, O.c., 299; cf. 288-299 y passim; G.Theissen, O.c., 370-371, que o une ao
Grundaxiom do monoteísmo.
24
The Theology of Paul the Apostel, 1998, 248; cf. § 10-11). Isto non resulta negado polas
concomitancias lingüísticas e hermenéuticas coa veneración imperial –o emperador
como “Kyrios”, “Salvador” e “Fillo de Deus”, senón que o aclara nunha continuidade
por contraste: como amplamente analizan J. D. Crossan/J. L. Read, In Search of Paul,
HarperCollins, 2004, idénticas palabras transmiten unha experiencia contraposta.
20
21
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Entre Xesús e Deus, a identidade debe confesarse e a diferenza debe
preservarse. Difícil equilibrio. Real en Paulo grazas sobre todo ao seu
insubornable monoteísmo, pero dificultado despois polos conceptos
culturalmente situados en que se expresaron os dogmas. Sería teoloxicamente suicida e epistemoloxicamente inxenuo negar a verdade
do que significa o dogma, pois, como ben dixo Hegel, falando da Trindade: “Se hai un sentido nesta Trindade, entón temos que comprendelo. Malo sería que non houbese ningún sentido en algo que durante
dous milenios foi a representación máis santa dos cristiáns”25.
Pero ese sentido debe ser rescatado dun literalismo obxectivante. A
mesma tradición equilibrou o Deus fíxose home, completándoo: para
que o home se fixese Deus. De ordinario non se notou que o simbolismo afecta aos dous membros do enunciado e debe por tanto facerse
efectivo nas dúas direccións. Facerse Deus fúndase no misterio de Xesús e aplícaselle directamente a el; pero desde el dise tamén de todo
ser humano. Iso debe axudar a romper calquera literalismo. É certo
que o ser humano se ilumina con Xesús; pero, en xusta reciprocidade,
tamén o é que as afirmacións sobre Xesús reciben luz da súa comuñón co humano: divino na súa humanidade. Nesta difícil tensión, que
debe conxugar dous horizontes culturais moi diversos, precisamos refacer hoxe a interpretación da súa divindade. A experiencia orixinaria
ilumina a fondura da humanidade xesuánica, pero o realismo desta
constitúe hoxe a gramática que con conceptos actuais nos pode achegar ao significado da divindade cristolóxica.
5.2 Unha cristoloxía seminal
Recordo a saudable impresión que me causou Edward Schillebeeckx
recoñecendo as dificultades que deixaron aberto e inacabado o final
do seu libro sobre Xesús. Aprendín que ese era o destino dunha cristoloxía honestamente actual. Escribín entón: “Máis aló dunha primeira
e superficial impresión, compréndese pronto que moito, acaso o mellor, da súa achega dásenos xustamente a través destas dificultades.
Non cabía esperar outra cousa, se en verdade se trata de abrir novos
camiños”26.
25
26

Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, ed. Suhrkamp, Bd 18, 253.
“El proyecto cristológico de E.Schillebeeckx”, en Repensar la Cristología, Estella 1996,
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Por fortuna a dificultade actual abre tamén novas posibilidades.
Talvez a fundamental deba buscarse no seo mesmo da tensión, profundándoa cara ao seu significado xenuíno. En Xesús-o-Cristo aprendemos que a irrenunciable afirmación do humano non se opón á súa
fundamentación radical en Deus. A visión obxectivante que interpreta a diferenza divina en paralelo coa diferenza creatural, de xeito que
o outro de Deus sería a negación da creatura (Feuerbach), inducindo
unha inevitable conciencia desgrazada, escureceu a tradición, pero
nunca a dominou totalmente. Desde o tomasiano “rebaixar a perfección da criatura equivale a rebaixar a perfección do poder divino”27,
até o non-aliud de Nicolás de Cusa, a conciencia cristiá –contra a acusación onto-teolóxica de Heidegger– soubo que a nosa radicación no
Deus que crea-por-amor afirma en canto fundamenta; non suprime a
autonomía, senón que, polo contrario, consiste en afirmala.
As profundidade infinita desa radicación, onde todo ten a súa orixe,
permite intuír a diferenza de Xesús sen negar a súa continuidade connosco: filii in Filio, comprendeu sempre a tradición A súa diferenza non o afasta; ao contrario, achégao e úneo máis: é “diferenza-nacontinuidade”, diferenza por intensificación. O cal curta de raíz toda
imaxinación mitolóxica e intervencionista: invertendo a dirección,
permite ver a Cristo non vindo desde arriba, como unha irrupción
externa no mundo, senón xurdindo –coma nós, pero na súa diferenza específica– do mesmo seo divino (recórdense as fondas consideracións de Eckhart: creados no mesmo ser xerado Cristo). Aquí radica
a profunda evocación da definición rahneriana, “a cristoloxía como
a antropoloxía chegada definitivamente a si mesma”: intuición que
non di nin pode dicilo todo, pero abre acaso o camiño máis realista
para a significación inesgotable. Anuncia unha tarefa urxente para a
cristoloxía actual28.
61-156, en p.107-108.
27
Contra Gentiles III, 69, 15.
28
Persoalmente intenteino nos meus libros sobre a revelación e a resurrección: renunciar
a intervencionismos empíricos non nega a súa realidade salvífica; ao contrario, recupéraa
criticamente a nivel máis fondo e vital. Cf. A revelación de Deus na realización do home,
ed. Galaxia, Vigo, 1985 (nova ed. en castelán: Repensar la revelación. La revelación
divina en la realización humana, Trotta, Madrid, 2008) e Repensar a resurrección. A
diferencia cristiá na continuidade das relixións e da cultura, Ed. SEPT, Vigo, 2002.
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O carácter divino de Xesús, lonxe de quedar ameazado, abre a súa
profundidade infinita, pois o como é e quen é Xesús bota as súas raíces na eterna decisión de Deus. É Deus mesmo, no seu ser e na súa
liberdade eternos, quen se manifesta en Xesús, tanto no sentido económico de manifestación histórica, como no sentido inmanente do ser
divino mesmo: Xesús é así, porque desde a eternidade Deus quérese e
determínase a si mesmo como Pai-de-Xesús. O carácter único aparece
así como idéntico coa filiación divina.
Ao mesmo tempo, a solidariedade non nega a ontoloxía, senón que
a vivifica na soterioloxía: pro nobis. Xusto porque a dificultade para
comprender a diferenza crística nace da súa profunda identidade connosco, sinala tamén o foco da máxima significatividade. Sospeito que
talvez aquí se anuncia un criterio fundamental da cristoloxía futura,
que podería formularse así: “os enunciados acerca de Xesucristo adquiren significación efectiva en canto, dalgún modo e en xusta proporción, poidan enunciarse tamén de nós”. Xa o dixera Pascal: “É
un dos grandes principios do cristianismo, que todo o que sucedeu a
Xesu-Cristo debe pasar na alma e no corpo de cada cristián”29. E para
citar de novo a Karl Rahner, tamén el insinuou continuamente esta
implicación, vendo a mesma unión hipostática non coma algo illado
e aparte, senón como “un momento interno da totalidade do agraciamento da criatura espiritual en xeral”30. E, recordemos, iso mesmo é
o que supón o mesmo Vaticano II cando afirma que o noso misterio se
aclara no misterio de Cristo: ao comprendelo, comprendémonos; ao
comprendérmonos, comprendémolo.
Neste cálido espazo entre a continuidade e a diferenza terá que se
mover sempre a tarefa inacabable da cristoloxía. Deberá afirmar ambas, en dialéctica incesante: a unha e a outra, a unha criticando e
fecundado a outra. Xesús, recoñecido como irmán e confesado como o
Cristo, é Pioneiro (archechós) e Primoxénito (protótokos). Compañeiro e irmán: igual, pero distinto; distinto, pero igual.
Andrés Torres Queiruga

Teólogo. Profesor de Filosofía da Relixión da USC

29
30

Carta a M. y Mme Périer, 17-10-1651, en Oeuvres Complètes, Pléiade, 1954, 497-498.
Curso fundamental sobre la fe, cit, p, 241.

493

29

Estudos

Cristo e a opción polo pobre
Julio Lois Fernández

No documento A xustiza no mundo, elaborado polos bispos reunidos
no terceiro Sínodo de 1971, dise o seguinte: “Cristo, coa súa acción e
a súa doutrina, uniu indisolublemente a relación do home con Deus e
cos demais homes. Cristo viviu a súa existencia no mundo como unha
doazón radical de si mesmo a Deus para a salvación e a liberación
dos homes. Coa súa predicación proclamou a paternidade de Deus
para todos os homes e a intervención da xustiza en favor dos pobres e
oprimidos (Lc 6, 21-23). Deste xeito, Cristo fíxose mesmo solidario de
estes os seus ‘pequenos irmáns’, até chegar a afirmar: “Canto fixestes
cun destes os meus irmáns máis pequerrechos, comigo o fixestes (Mt
25, 40)”1.
Cf. Los documentos del Tercer Sínodo, Ed PPC, Madrid, 1971, p. 50. Os Bispos españois
na Introdución Xeral do seu Documento “A caridade na vida da Igrexa”, de novembro de
1993, dinnos: “Cantos cremos en Deus e na Boa Noticia de Xesús Cristo non poden dar
as costas á amarga realidade da pobreza... Deus non quere a pobreza que impide aos
seres humanos ser libres e vivir de acordo coa súa dignidade. Xesús Cristo, o Fillo de
Deus enviado polo Padre, manifesta na súa conduta histórica os sentimentos compasivos
de Deus para cos pobres. Vén a ‘proclamar a liberación aos cativos e dar vista aos cegos,
a liberar aos oprimidos e a proclamar un ano de graza do Señor’ (Lc 4, 18-19). Movido
a compaixón, a ninguén exclúe do seu proxecto de salvación e defende a causa dos
socialmente marxinados. El mesmo é a Boa Noticia para os pobres” (cf. La caridad en
la vida de la Iglesia. Propuestas para la acción pastoral aprobadas por la LX Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Ed. EDICE, Madrid, 1994). En febreiro de
1994, os bispos da Comisión Episcopal española de Pastoral Social referíndose a Xesús
de Nazaret, afirmaban: “Este pobre de Iavé que é o pobre máis grande de toda a historia
do pobo de Deus, manifesta un amor preferencial aos pobres e aos oprimidos. Tanto
que lles concederá un título especial: ser os seus representantes, os seus delegados,
as súas presenzas na rúa e no mundo. Poderiamos dicir que Xesús nos deixou dous
sacramentos da súa presenza: un sacramental, no interior da comunidade: a Eucaristía;
e o outro existencial, no barrio e na aldea, na choupana do suburbio, nos marxinados,
nos enfermos de Sida, nos anciáns abandonados, nos famentos, nos drogadictos, ... Alí
está Xesús cunha presenza dramática e urxente, chamándonos desde lonxe para que
nos aproximemos, nos fagamos outros do Señor, para facernos a graza inapreciable de
axudarnos cando nós o axudamos” (cf. La Iglesia y los pobres, nº 22, Ed. EDICE, Madrid,
1994). Sorprende dolorosamente que no momento actual que estamos a vivir, azoutados
por unha crise económica que descarga os seus efectos máis perversos sobre os máis
pobres, afirmacións proféticas dos nosos bispos como as recollidas nesta nota non se
multipliquen.
1
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Pode considerarse un excelente comentario ao texto sinodal o afirmado por I. Ellacuría unha longa década máis tarde: “Pertence esencialmente á vida e á misión de Xesús a súa referencia e pertenza ao
mundo dos pobres. E cando dicimos esencialmente queremos significar que, se non se dá esa referencia ou se se dá de forma indebida,
queda desvirtuado o mesmo Xesús como salvador dos homes”2. Como
a vai, a afirmación é cristoloxicamente densa: se a Xesús non o relacionamos esencialmente cos pobres e o seu mundo ou se malentendemos a natureza e importancia de tal relación, falsearemos enteiramente a súa significación e, en consecuencia, o contido e a estratexia
do proxecto salvífico de Deus.
Este pequeno traballo quere precisamente centrarse na consideración desa relación de Xesús co mundo dos pobres co fin de verificar
como a opción por eles e a súa xusta causa informou a súa mensaxe e
a súa vida e como ha de ser, en consecuencia, dimensión ineludible de
quen o queira seguir.
Para iso imos considerar primeiramente o status de vida de Xesús, a
súa propia condición socio-económica, para centrarnos seguidamente
na súa mensaxe e a súa vida, no seu dicir e facer. O convite urxente
de Xesús feito a quen se queira adherir a El de optar polos pobres e a
súa xusta causa.
1. Foi pobre Xesús?
Talvez antes de responder directamente á pregunta formulada sería conveniente facerse outra pregunta previa: contamos acaso con
datos históricos que nos permitan coñecer o status socio-económico
de Xesús?
Certamente, hoxe estamos de acordo en que non é posible escribir
unha biografía sobre Xesús. Desa etapa longa da súa existencia que
adoitamos chamar a súa “vida oculta” pouco podemos dicir. Sabemos
tamén que os relatos evanxélicos, fontes fundamentais para recuperar a figura histórica de Xesús, non son propiamente informes documentais escritos con talante de historiador moderno, senón testemuCf. Pobres, en C. Floristán e J. J. Tamayo (eds.), Conceptos fundamentales de pastoral,
Ed. Cristiandad, Madrid, 1983, p. 792.
2
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ños de crentes escritos á luz da Pascua coa finalidade de ofrecernos a
Boa Noticia de salvación.
Non obstante, indagando sobre o que se nos di nos relatos sobre o
seu nacemento, a súa estanza en Nazaret e sobre a forma de vida que
elixiu posteriormente para anunciar o Reino e que lle levou á morte
na cruz, creo que estamos en condicións de saber se Xesús foi pobre e
cal foi a natureza da súa pobreza.
Lucas narra así o seu nacemento: “E sucedeu que mentres estaban en Belén lle chegou a María o tempo do parto, e deu a luz o seu
fillo primoxénito, envolveulle en cueiros e deitouno nun presebe, porque non había sitio para eles na pousada” (2, 6-7). Comenta González Faus esta pasaxe: “Os evanxeos da infancia crearon á esexese os
maiores problemas. Pero, se é verdade que eles coroan o proceso de
‘divinización’ do Señor, entón resulta incomprensible que ese proceso, configurador das orixes celestiais, vaia dar o dato do nacemento
nunha cova. Coa cova non hai escapatoria: non ten ningún significado
especial como pode telo o deserto. Non expresa máis que a miseria e
a falta doutro lugar”3.
É tamén Lucas quen nos di que o anuncio do nacemento de Xesús
tivo como primeiros destinatarios aos pastores. Se temos en conta
que, como dicía o rabino Xosé ben Chorina, “non hai no mundo oficio
máis desprezable que o de pastor”, se entende ben o que nos quere
transmitir Lucas: que os máis pobres son os destinatarios prioritarios
da Boa Noticia que vén a anunciarnos Xesús.
Cf. La Humanidad Nueva. Ensayo de Cristología, Ed. Sal Terrae, Santander, 1984,
p. 86. Non faltan esexetas que discuten a historicidade do presebe (cf. ao respecto
a interpretación distinta que fai do presebe R. E Brown en El nacimiento del Mesías.
Comentario a los relatos de la infancia, Ed. Cristiandad, Madrid, 1982, pp. 437-443). Non
obstante, aínda nese suposto, co presebe algo se apunta que é certo na historia real
de Xesús: que, como diría Meier, Xesús foi un xudeu marxinal. E por iso é presentado
nacendo na marxinación ou nos “arredores”, “porque non había sitio para eles na
pousada”. E non esquezamos que rematará morrendo tamén nos “arredores”, cravado
nunha cruz, extramuros da cidade de Xerusalén.
O que neste traballo nos interesa é facer ver que o compromiso de Xesús cos pobres foi,
nos seus aspectos máis decisivos, e deixando á marxe cuestións discutibles de matiz
que non alteran o esencial, o compromiso que viviu realmente Xesús de Nazaret.
3
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Os relatos evanxélicos subminístrannos datos que nos permiten
afirmar razoablemente que Xesús formou parte dunha familia humilde, radicada en Nazaret, unha pequena e descoñecida aldea da Baixa
Galilea4.
Lucas conta no seu Evanxeo que “cando se cumpriron os días da
purificación prescrita pola lei de Moisés, levaron ao neno a Xerusalén
para presentalo ao Señor, como prescribe a lei do Señor: Todo primoxénito varón será consagrado ao Señor. Ofreceron tamén en sacrificio,
como di a lei do Señor: un par de rulas ou dous pombiños” (2, 22-24).
Agora ben, esta última ofrenda era a propia das familias pobres como
indica o Levítico 12, 6-8: “Ao cumprirse os días da súa purificación...
presentará ao sacerdote... un año dun ano como holocausto... Esta é a
lei referente á muller que dá a luz a un neno ou a unha nena. Mais se
a ela non lle alcanza para presentar unha res menor, tome dúas rulas
ou dous pombiños ... ”.
Marcos refírese directamente a Xesús como carpinteiro (“tékton”),
mentres que Mateo o chama “fillo do carpinteiro”5. En realidade ambas as dúas afirmacións son consonantes porque era frecuente que os
fillos exercesen o oficio dos seus pais. Podemos confiar en que Xesús,
durante a súa estancia en Nazaret, exercese o oficio de carpinteiro
xa que, como ben indica Meier, “non había razón para que Marcos,
ou os predicadores cristiáns antes que el, se atrevesen a atribuír a
Xesús unha ocupación que non gozaba de especial prominencia na
súa sociedade”. Após unha coidadosa consideración dos traballos que
realizaba o tékton en tempos de Xesús, conclúe o mesmo Meier: “En
certo modo, pois, Xesús era un dos pobres que tiñan que traballar
duramente para vivir”6.
Segundo J. P. Meier, Nazaret en tempos de Xesús contaba cuns 2.000 habitantes.
Crossan rebaixa o número e fala de 1.200 a 2.000. Mais en traballo máis recente, e
baseándose sobre todo nos datos que proporcionan as moitas escavacións arqueolóxicas
que se realizaron, Jonathan L. Reed fai unha rebaixa aínda maior e afirma que Nazaret
non dispoñía dunha poboación superior aos 400 habitantes (cf. El Jesús de Galilea.
Aportaciones desde la arqueología, Ed. Sígueme, Salamanca, 2006, p. 110).
5
Cf. Mc 6, 3 e Mt 13, 55
6
Cf. Un judio marginal. Nueva visión del Jesús histórico, Ed. Verbo Divino, Tomo I, Estella
(Navarra), 1998, pp. 290-297.
4
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Algúns estudosos actuais afirman que Xesús ademais de tékton –é
dicir, membro do estrato social dos artesáns– pode ser considerado,
ao mesmo tempo, como campesiño. “Como mínimo, vivía nunha sociedade agraria, coa que estaba conectado economicamente e que en
certo modo o sostiña. É posible que dedicase algo do seu tempo á agricultura, e neste sentido poderíaselle considerar como un campesiño,
aínda que atípico. En todo caso era indubidablemente membro dunha
sociedade campesiña”7.
A partir do dito até aquí, podemos clarificar cal foi o status socioeconómico de Xesús mentres permaneceu en Nazaret, é dicir, antes de
ir ao encontro de Xoán Bautista nas beiras do río Xordán?
G. Lenski no seu coñecido traballo sobre as sociedades agrarias
do século I –o tipo xenérico ao que pertencía sen dúbida a sociedade na que viviu Xesús durante a súa estanza en Nazaré–, fálanos do
abismo que separaba nas devanditas sociedades ás clases altas das
baixas. Entre estas últimas –que son as que máis interesa considerar,
tendo en conta a finalidade deste traballo– inclúe en primeiro lugar
aos campesiños, a grande maioría da poboación, que vivían ao nivel
da mera subsistencia. Nun chanzo máis baixo estarían os artesáns,
aproximadamente un 5% da poboación. E aínda máis abaixo as clases
dos degradados e os desprezables, onde se situaban os mendigos, os
escravos, os xornaleiros sen terra propia, as prostitutas...8.
Se Xesús foi, como xa dixemos, un artesán (tékton) e, ao mesmo
tempo un campesiño, deberiamos concluír que pertenceu ás clases
baixas da súa sociedade e que, en consecuencia, necesitou traballar
esforzadamente para poder subsistir.
Convén lembrar que a lingua grega, na que foron escritos os
Evanxeos, dispón de dous termos para referirse aos pobres: pénes e
ptochós. Co primeiro designábase as persoas que se vían obrigadas
a traballar de forma esforzada para poder satisfacer as súas necesidades máis fundamentais. Co segundo, ás persoas carenciadas ou
Cf. Ibid., p. 291. También J. D. Crossan atribúe a Xesús a dobre condición de artesán
(“tékton”) e campesiño (cf., por exemplo, Jesús: biografía revolucionaria, Ed. Grijalbo
Mondadori, Barcelona, 1.996, pp. 38-42. 74).
8
Cf. Power and Privilege: a Theory of Social Stratification, Ed. Mc-Graw-Hill, N. York,
1.966, pp. 189-296.
7
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radicalmente necesitadas, que estaban nunha situación de absoluta
dependencia, até o punto de ser incapaces, por carencia de bens, de
satisfacer as súas necesidades. Poderiamos dicir entón que Xesús foi
un pénes e non propiamente un ptochós.
Cando Xesús abandona Nazaret para realizar a súa tarefa de anunciar e facer presente o Reino de Deus sabemos que elixiu unha forma
concreta de vivir marxinal e un tanto errante, a propia dunha “carismático itinerante” (Theissen), sen lugar fixo “onde reclinar a cabeza” (Mt 8, 20). Unha forma de vivir que o conduciu á marxinación.
Como indica Meier “abandonou o seu medio de vida e lugar de orixe,
converteuse en ‘desocupado’ e itinerante co fin de asumir un ministerio profético e, non sorprendentemente, atopouse coa incredulidade
e o rexeitamento cando regresou ao seu pobo a ensinar na sinagoga...
Contando basicamente coa boa vontade, o apoio e as contribucións
económicas dos seus seguidores, Xesús fíxose intencionadamente
marxinal aos ollos dos xudeus normais e correntes de Palestina9.
Neste o seu camiñar itinerante, como subliñou J. Mª Castillo, aparece rodeado frecuentemente polo pobo sinxelo (óchlos), é dicir, “polo
xentío, os cidadáns en xeral, en contraposición especialmente aos dirixentes, os nobres e a clase superior”10.
Outro dato significativo é que o grupo dos seus discípulos máis íntimos parece tamén formado por persoas pertencente ao óchlos. Aínda
que non coñecemos con detalle o status dos Doce, si sabemos que algúns deles –catro, en concreto– eran pescadores, outro un publicano
e polo menos outro moi probablemente un “zelote”… También sabemos que entre os seus seguidores máis fieis hai que incluír un númeCf. Un judío marginal... op. cit., p. 36.
Cf. Jesús, el pueblo e la teología (I), en “Revista Latinoamericana de Teoloxía”, nº 44
(maio-agosto 1998), p.115. Neste traballo e na súa continuación Jesús, el pueblo e la
teología (II), en “Revista latinoamericana de Teoloxía”, nº 45 (setembro-decembro 1998),
pp. 279-324, Castelo desenvolve con vigor esta proximidade de Xesús co pobo (“óchlos”)
e sitúanos ante a forma de vida elixida por Xesús para anunciar a Boa Noticia. Algúns
estudosos actuais (Horsley, Crossan, Reed) destacan igualmente que o seu itinerancia
levou a Xesús a contactar co mundo campesiño, lonxe das elites urbanas instaladas nas
cidades de Séforis e Tiberíades.
9

10
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ro significativo de mulleres, as cales no mundo xudeu de tempos de
Xesús contaban moi pouco11.
Finalmente, consta con certeza que a vida histórica de Xesús concluíu “fóra da cidade” (Heb 13, 12), “botado fóra da viña” (Mc 12, 8),
“sufrindo a morte dun excluído” (Pannenberg), que non podía aplicarse a ningún cidadán romano. É dicir, morreu colgado do madeiro dunha cruz, padecendo así unha morte destinada aos malditos de
Deus (cf. Gál. 3, 13 e Dt 21, 23). Como di elocuentemente Meier, “na
visión romana Xesús sufriu a espantosa morte dos escravos e rebeldes; aos ollos dos xudeus caeu baixo o rigor de Dt 21, 23: ‘’Deus maldice o que está colgado (dunha árbore)’’. Para ambos os dous grupos,
o proceso e execución de Xesús fixo del un marxinal dun modo atroz
e abominable”12.
2. A opción de Xesús polos pobres verifícase na súa mensaxe
centrada no anuncio do Reino de Deus que chega
Ao intentar clarificar a opción de Xesús, o Cristo, polos pobres é
importante saber que viviu persoalmente na pobreza. Mais o realmente decisivo para a devandita clarificación é que Xesús, a través
do seu anuncio de Reino e de xestos que realizou a servizo de mesmo
Reino, se comprometeu cos pobres, ofrecéndolles de modo preferente
a salvación de Deus. Neste segundo apartado intentaremos mostrar
ese compromiso mediante a consideración da súa mensaxe, deixando
para o terceiro poñer de manifesto o mesmo compromiso expresado
en xestos significativos da súa vida.
Existe práctica unanimidade nos estudosos en sinalar que o Reino
de Deus foi o centro da mensaxe oral de Xesús. O Reino ou reinado
de Deus (Basileía toû Theoû) aparece nada menos que 162 veces no
Novo Testamento, e delas, en 121 ocasións, nos Evanxeos sinópticos
(20 en Mc, 55 en Mt e 46 en Lc). O seu centralidade móstrase especialmente nos chamados “Sumarios”13.
Cf. J. Jeremias, Teología del Nuevo Testamento Vol. I, Ed. Sígueme, Salamanca, 1974,
pp. 136 e 261-265.
12
Cf. Un judío marginal... op. cit, p. 36.
13
Cf. Mc 1, 15; Mt 4, 23 e 9, 35; Lc 4, 43 e 8, 1-2.
11
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O que interesa destacar en relación coa cuestión que nos ocupa é
que o que especifica o anuncio dese Reino por parte de Xesús se resume en indicar que é unha Boa Noticia de salvación liberadora que
ten como destinatarios prioritarios aos pobres. Unha consideración
global e minuciosa de toda a mensaxe de Xesús permite verificar esa
especificidade.
Limitarémonos a facer referencia, en primeiro termo, a algunhas
pasaxes evanxélicas que se presentan como textos autenticamente
programáticos, é dicir, verdadeira expresión condensada de toda a súa
mensaxe. Apenas poderemos facer outra cousa que recoller os textos
e facer un moi breve comentario.
Comecemos coa solemne afirmación que fixo Xesús na sinagoga de
Nazaret, tras a lectura de Is 61, 1-2, ao declarar cumprida nel mesmo
a profecía lida:
“O Espírito do Señor está sobre min,
porque el me unxiu
para que dea a Boa Noticia aos pobres.
Envioume para anunciar a liberdade aos cativos,
a vista aos cegos,
para poñer en liberdade os oprimidos,
para proclamar o ano de graza do Señor” (Lc 4, 18-19).
Xesús sábese, pois, enviado a evanxelizar os pobres. Anunciarlles a
Boa noticia a eles é parte central e esencial da súa misión14.
A unha conclusión semellante chégase ao considerar a resposta
dada por Xesús aos enviados por Xoán o Bautista, cando en nome de
o seu dubitativo mestre, lle preguntaron se el, Xesús, era realmente o
que tiña que vir ou se debían seguir esperando a outro:
“Ídelle contar a Xoán o que estades a ver e oír:
os cegos ven e os coxos andan,
os leprosos fican limpos e os xordos oen,
Convén destacar que o termo grego orixinal que se usa no texto referido de Lc 4 para
designar aos pobres é “ptojoi”, que, como queda dito con anterioridade, se refire aos
radicalmente pobres, aos que non dispoñen dos bens que se necesitan para satisfacer
as necesidades fundamentais e que, en consecuencia, son persoas enteiramente
dependentes.
14
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os mortos resucitan
e aos pobres anúnciaselles a Boa Noticia
e ditoso o que non se escandalice de min!” (Mt 11, 4-6 e Lc 7,
22-23).
Tamén aquí, neste texto igualmente programático, Xesús enumera
as que considera sinais máis significativos do tempo de salvación que
el ven a ofrecer en nome do Pai Deus. Deste xeito presenta o que poderiamos chamar o seu “carné de identidade”, ao mostrar o que ha de
ocupar un lugar enteiramente central na súa mensaxe e na súa vida.
Entre estes sinais ocupa un lugar central o anuncio aos pobres15 da
Boa Noticia. Esa centralidade é destacada con acerto por J. Jeremias:
“O que o acento recae sobre esa proposición (a evanxelización dos
pobres), vémolo non só polo feito de estar colocada ao final senón
tamén pola palabra que ven a seguir e que nos di: “e ditoso o que non
se escandalice de min! (Mt 11,6; Lc 7, 23). Por que se ía escandalizar
ninguén de que os cegos visen, os coxos camiñasen, os leprosos ficasen
limpos, os xordos oísen e os mortos resucitasen? A estas primeiras
cinco frases non se pode referir (en todo caso, non se pode referir á
primeira vista) a palabra final acerca do escándalo. Mais, na práctica,
a oferta de salvación que Xesús fai aos pobres resulta sumamente
escandalosa”. Coa evanxelización dos pobres estamos a referirnos entón, como conclúe o mesmo Jeremias, “ao corazón mesmo da predicación de Xesús”16.
Que efectivamente estamos ante o corazón mesmo da predicación
de Xesús confírmase ao considerar a pasaxe central das Benaventuranzas, outro texto inequivocamente programático. Nel vólvese vincular a salvación que chega co Reino coa benaventuranza dos realmente pobres.
Tal vinculación obsérvase con suma claridade no texto de Lucas:
“Benaventurados os pobres, porque voso é o Reino de Deus” (6, 20).
Aquí os pobres (ptochoi), sen ningunha adxectivación ou cualificación,
son declarados benaventurados porque o Reino de Deus chega. Os
De novo o termo utilizado para designar aos pobres, tanto en Mt coma en Lc, é
“ptojoi”.
16
Cf. Teología del Nuevo... op. cit., p. 133.
15
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eséxetas adoitan coincidir en sinalar que o texto lucano desta primeira benaventuranza se achega máis que o de Mt 5, 3 ao probable sentido orixinal que lle deu Xesús, é dicir, ás súas mesmas palabras17.
Para entendermos ben esta benaventuranza lucana, que se refire,
como queda dito, aos pobres reais ou materiais (ptochoi), é conveniente situarse nunha perspectiva propiamente profética e non tanto
sapiencial ou meramente apocalíptica. Como ben sinala G. Gutiérrez,
“benaventurados os pobres porque de vós é o reino de Deus’ non
quere, parécenos, dicir: ‘aceptade a vosa pobreza que máis tarde esa
inxustiza vos será compensada no reino de Deus ’... ”. Hai que pensar
que Cristo declara benaventurados os pobres porque o reino de Deus
comezou: ‘cumprido é o tempo, e o reino de Deus está próximo’ (Mc 1,
15). É dicir: iniciouse a supresión da situación de despoxo e pobreza
que lles impide ser plenamente homes, iniciouse un reino de xustiza,
que vai mesmo máis alá do que eles poderían esperar. “Benaventurados son, porque a chegada do reino porá fin á súa pobreza creando un
mundo fraternal”18.
Contamos aínda con outro importante texto programático: o chamado xuízo das nacións (cf. Mt 25, 31-46). Nel establécese como criterio definitivo de salvación a relación solidaria cos máis pobres. A
dimensión sacramental-cristolóxica19 dos pobres adquire neste texto
carácter de escándalo con esa estraña e entrañable identificación que
supón o “fixéstelo comigo”. En realidade, o que se afirma é que nos
pobres se xoga a causa de Xesús na historia. Por outra banda, parece
claro que Mateo se está a referir aos pobres reais: os que teñen fame
ou sede, os que están nus, os forasteiros non acollidos... É neles, nos
crucificados da historia, calquera que sexa a súa situación subxectiva
ou a súa disposición espiritual, onde realmente se verifica se a mensaxe de Xesús é vivido ou non con coherencia.
Ademais dos textos programáticos parece obrigado facer unha breve referencia a eses ditos de Xesús especialmente significativos que
coñecemos co nome significativo de parábolas. E é que como sinala
Cf., por exemplo, J. P. Meier, Un judío marginal... op. cit., T. II/1, p. 389; J. D. Crossan,
Jesús:biografía...op. cit., pp. 76-77.
18
Cf. Teología de la liberación. Perspectivas, Ed. Sígueme, Salamanca, 1990, p.334
19
Cf. supra, nota 1 a pé de páxina.
17
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J. Jeremias as parábolas que conteñen a Boa Nova propiamente dita
non se limitan a dicirnos que o tempo da salvación chegou, senón que
especifican: “A salvación é enviada aos pobres”!20
J. L. Segundo considera que “polo menos vinte e unha (das trinta e
oito parábolas que segundo J. Jeremias podemos atopar nos sinópticos), é dicir, máis da metade delas, versan sobre as causas que levan
aos adversarios de Xesús a ‘escandalizárense’ coa súa predicación
acerca da proximidade ou chegada do Reino. Na mesma medida constitúen... ataques á ideoloxía relixiosa opresora da maioría da sociedade de Israel e conseguintemente –non a pesar diso– unha revelación
e defensa do Deus que fai dos pobres e pecadores os destinatarios por
excelencia do seu Reino”21. Como Xesús se comprometeu de forma
decidida a favor da causa dos pobres, expresando así o seu “inédito
interese polo perdido” (Dodd) nun mundo onde a pobreza e a marxinación dos moitos contrastaba dolorosamente coa riqueza e os privilexios dos moi poucos, a súa actitude resultou sumamente conflitiva.
A esa conflitividade xerada é á que responde Xesús coas súas parábolas argumentando máis ou menos así: posto que a bondade de Deus,
que se xustifica así mesma, se expresa no seu amor cara aos pobres e
marxinados, é preciso optar por eles.
Non é posible considerar aquí outros moitos ditos de Xesús nos que
se dá unha similar relación da Boa Noticia da salvación cos pobres.
Pero si podemos, para rematar este punto, facer nosa a referencia
xenérica que fai G. Theissen cando afirma que “segundo a fonte dos
loxia (é dicir, a fonte Q formada fundamentalmente por ‘ditos’ de Xesús, utilizada por Mateo e Lucas) a Boa Noticia anúnciase aos pobres,
enfermos e débiles”22.
Cf. Las parábolas de Jesús, Ed. Verbo Divino, Estella (Navarra), 1971, pp. 153-154.
Cf. El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, T. II /1, Ed. Cristiandad, Madrid, 1982, p.
181. Numerosos teólogos observan unha referencia similar aos pobres nas parábolas do
Reino de Xesús. Cf., por exemplo, C. H. Dodd, Las parábolas del Reino, Ed. Cristiandad,
Madrid, 1974, pp. 117-118; J. I. González Faus, La humanidad Nueva... op. cit., pp. 95104; J. Sobrino, Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, Ed.
Trotta, Madrid, 1991, pp. 135-139; M. Fraijó, Jesús y los marginados. Utopía y esperanza
cristinas, Ed. Cristiandad, Madrid, 1985, pp. 75-77.
22
Cf. El Jesús histórico, Ed. Sígueme, Salamanca, 1999, p. 421.
20
21
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3. Tamén a totalidade da vida de Xesús, concretada en
actividades especialmente significativas, estivo informada
pola opción solidaria polos pobres
Os estudosos adoitan destacar, ao consideraren a práctica de Xesús,
dúas actividades concretas que parecen ter especial importancia para
mostrar o compromiso de Xesús cos pobres e excluídos. Refírome aos
seus milagres e ás súas comidas ou banquetes.
Os milagres de Xesús, realizados a impulsos do seu amor e misericordia cara aos máis débiles (cf. Mc 1, 41; 6, 34; 8, 2; Mt 9, 36; 14, 14;
15, 21-28 par.; 15, 32; 17, 14-29 par.; 20, 29-34 par.; Lc 7, 13-14; 17,
11-19), deben ser considerados fundamentalmente como “clamores
do Reino23, é dicir, como “signos” que mostran que a forza salvífica do
reinado de Deus se fai presente tendo como destinatarios preferentes
os que menos contaban, a xente sinxela e abandonada de Galilea que
saía ao encontro de Xesús. Precisamente por ser simplemente “signos”, anuncian e anticipan un mundo novo, aberto á realización plena
da xustiza, mostrando como Xesús salva xa en situacións concretas de
necesidade (concedendo pan aos famentos, vista aos cegos, andar aos
coxos...) e libera de opresións históricas (escravitudes, marxinacións
e exclusións de distinto signo)24.
Os banquetes ou comidas de Xesús, especialmente cos pecadores
e excluídos, que tamén simbolizan o Reino, foron rigorosamente esCf., por exemplo, B. A. Dumas, Los milagros de Jesús. Los signos mesiánicos e la
teología de la liberación, Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1984; J. I. González Faus,
Clamor del Reino. Estudio sobre los milagres de Jesús, Ed. Sígueme, Salamanca, 1990;
X. Leon Dufour (ed.), Los milagros de Jesús, Ed. Cristiandad, Madrid, 1979.
24
Esta dobre significación, benéfica e liberadora, dos milagres de Xesús a subliña
con forza J. Sobriño: “Os milagres non son só signos benéficos, senón tamén signos
liberadores. Acontecen nunha historia na cal se dá a loita entre Deus e o maligno, pois
para a mentalidade feixón tamén as enfermidades, no sentido máis amplo do termo
significan estar baixo o dominio do maligno. Os milagres son... signos contra a opresión...
No deben ser comprendidos só dende o Reino, senón tamén -dialecticamente- dende o
antirreino. Por iso, hai que recalcar o seu aspecto non só benéfico senón tamén o seu
aspecto liberador en contra de alguén ou de algo. E isto é importante para comprender
por que os milagres de Xesús xeran esperanza e non só gozo. Xeran gozo polo benéfico,
pero xeran esperanza porque expresan que as forzas opresoras poden ser derrotadas.
E por iso, formalmente, son signos do Reino de Deus” (Cf. Jesucristo liberador... op. cit.,
pp. 123-124).
23
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tudados nas últimas décadas, incorporando os datos que achegan as
máis recentes investigacións de antropoloxía cultural.
E. Schillebeeckx, tras considerar atentamente a comunidade de
mesa liberadora e salvífica de Xesús cos seus discípulos e tamén cos
marxinados e excluídos, chega a esta importante conclusión: “A comunidade de mesa, tanto con notorios ‘publicanos e pecadores’ como
cos seus... é un trazo esencial e característico do Xesús histórico. Nela,
Xesús revélase como o mensaxeiro escatolóxico de Deus que comunica
a todos –incluídos en particular os que, segundo os criterios da época,
estaban excluídos– o convite divino ao banquete de paz do reino de
Deus; esta comunidade de mesa, o acto de comer con Xesús, ofrece no
presente a salvación escatolóxica”25.
R. Aguirre, tras un minucioso percorrido polas comidas de Xesús en
Lucas –comidas con pecadores e publicanos, con fariseos e cos seus
discípulos– extrae a radicalidade das ensinanzas de Xesús: é preciso
promover unha comensalidade común, aberta e igualitaria, na que teñen que ser reintegrados todos os excluídos e marxinados do sistema26.
Coas súas comidas, Xesús –sentando á mesa aos excluídos e facendo
que os últimos se sintan primeiros– cuestiona o concepto de honra,
o sistema de pureza e as relacións de padroado, de onde precisamente se derivaban os valores claves que configuraban inxustamente as
relacións dos seres humanos no seu tempo, ao xeraren marxinación
e exclusión. De igual modo propugna uns valores alternativos informados pola acollida, a reciprocidade, o servizo, compartir a vida, a
fraternidade. Todas as barreiras que se opoñen a unha comensalidade
igualitaria e aberta, real e fraterna, quedan abolidas por Xesús27.
Dada a radicalidade da súa significación, as comidas de Xesús suscitaron gran conflitividade. A solidariedade verdadeiramente escandalosa para aos pobres e pecadores que con elas mostrou Xesús situouno
Cf. Jesús, la historia de un viviente, Ed. Cristiandad, Madrid, 1981, p. 198.
Cf. La mesa compartida. Estudios del Nuevo Testamento desde las ciencias sociales,
Ed. Sal Terrae, 1994, pp. 59. 64–65. 123. 125. 127.
27
Cf. J. D. Crossan, Jesús: Vida de un campesino judío, Ed. Crítica, Barcelona, 1994,
pp. 308–312.
25
26
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a el mesmo na posición propia dun excluído, e foi, con moita probabilidade, un dos motivos que finalmente o conduciu á morte na cruz28.
Conclúo este apartado cunha breve alusión a outro xesto decisivo de
Xesús no que adquiriu máxima expresión o contencioso que mantivo
ao longo de toda a súa vida29 co culto practicado no Templo de Xerusalén, xesto que expresou con claridade a súa solidariedade real coa
causa dos pobres e excluídos. Refírome á expulsión dos mercadores
do chamado adro dos xentís. A esexese actual adoita inclinarse por
considerar que esta sorprendente acción de Xesús supón non tanto
unha simple protesta contra abusos económicos senón máis ben unha
crítica radical contra o culto carente de “espírito e verdade” celebrado
no Templo. Tan radical que, en realidade, o xesto de Xesús anuncia
e demanda a necesaria supresión do Templo e non a súa simple purificación. O que nos interesa subliñar é que a motivación que levou
a Xesús a descualificar o culto celebrado no Templo de forma tan radical foi precisamente que se realizaba á marxe da preocupación solidaria pola realización da xustiza traducida en defensa da causa dos
pobres e excluídos. En efecto, a cita de Xer 7, 11 que os tres sinópticos
introducen para interpretar o alcance do texto de Xesús, se é situada
no seu contexto, avala con claridade a motivación mencionada30.
R. J. Karris chega a dicir que “Xesús foi crucificado pola forma en que comía” (citado
por R. Aguirre en La mesa compartida... op. cit., p. 35). Talvez podería engadirse que
non só pola forma en que comía, senón tamén por aqueles cos cales comía.
29
Cf., por exemplo, Mt 12, 6; 25, 39–40; 26, 61; 27, 51; Mc 13, 1–2; 14, 58; 15, 29–30; Lc
19, 45–48; Jn 2, 19–22; 4, 20–23; Heb 6, 13 b–14.
30
Di o Profeta: “O Señor dirixiu esta palabra a Xeremías: Ponte á porta do Templo e
proclama esta palabra: Escoitade a palabra do Señor, vós todos, homes de Xudá, que
entrades por estas portas para adorar o Señor. Así di o Señor todopoderoso, Deus de
Israel: Emendade a vosa conduta e as vosas accións, e permitireivos habitar neste lugar.
Non vos fiedes de palabras enganosas repetindo: ‘¡O Templo do señor! ¡O Templo do
Señor! ¡O Templo do Señor!’”. Se emendades a vosa conduta e as vosas accións, se
practicades a xustiza uns con outros, se non oprimides o emigrante, o orfo e a viúva, se
non derramades neste lugar sangue inocente, se non seguides a outros deuses para
a vosa desgraza, entón eu deixareivos vivir neste lugar, na terra que din a vosos pais
desde antigo e para sempre. Mais vós fiádesvos de palabras enganosas, que non serven
para nada,... Acaso tomades este Templo consagrado ao meu nome por unha cova de
ladróns “? (7, 1–11; cf. tamén na mesma dirección Is 1, 10–20).
Para unha consideración máis pormenorizada desta cuestión, cf. J. Lois, El Dios de los
pobres, Ed. Secretariado Trinitario, Salamanca, 2007, pp. 71–78.
28
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Para concluír estes dous primeiros apartados sobre o status socioeconómico de Xesús e a opción polos pobres que informou a súa
mensaxe, convén subliñar que deben ser situados, para ser ben comprendido, no contexto do proceso kenótico31 que informou toda a súa
estratexia salvífica.
Dous coñecidos textos de Paulo sitúannos ante a devandita estratexia:
“Pois xa coñecedes a xenerosidade do Noso Señor Xesús Cristo que,
sendo rico, se fixo pobre por vós, para enriquecervos coa súa pobreza”
(2 Cor 8, 9).
“Tede os mesmos sentimentos que tivo Cristo Xesús. O cal, tendo
a natureza divina, non xulgou como tesouro cobizable aparecer igual
a Deus. Ao contrario, despoxouse da súa grandeza, tomou a condición de escravo e fíxose semellante aos homes. E na súa condición
de home, humillouse a si mesmo facéndose obediente até a morte,
e morte de cruz. Por iso Deus o exaltou e lle deu un nome, que está
sobre todo nome” (Flp 2, 5–9).
Segundo estes textos, o proceso da kénosis presenta un ritmo
ternario:
• Cristo posúe un plus de forza salvífica.
• Cristo mergulla enteiramente na condición humana,
participando nela de forma plena, tomando concretamente a
condición de “escravo” (servidor dos demais).
• Cristo, finalmente, emerxe de tal condición superando o pecado
e a morte e alcanzando a plenitude.
Nestes textos fálasenos dun proceso de descenso que non se xustifica en si mesmo senón en virtude dun ascenso finalmente conseguido.
Xesús “despoxouse da súa grandeza, tomou a condición de escravo
e fíxose semellante aos homes”, “humillouse a si mesmo facéndose
obediente até a morte e morte de cruz”. Precisamente “por iso Deus
o exaltou e lle deu un nome que está sobre todo nome”. “Cargou co
Kenótico é un termo que deriva de kenóo, que significa, baleirar, despoxar, reducir á
nada.
31
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pecado”, mais “para que nós, por mediación súa, obtivésemos a rehabilitación de Deus”. “Naceu de muller sometido á lei”, mais “para
rescatar os que estaban sometidos á lei”, “para que recibísemos a condición de fillos”. “Por vós fíxose pobre”, mais “para enriquecervos coa
súa pobreza”.
Por conseguinte, se Xesús se encarnou e se fixo un de nós, sendo
enteiramente home e sometido ás limitacións que tal condición leva
consigo; se non tendo el pecado, cargou co noso pecado e as súas consecuencias, non foi simplemente para compartir tal condición e sorte,
idealizándoa, senón para redimir o ser humano e conducilo á salvación. Máis en concreto, se se fixo pobre cos empobrecidos, non foi para
xustificar ou sacralizar a súa pobreza inxusta, senón para superala
por ser contraria á vontade amorosa de Deus.
É por iso que a pobreza de Xesús só se entende ben cando é situada
no seu kénosis. Abrazando a pobreza, Xesús, conducido sempre e só
polo seu amor solidario, non fai outra cousa que compartir a vida
dos pobres, que son os destinatarios primeiros do seu Reino. Esta é
a característica que informa toda a súa estratexia: a salvación non é
ofrecida “desde fóra” ou “desde o alto”, senón “desde dentro” e “desde abaixo”, compartindo a sorte daqueles que necesitan ser salvados.
A pobreza de Xesús, o seu empobrecemento voluntario, é un acto de
amor solidario que se entende no seo dunha estratexia de salvación
que pretende, en última instancia, liberar do pecado e de todas as
súas consecuencias, unha das cales é precisamente o empobrecemento inxusto que se comparte. Xesús é pobre por amor os pobres, non
por amor á pobreza inxustamente imposta. E comprométese cos pobres loitando contra esa pobreza, que é consecuencia da inxustiza,
realidade non querida por Deus. Na medida en que o Reino chega
vaise facendo verdade a fraternidade e a proximidade que conducen á
realización da xustiza e, polo mesmo, a pobreza inxustamente imposta retrocede ou desaparece.
4. Xesús propuxo aos seus discípulos abrazar a pobreza
evanxélica e compartir a súa opción polos pobres.
En efecto, Xesús invitou aos seus discípulos a abrazaren a pobreza
evanxélica para camiñar tras as súas pegadas, entrar no ámbito salví-
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fico do Reino e poder así anuncialo con coherencia (Mt 5, 3; Lc 6, 20;
Mt 6, 24; Lc 18, 18–25; Mc 6, 7–13; Mt 10, 1–15; Lc 9, 1–6; 10, 1–7…).
Aconsellou que ao invitar a unha comida a mesa fose compartida prioritariamente polos pobres, os eivados, os cegos (Lc 14, 12–14). E, sobre todo, deixou moi claro que o núcleo esencial da súa Boa Noticia de
salvación está en facerse próximos dos que andan tirados polas cunetas (Lc 10, 25–37), até o punto de que o realmente decisivo, o que fai
posible o encontro con Deus e a salvación, é o compromiso solidario
cos pobres deste mundo (Mt 25, 31–46).
Naturalmente que tal convite se dirixe igualmente a todas as persoas que queiran hoxe ser crentes cristiás de forma consecuente. O
decisivo non está no mero saber que Xesús foi pobre e que a súa vida
estivo comprometida con eles e a súa causa. O realmente decisivo é
vivir en consecuencia con ese saber, seguíndoo a el, camiñando tras
as súas pegadas. Dío de forma suxestiva J. D. Crossan no seu fermoso
diálogo imaxinario co Xesús histórico:
“– Lin o teu libro, Dominic, e paréceme bastante bo. E que? Estás
xa listo para vivir a túa vida conforme á miña visión das cousas e
para unirte ao meu programa?.
–Non creo que teña valor abondo, Xesús, mais a descrición que de
ti facía nel era bastante boa, non che parece?...
–Grazas, Dominic, por non falsificar a miña mensaxe para
adecualo ás túas incapacidades. Iso xa é algo.
– Non é bastante?
– Non Dominic, non é bastante”32.
Algo tería que estar claro para todos os que nos confesamos crentes
en Xesús, o Cristo de Deus. En primeiro lugar, o compromiso solidaCf. Jesús: biografía...op. cit., p. 16. Precisamente por iso é tan importante o esforzo
que está a realizar boa parte da reflexión cristolóxica actual por recuperar a humanidade
de Xesús e poñer así de manifesto que o decisivo para todo crente é aceptar o seu
convite para o seguir, é dicir, para vivir como el viviu. Un esforzo que debe valorarse
moi positivamente pois pode evitar que caiamos en novas formas de docetismo ou
gnosticismo que nos leven a confesar “un Cristo que non se parece a Xesús, mesmo que
sexa contrario a el” ou que “por paradoxal que pareza, a máxima afirmación cristolóxica
sobre Cristo poida converterse sutilmente en alibi para non recoñecer –e seguir– a Xesús”
(cf. J. Sobriño, Jesucristo liberador... op. cit., pp. 62.63; cf. tamén J. I. González Faus,
La Humanidad Nueva... op. cit., p. 218; Ide., Acceso a Jesús, Ed. Sígueme, Salamanca,
1979, p. 27; E. Schillebeeckx, La historia de un viviente... op. cit., p. 629).
32
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rio de Xesús cos pobres: “Non caben máis discusións: Xesús estivo de
parte dos pobres, os que choran, os que pasan fame, os que non teñen
éxito, os impotentes, os insignificantes”33. En segundo lugar, que a
opción decidida polos pobres e a súa xusta causa forma parte esencial e irrenunciable do seguimento de Xesús. E en terceiro lugar, que
a credibilidade e significatividade da fe cristiá depende hoxe en boa
medida, nunha sociedade na que se dan tantas desigualdades ferintes
entre ricos e pobres, de que os crentes, persoal e comunitariamente
considerados, vivamos con autenticidade esa opción.
Julio Lois Fernández

33

Cf. H. Küng, Ser cristiano, Ed. Cristiandad, Madrid, 1977, p. 337.
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E vós quen dicides
que son eu?
Isabel Gómez-Acebo

1. Reflexións previas
Nos primeiros pasos do feminismo moderno xa nos atopamos coa
figura de Xesús pois as mulleres que loitaron pola abolición da escravitude nos EEUU fixérono portando dous libros, o código civil e unha
Biblia, xa que consideraban que Xesús se encarnara para fomentar a
igualdade entre todos os seres humanos. Un programa que asumira
a civilización occidental nos seus códigos de dereito, que é polo que
portaban o código civil.
Anos despois, tras a II Guerra Mundial, atopámonos con mulleres
ordenadas nas confesións protestantes e en cátedras de teoloxía , cuxo
pensamento se verá influenciado pola teoloxía política e a teoloxía
da liberación, que defendían que Xesucristo non achegou só unha liberación espiritual, senón que o seu programa incluía tamén unha
salvación material especialmente para os menos favorecidos entre os
que se atopaban as mulleres.
Menos coñecida foi a influencia da teoloxía procesual que coloca o
mundo das relacións, antes consideradas secundarias e accidentais,
como esenciais. Debémoslle a Whitehead a afirmación de que a realidade é un suceso e non unha substancia e que todo ser integra o seu
pasado coas súas novas relacións e proxéctase cara ao futuro o que
veremos afectará ao pensamento feminino sobre Xesús.1
A obra de Whitehead é de 1929 e publicouse baixo o título de Process and reality da
que se fixeron cuantiosas edicións. Para unha boa introdución a esta teoloxía J.B. COBB
e D.R.GRIFFIN, Process Theology: an introductory exposition, Westminster Press,
Filadelfia, 1976.
1
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Finalmente o pensamento teolóxico das mulleres vai ser tamén influenciado polo peso que adquiriu Xesús de Nazaret fronte ao Cristo
da fe. O mundo feminino está sempre máis interesado pola experiencia que polos postulados filosóficos polo que acolleu con gozo unha
figura de Xesús que camiña polas sendas poeirentas de Palestina.
O resultado final destas influencias subminístranos un pensamento
teolóxico feminino que para 1970, pasados 25 anos do final da guerra,
xa contaba cun criadeiro de mulleres, pequeno pero suficiente, para
sacar algunhas conclusións sobre o seu xeito de pensar.
2. Puntos de encontro da primeira fase
Un dos primeiros denominadores comúns do seu pensamento tivo
que ver coa masculinidade de Xesús polo uso que se fixera para descualificar ás mulleres, defendendo a súa necesidade ontolóxica, o que
xeraba xuízos a favor da subordinación feminina. De feito, un dos
argumentos orixinarios, e hoxe abandonados, para negar a ordenación feminina foi a súa incapacidade de simbolizar a Cristo pola súa
masculinidade.
A teóloga Mary Daly, considera que o papel de liberador da raza
humana do pecado do sexismo non pode quedar en mans do varón
Xesús, unha imaxe non neutral que reforza o negativo que se quere
liberar. De aquí, que ela postule, xunto a outros grupos, que as mulleres deben esperar a súa salvación dunha segunda encarnación de
Deus en forma feminina, individual ou grupal, unha teoría que tamén
defenderon algunhas seitas protestantes.2
Outro tema que apuntará Mary Daly na súa obra ten que ver coa
figura de Xesús como “chibo expiatorio” que considera resultou fatal
para o noso sexo como trampa que nos impulsou a ser vítimas santificando a nosa pasiva aceptación do sufrimento. Este xeito de pensar, e a crenza de que a Igrexa non estaba disposta a ningún cambio
Mary Daly, Beyond God the Father. Towards a Philosophy of women ‘s liberation,
Beacon Press, Londres, 1973 (a miña edición é de 1985 p.72). Outros movementos
protestantes que sosteñen a necesidade dunha muller salvadora son os Shakers e os
seguidores dun pastor alemán George Rapp.
2
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nas súas posturas, levárona a afirmar que non se podía ser cristiá e
muller,3 un pensamento secundado por outras mulleres.
Moitas das ideas de Mary Daly foron retomadas por Rosemary
Radford Ruether4 que sostén que a figura dun Deus varón, encarnado
nun fillo varón, estruturou os grandes tratados da teoloxía lastrándoos de machismo. Na cristoloxía, a masculinidade de Xesús defendeuse como unha necesidade ontolóxica e non mera variable, na antropoloxía supoñía a defensa da superioridade do xénero masculino,
na eclesioloxía, impedía o acceso das mulleres ao mando mentres que
a marioloxía colocaba todos os atributos femininos en María furtándollos ao Deus cristián... En resumidas contas, toda a reflexión cristiá
quedaba mediada polo Deus definido e encarnado como varón.
Se a categoría de salvador era unha das máis importantes para o
cristianismo, a pregunta que se debían de facer as mulleres é, pode un
salvador masculino salvalas? Se como dicía a patrística “o que non se
asume non se salva” e a encarnación de Xesús se entende por varón,
as mulleres non entrarían ou faríano en menor intensidade.
Nesta primeira fase aprécianse críticas e carencia de ofertas alternativas aínda que Ruether xa apunta que se pode ver a Cristo como
un ser que leva na súa persoa o feminino e o masculino. É o novo
Adán andróxino do que xa falaban os gnósticos e que outros ao longo da cristiandade descubriron falando do Xesús- nai ou debuxando
ao Nazareno, coma no romanticismo, cun aspecto fráxil e feminino.5
Outra oferta é que o Espírito non só fixo que moitas mulleres profeticen senón que tamén apareceron ante os cristiáns como Cristos
viventes, tal sería o caso dalgunhas mártires ou de figuras femininas
dentro do montanismo.6
3. Da crítica ás ofertas construtivas
A partir dos anos 80 do século pasado a oferta feminina viuse moi
incrementada coa suma das católicas. Unhas e outras, eran na súa
A obra na que defende estas teses é The Church and the Second Sex.
Sexism and God Talk. Towards a Feminist Theology, SCM Press, Londres, 1983.
5
o.c., p.127.
6
o.c., p.130-131.
3
4
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maioría de raza branca, burguesas e habitantes dos países ricos do
mundo co que escribían desde un contexto alleo a moitas mulleres e
aínda que intentaban falar por todo o colectivo feminino era conscientes da súa incapacidade. Non será até que entremos na última fase da
cristoloxía feminista que poidamos escoitar as voces das mulleres do
Terceiro Mundo ou das tradicionalmente marxinadas do primeiro.
3.1. A masculinidade de Xesús
Aos problemas sobre a masculinidade de Xesús respondeuse desde
ángulos diferentes. Algunhas mulleres consideraron que esa encarnación masculina era a única forma de combater o patriarcado presentando unha visión alternativa da masculinidade xa que a encarnación
nunha muller que se escraviza non ofrecería sorpresa. De aquí, que o
único xeito de comprender o cristianismo como unha vida de servizo
e entrega aos demais esixía que Xesús fose varón.7 Ademais, coa súa
forma de vivir, típica das mulleres, conseguía restaurar a súa dignidade presentándoas como o exemplo a seguir.
Outro intento visual para chamar a atención supuxo colocar unha
grande imaxe dunha muller crucificada, Christa, no edificio da ONU
neoiorquina en 1976, unha fórmula que se repetiu, pouco despois, na
catedral de San Xoán desta mesma cidade. Os máis conservadores
consideraron que eran imaxes sacrílegas mentres que os máis progresistas pensaron que se estaba a glorificar o sufrimento das mulleres o
que resultaba contraproducente á causa. Só unha minoría comprendeu que a intención do autor era demostrar o amor de Deus polas
mulleres que estaban a ser crucificadas, vítimas dun sistema inxusto
como o foi o seu Fillo.
Máis traballadas foron outras dúas solucións, Xesús como a encarnación da Sabedoría personificada do AT e o Nazareno realizando
moitos actos que o inconsciente colectivo atribúe ás mulleres.
3.1.1 Relación de Xesús coa Sabedoría
A relación de Xesús coa Sabedoría, é unha intuición moi antiga que
ten a súa orixe nos Pais da Igrexa que compuxeron a primeira cris7

Esta é unha idea que nos chega sobre todo das mulleres do Terceiro Mundo.

515

51

Isabel Gómez-Acebo

toloxía sofiánica, unha Sabedoría que a filosofía grega masculinizou
converténdoa posteriormente no Logos.8
No AT non aparece nos eventos orixinarios e prodixiosos da historia
de Israel, senón nos feitos cotiáns da vida con rostro de muller representada como irmá, nai, noiva, esposa, anfitriona, amada, profeta,
mestra e amiga pero sobre todo como Espírito divino, a ruah, unha
imaxe moi ampla das diversas facetas de Deus mesmo.
A cristoloxía feminista recolle esta tradición e fai fincapé en dúas
ideas. Ve á Sabedoría como unha anfitriona que invita a entrar nunha casa, que construíu ela mesma e na que preparou un gran banquete. É muller rica, ten serventes e, non obstante, faino ela mesma
dedicando tempo e esmero nos preparativos. Hai urxencia nas súas
palabras: Ven! Come a miña comida, bebe o meu viño! e para convencer aos seus futuros comensais une unha promesa: viviredes os que
comades (Eclo 24, 19-22).
A segunda idea lémbranos que xunto ás imaxes da vida privada,
Proverbios, aínda sen influencia grega, atópase unha muller sabia
que non dubida en saír aos cruceiros dos camiños onde, non ofrece
o seu corpo ao viandante como era de esperar, senón a súa palabra.
“Escoitade, vou dicir cousas importantes. É recto canto saia dos meus
labios” (Prov 8,6), xa que son súas a intelixencia e a forza que permiten o goberno dos reis e a administración de xustiza (Prov 8,12-16).
Esta Sabedoría préstalle a Deus a súa palabra e a súa intelixencia non
cinguida aos muros do fogar, senón de portas a fóra.9
A súa importancia para as mulleres é que esas intuicións se traspasaron á persoa de Xesús o que daba unha posibilidade de compensar
a súa masculinidade. Paulo considera que “Cristo é o poder de Deus e
a Sabedoría de Deus” (1 Cor 1,24), o que repite desde diversos ánguHai numerosas obras que tratan este tema. Entre outras, dúas de Elisabeth Schussler
Fiorenza, Jesus. Miriam ‘s Child, Sophia ‘s Prophet. Critical Issues in Feminist Christology,
Continuum, N.York 1995 (hai tradución española) e En Memoria de Ella, Desclée, Bilbao,
1989 e de Elizabeth A. Johnson, She Who Is. The Mistery of God in Feminist Theological
Discourse, Crossroad, N.York 1993 (hai tradución española, La que Es).
9
En Athalya Brenner, A Feminist Companion to Wisdom Literature, Sheffield Academic
Press, Sheffield, 1995 hai un capítulo seu pp.50-66 e outro de Silvia Schroer pp 67- 84
que recollen todas estas imaxes.
8
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los noutras cartas, pero é no evanxeo de Xoán onde Xesús se fusiona
intimamente con todos os temas que afectan á Sabedoría. Un Xesús
que busca e atopa, que nutre e alimenta, que revela e ilumina, que da
vida, que fai aos homes amigos de Deus, brillando como luz na escuridade, sendo camiño, verdade e vida...
Esta tradición do Xesús ancorado nos acontecementos da vida cotiá
e da vida pública da pé a todas as mulleres, amas da casa ou traballando fóra, para identificarse coa súa persoa e liberar a linguaxe da
cristoloxía do monopolio das imaxes masculinas.10
3.1.2 Un Xesús que se parece a min
Outro grupo de teólogas segue un camiño distinto que busca a un
Xesús que se parece ás mulleres desenvolvendo unha serie de actitudes e de valores que tradicionalmente acusáronse de femininos. É un
home que chora xa que se deixa levar polos seus sentimentos, quere
estar rodeado de nenos, lava os pés dos seus discípulos e utiliza a simboloxía dunha galiña que cobre aos seus pitos para falar do coidado
que sente polos seus. Por outro lado, as palabras de Xesús que falan
de curar aos enfermos, de dar de comer aos famentos e de coidar orfos
e viúvas foron un modelo de vida no que as mulleres tamén se ven
retratadas.11 Incluso o sangue e a auga que derramou na cruz pódense
ver como os líquidos amnióticos que facilitan a entrada no Reino e o
seu berro de dor final como o dunha parturienta que alumeou a unha
humanidade nova.12 A partir da súa resurrección as mulleres pódense
considerar alter Christus, prototipos dunha humanidade nova na que
xa non hai diferenzas.
Estas mulleres ven o corpo de Xesús imbuído polo poder do eros
que é o que lle dá forza, permítelle sentir cos outros, advertir as súas
alegrías e necesidades e loitar para cambiar o mundo. Un camiño, que
unha das teólogas que o formulou, considera que o viu reflectido na
Un bo resumo do que significou a Sabedoría en Elizabeth A. Johnson, Wisdom was
made Flesh en Maryanne Stevens (ed), Reconstructing the Christ Symbol. Essays in
Feminist Christology, Wipf & Stock, Eugene (Oregon), 2004.
11
Esta é a formulación de Rita Nakashima Brock, Journeys by Heart. A Christology of
Erotic Power, Crossroad, N.York, 1998.
12
Marianne Sawicki, Seeing the Lord. Resurrection and Early Christian Practices, Fortress
Press, Minneapolis, 1994, p. 289.
10
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espiritualidade feminista. Por iso, din, que toda cristoloxía ten que
empezar sentindo, contando o que Xesús experimentou pois é moito
máis importante na vida dos seus seguidores o mundo psíquico que o
conceptual.13
3.1.3 A encarnación como actividade permanente
Se consideramos a encarnación, non tanto como un feito puntual,
senón como unha actividade que segue viva, a masculinidade de Xesús perde forza xa que aínda que a súa persoa é un lugar privilexiado
da irrupción de Deus no mundo, non é o único. A encarnación, como
todo o material, pódese ver como un proceso de evolución que ten que
ver con toda a humanidade da que Xesús forma parte e que segue viva
na vida da Igrexa e do mundo xa que supón a formación dun grande
proxecto relacional, unha humanidade nova que ten a Xesús por centro, motor e guía.14
Este xeito de pensar ábrenos ao misterio da creación do que falaban
Efesios e Colosenses, e que vía ao cosmos desde e por Cristo, o que nos
introduce nas preocupacións ecolóxicas do noso tempo. Como dixo
Teilhard de Chardin hai un elemento “crístico” no universo desde o
seu momento inicial con independencia de que sexamos conscientes
ou non desa presenza.15 Se, por outro lado, somos capaces de ver a
Deus aloxado no máis profundo da materia dando vida podemos ver
a encarnación de Xesucristo non xurdindo de arriba senón saíndo do
mesmo seo divino ca nós.
É un xeito de pensar que dilúe a masculinidade de Xesús na medida
en que na súa persoa nos integramos todos os seres creados e presenta simbolismos femininos nesa grande matriz divina que é a persoa
do Creador.16 Tradicionalmente ás mulleres viúsenos en relación coa
Sobre a forza do eros de Xesús Rita Nakashima Brock, o.c.
John Macquarrie, Jesus Christ in Modern Thougth, SCM Press, Londres, 1990, p.22
15
Para entrar máis a fondo nesta categoría Leonardo Boff, O Cristo cósmico: a superación
do antropocentrismo en J.J.Tamayo Acosta (ed), 10 Palabras clave sobre Xesús de
Nazaret, EVD, Estella, 1999, pp. 401-414. A obra de Teilhard sobre a explosión inicial do
cosmos non exenta de Xesús é El Himno del Universo do que eu teño a versión inglesa
de Collins de 1970, p.70.
16
A teóloga que máis reflexionou este misterio é Sally McFague, The Body of God: an
Ecological Theology, Fortress Press, Minneapolis, 1993.
13
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terra polo noso labor de xerar corpos, co conseguinte desprezo e subordinación de ambas as dúas, polo que as preocupacións ecolóxicas tamén están moi presentes no noso pensamento que coloca a Xesucristo
no centro deste interese.17
3.2. O Xesús da historia
As mulleres abandonaron con gozo o monofisismo, no que incorreu o cristianismo ao considerar só a natureza divina de Xesús, e
apúntanse á investigación sobre a súa vida terrea. Coinciden co home
moderno que colocou no centro da súa reflexión ao ser humano e co
pensamento teolóxico que recobrou a ilusión de atoparnos coa persoa
de Xesús escondida baixo o Cristo da fe.
O método feminino de investigación teolóxica adoita ser experiencial, comeza analizando a vida para posteriormente sacar conclusións,
un método moi criticado pero útil para a cristoloxía actual xa que
como di Torres Queiruga, a clásica chegou a estudar como debería de
ser Xesús en función da súa divindade e non como fora en realidade,
que é o interese actual.18 As mulleres queren recuperar o homo factus
est atoparse co home de corpo e sangue para nun segundo período
acceder ao Fillo de Deus.
3.2.1 O mundo das relacións
Sempre se dixo que as mulleres facemos todo o posible por atopar
fórmulas de entendemento que posibiliten non romper as relacións,
que a nosa psique empúrranos a relacionarnos, a tender as nosas
mans, a deixarnos levar por determinados sentimentos antes que dedicarnos a pensar ou teorizar polo que non nos pode sorprender que
adoptaramos sentir da teoloxía procesual que coloca no centro do ser
humano o mundo da súa relación.
Esta forma de pensar fai que interesen as relacións de Xesús coas
persoas coas que conviviu dado que a súa personalidade humana se foi
Esta preocupación ecolóxica maniféstase en Ivone Gebara, Intuiciones ecofeministas.
Ensayo para repensar el conocimiento y la religión, Trotta, Madrid, 2000 e na obra
anteriormente citada de Sally McFague.
18
A. Torres Queiruga, El misterio de Xesús el Cristo: divinidad en la humanidad, Concilium
326 (2008) p.366-368.
17
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formando nestes contactos. Xesús rara vez vai só e nas súas relacións
inclúe aos marxinados dos que tamén aprendeu. No que respecta ás
mulleres, con ningunha tivo encontros conflitivos xa que mesmo se
deixou convencer pola sirofenicia de que tiña que ampliar o marco da
súa misión, non considerou que éramos simples ventres e peitos, nin
nos reduciu ao servizo material senón que impulsou a María, irmá
de Marta, para que aprendese a súa mensaxe e fixo da samaritana
unha das primeiras evanxelizadoras, un labor que culminou con María Magdalena, a primeira persoa que lle viu resucitado e á que encomendou que anunciase a boa nova. Un desenvolvemento que impulsa
as mulleres a levar a plenitude os seus talentos aínda que sempre se
lles puxeron trabas.
Un texto que as mulleres resaltan é o da muller do perfume xa que
no seu relato se advirte que a relación de afecto impacta en Xesús e
crea lazos de mutualidade. Ela esmérase en bicar, mollar coas súas
bágoas o corpo do Nazareno e secalo. Xesús non fala pero tampouco a
rexeita, polo que podemos barruntar que o seu corpo vibra ante esas
mans próximas e cariñosas que o miman...
A conclusión é que xorde da vida con Xesús unha cristoloxía de comuñón na que as mulleres gustan de resaltar esas relacións nas que o
Nazareno apostou máis polo modelo igualitario que polo xerárquico,
aínda que as lecturas posteriores da Igrexa o comprendesen doutro
xeito. De aquí, que algunhas falen de Christa, unha palabra que designa unha comunidade mesiánica de iguais que propón o cristianismo e que sempre queda por facer19.
3.2.2 Un Xesús que salva
Grazas á teoloxía da liberación produciuse un cambio de inflexión
na salvación que trae Xesús. “A redención busca unha transformación
do mundo máis profunda que os movementos cara á liberdade e a salvación, pero debe incluílos”.20 Se antes esa liberación era fundamentalmente das ataduras do pecado hoxe entraron outras liberacións
engadidas que inclúen aspectos políticos, sociolóxicos e económicos.
Un termo que divulgou Elisabeth Schussler Fiorenza.
M.Grey, Redeeming the Dream, Feminism, Redemption and Christian Tradition, SPCK,
Londres, 1989.
19
20
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E enténdese que así sexa, xa que é difícil dicirlle a unha prostituta
escravizada que Xesús veu a salvala dos seus pecados cando está a
vivir unha situación límite.
Como exemplo desta salvación material de Xesús resáltanse escenas
da súa vida que tratan de elevar o nivel dos enfermos, marxinados ou
empobrecidos, un programa que anuncia levará a cabo na sinagoga do
seu pobo Lc 4,18 e que se desdobrará nos seus feitos extraordinarios
e na súa crítica aos poderosos do seu tempo por desinteresarse polos
necesitados.
As mulleres ven un Xesús salvándoas de situacións concretas, da
violencia doméstica, da pobreza material, da inxustiza da sociedade
co seu sexo, dos proxenetas que as teñen escravizadas, dos burkas, da
ablación do clítoris, da morte dos seus fetos... Un programa máis importante para un cristián que o coñecemento das coordenadas metafísicas de Xesús xa que o pensamento non cambia a sociedade se non
se leva á vida. Tampouco serve proxectar un paraíso no futuro, como
se formulou a salvación noutras épocas, senón que hai que traballar,
día a día, para conseguila. Por iso moitas das cristoloxías poñen o peso
na forma na que Xesús lidera a loita por un cambio que favoreza aos
máis empobrecidos, xa que non chegou aínda o Cristo que supón a
plenitude da esperanza e da vida.21
Creo que unha intuición que as mulleres colocaron neste debate é a
realización de que a salvación non é un momento puntual da historia,
nin tampouco a estación final senón que ten un percorrido con moitas
paradas nas que nos atopamos cun Xesús moitas veces vulnerable,
como nós mesmos.
3.2.3 A morte en cruz
Dentro do mundo feminino hai un movemento que rexeita a visión
da cruz como a entrega que fai Deus da persoa do seu Fillo. Joanne
Esta forma de pensar é moi característica das mulleres de orixe africana nos EEUU
como Kelly Brown Douglas, The Black Christ, Orbis, N.York, 1994 e das latinas María
Pilar Aquino, Directions and Foundations of Hispanic/Latino Theology. Towards a Mestiza
Theology of Liberation en Arturo J.Bañuelas (ed) Theology from a Latino Perspective,
Orbis, 1995 pp. 192-208.
21
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C. Brown e Rebecca Parker22 alertaron sobre as explicacións tradicionais da morte de Xesús que podían interpretarse como a glorificación
do sufrimento, a énfase na violencia e a sensación de culpa que se xeraba nos violentados. O doce Xesús que foi ao matadoiro como un año
para salvarnos dos nosos pecados se parecíase demasiado á imaxe de
esposa e nai ideal que moitas mulleres queren esquecer.
As mulleres formulan o seu rexeitamento á visión dun Deus vingativo e rancoroso que non esquece as faltas dos seus fillos que nada
ten que ver co pai do fillo pródigo. E tamén rexeitan o enaltecemento do sacrificio, un tema que no caso de moitas mulleres supuxo a
anulación das súas vidas sen obter o recoñecemento da heroicidade
dos seus actos. Por outro lado, pídesenos que nos identifiquemos co
crucificado pero nunca co que predicou e causou a admiración dos que
o escoitaron. Parece mentira, pero uns estudos serios demostraron
que nalgúns fogares fundamentalistas cristiáns dos EEUU hai unha
maior porcentaxe de abuso doméstico que no resto da poboación.23
Ritualizando a morte de Cristo como un acto salvífico, a teoloxía
restoulle poder á vítima e no que se refire ás mulleres, acabou coa
súa autoestima. Pero tamén ocultou da vida de Xesús, a súa entrega
polos máis necesitados que finalmente foi o que acabou coa súa vida,
pois os dirixentes de Israel viron que as súas actuacións minguaban
o seu prestixio. Outra mirada distinta permítenos ver ao crucificado
como unha vítima do sistema que nos dá ás para intentar que non se
repitan situacións semellantes en ningún ser humano.
Comentabamos que na escultura de Christa algunhas mulleres viron reflectidos os seus corpos sexualmente violentados, como o de Xesús, colgando núa á vista de todo o pobo de Xerusalén. Un corpo que
esnaquizaron as paixóns dos homes como moitos corpos de mulleres
que sofren unha sorte semellante. As mulleres asiáticas, cuxo continente se converteu nun supermercado do sexo, vense reflectidas no
servo sufrinte, esa categoría profética de Isaías que se deu en Xesús
de Nazaret. Pero mesmo elas advirten do perigo da glorificación do
sacrificio.
Christianity, Patriarchy and Abuse: A Feminist Critique, Pilgrim Press, 1989.
A estatística foi elaborada pola United Methodist Chruch’s Programme of Ministries
with Women in Crise.
22
23
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3.3. O Resucitado
A teoloxía moderna tende a comprender a persoa de Deus como un
creador que puxo o mundo en marcha e no que non interfire para non
coartar a súa liberdade. Este xeito de pensar, se é coherente, obriga a
entender os milagres doutro xeito. Feitos extraordinarios que realiza
Xesús pero que necesitan un interlocutor con fe para velos.
O grande milagre do cristianismo que é a resurrección tamén vai
desde estas formulacións e prevéñennos contra o feito de tomar ao pé
da letra os textos que a describen. A teóloga que máis traballou este
tema é Marianne Sawicki que defende que a fe na resurrección supón
que os seus discípulos “viron ao Señor”24 unha visión que non ten por
que ter un carácter empírico senón que é comparable á presenza real
que apreciamos na eucaristía. Os apóstolos e as mulleres tiveron experiencias psíquicas da presenza de Xesús ao seu lado, enormemente
reais, xa que estaban dispostos a dar a vida polas súas conviccións.
Para nós esta visión permite comprender a resurrección non como
un feito do pasado senón como unha experiencia próxima e persoal de
Xesús no presente.25 Co engadido positivo de que podemos ver a resurrección como unha meta á que estamos todos chamados e que supón
que Deus se mostrará satisfeito co traballo humilde que realizaramos
durante o noso decurso histórico. Deus resucitou unha vítima que
era un home xusto co que esa resurrección se converte, ademais, en
boa noticia para as vítimas e para as persoas que intentan a mellora
das súas vidas que saben contan coa presenza ao seu lado dun Xesús
resucitado que os alenta.
Para as mulleres o relato da resurrección resulta vital para comprender o seu protagonismo no movemento de Xesús, xa que o grupo
silenciado de discípulas iniciais foi o que iniciou o cristianismo. Elas
compartiron de preto o sufrimento de Cristo e cumpriron o encargo
de comunicar a boa nova da resurrección o que iniciou a aventura da
evanxelización. Elas fixérono entón e nós agora, xa que o corpo de XeO seu libro titúlase Seeing the Lord. Resurrection and Early Christian Practices,
Fortress Press, Minnesota, 1994.
25
Ver Marianne Sawicki, o,c. pp. 53 e 300.
24
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sús sepultado é como unha semente que xermina nos seus seguidores
a medida que se van cristificando.
3.4. Xesús, un contemplativo na acción
Xunto ás actividades de Xesús temos sempre que recordar a súa
excepcional relación con Deus e os momentos que busca en soidade
para relacionarse con el, necesita orar para descubrir o camiño que
Deus quere que siga e solicitar a forza necesaria para chegar a ser “un
home para os demais” até o punto de dar a vida.
Se en tempos antigos as mulleres viron o seu corpo como un obstáculo para a súa vida espiritual hoxe apóianse nos sentidos para chegar
a Deus e fano seguindo o exemplo de Xesús de Nazaré, que se apartou
da vida ascética de Xoán no deserto para vivir no medio das cidades.26
As mulleres gozan vendo as comidas de Xesús, unhas como anfitrión
e outras como convidado, mesmo como cociñeiro duns peixes á brasa,
cos que quería sorprender aos seus discípulos. Nesas comidas xuntos
Xesús falaba do Reino e de Deus pois os seres humanos están máis
predispostos a escoitar en torno a unha mesa que noutro lugar, un
sitio onde mandaron as mulleres desde tempo inmemorial dando de
comer aos seus.
Ven neste camiño unha espiritualidade que se amosa nos actos rutineiros da vida, na existencia monótona diaria pois como di Dorothy
Day “todas están chamadas á santidade pero non ao extraordinario.
Se a santidade dependese do extraordinario habería moi poucos santos”. Coidando dos seus bebés ou das persoas imposibilitadas das súas
familias as mulleres non intentan mortificar os seus sentidos, non
consideran que están a levar a cabo grandes actos de espiritualidade
senón que deixan que a graza se desenvolva nas súas persoas, deixan
que o seu amor flúa cara aos máis necesitados. Esta práctica como di
Simone Weil leva a que a persoa que actúa desta forma “nin sequera
sabe se vestiu ou non, ao nú”.
E por último as mulleres ven en Xesús unha espiritualidade da resistencia que reflexiona sobre o ámbito, aprecia as inxustizas e sente
un impulso á loita. Doce María Loynaz ten un texto que resume o que
26

Isabel Gómez Acebo (ed), Cinco mujeres oran con los sentidos, Desclée, Bilbao.
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supón esa resistencia: “unha muller forte é unha masa de cicatrices
que doen cando chove e de feridas que sangran cando llas golpean e
de recordos que se levantan pola noite e percorren a casa dun lado a
outro calzando botas. Esta muller que se fortaleceu na dor propia e no
do seu xénero, está disposta a loitar para suavizar a dor dos seus fillos
e dos outros desafortunados que son os seus irmáns”.27
4. A última onda: as teólogas do Terceiro Mundo
O centro de gravidade do cristianismo xa non está nos países de occidente senón que se mudou a outros lugares. Estes cristiáns, ao principio tímidos, enriqueceron co tempo a persoa de Xesús cos trazos que
a súa cultura colocaba nos homes e mulleres que foron importantes
para os seus pobos. Adoptaron con gusto as imaxes que lles chegan do
Xesús da historia que son máis próximas ás súas vidas que ás nosas.28
Unhas breves puntadas permítennos coñecer as súas intuicións sobre
Cristo.
A mostra máis coñecida vén de América do Sur que nos proporcionou as imaxes dun Xesús liberador das estruturas económicas
inxustas, das divisións entre as clases sociais e das presións relixiosas
opresoras dentro dunha dinámica de liberación integral. Unha imaxe
especialmente atractiva para as mulleres que son sempre os grupos
máis oprimidos dentro da sociedade.
Máis ignorada é a achega dos africanos. En xeral, as tribos africanas
comprenden a vida como un todo, co que a salvación que trae Cristo
debe satisfacer as necesidades físicas, espirituais, políticas e sociolóxicas dos seus seguidores. Ese rol tíñano antes figuras concretas da súa
historia coas que Xesús se identifica. Uns eran os sabios e outros os
curandeiros que teñen unha importancia capital no continente africano polo seu coñecemento das doenzas xeradas polos malos espíritos
Resultáronme interesantes para estudar a espiritualidade das mulleres Lesley
A.Northhup, Ritualizing Women, Pilgrim Press, Cleveland, 1997; Teresa Berger, Women
‘s Ways of Worship, The Liturgical Press, Collegeville,1999 e Judith Plaskow e Carol
P.Christ (ed), Weaving the Visions. New Patterns in Feminist Spirituality, Harper, San
Francisco, 1989.
28
Un bo resumo do que supón a figura de Xesús para os países do Terceiro Mundo,
Priscilla Pope-Levison e John R.Levison, Jesus in Global Contexts, John Knox Press,
Louisville, 1992.
27
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que son os que desencadearon os problemas. Moitos destes curandeiros, coñecedores da medicina natural, foron mulleres e Xesús, como
eles/as, ten poder sobre as forzas do mal.29 Algunhas falan do wounded healer, o curandeiro ferido, como elas mesmas, xa que experimentar o sufrimento é o que lles permitiu entender o dos outros.
O africano comprende a vida como unha rede de relacións na que
Xesús entra no momento da súa encarnación, que é un rito de paso,
como irmán maior con todas as obrigas familiares que iso comporta.
Pola súa resurrección, súmase tamén á comunidade dos antepasados,
onde entraron os que levaron unha vida exemplar entre eles moitas
mulleres. Ao longo da vida consideran que se verán asistidos polos
que os precederon entre os que ocupa o primeiro posto Xesucristo.
En África hai un sentimento xeneralizado de horror contra a menstruación feminina algo parecido ao que pasou no pobo xudeu e que
supuxo a negativa a que as mulleres participasen do culto. O texto
da hemorroisa serve de contrapunto pois Xesús déixase tocar pola
muller menstruante e cúraa do seu mal.
O budismo considera que vivir é sufrimento, unha situación especialmente dura para as mulleres que non ven o vivir de Xesús como
vigairo, senón que prefiren pensar que comparte a súa sorte por amor.
Presentan problemas ante a palabra “Señor” que foi a que tiveron
que utilizar ante uns amos que as escravizaron e gústalles recordar
que na nova familia de Xesús só hai nais, irmáns e irmás e ninguén
pode outorgarse poder sobre os outros (Lc 8,19-21). Son conscientes
de que a visión do sufrimento pode ser inmobilista e que non contribúe á mellora da vida das persoas co que ven a Xesús en todos os
lugares onde hai persoas que loitan pola xustiza.
Igual que as mulleres do primeiro mundo falan de Xesús como personificación da sabedoría, as budistas véñenlle asimilando o papel da
Suprema Sabedoría, xa que no budismo Mahayana é unha muller.
Noutras relixións asiáticas Xesús identifícase coa figura dos shamans
que adoitan ser mulleres cunha dobre función de mediación e curación. Para as musulmás Xesús é un gran profeta.
Está extensamente tratado o tema africano en Daine B.Stinton, Jesus of Africa. Voices
of Contemporary African Christology, Orbis Books, N.York, 2004.
29
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Toda esta teoloxía feita desde as marxes do pensamento occidental
comparte a idea de que Xesús lidera a loita polo sufrimento pero ao
ser minoritarios os seus grupos, comprenden que é necesaria a unión
cos que comparten ideais semellantes aínda que sexan ateos. Baséanse para esta consideración no xuízo final de Mateo onde o criterio salvador é “porque tiven fame e me deches de comer” e non as crenzas
que tivo o individuo durante a súa vida. Tamén se cuestionan sobre
quen é a persoa de Xesús para os outros credos e buscan fórmulas
para non caer no favoritismo de Deus cos cristiáns.
5. Conclusión
Parece claro que tras un primeiro período no que as mulleres loitaban contra as imaxes de Xesús que sacralizaban a súa masculinidade
a partir dos 90 abriuse o abano a pensamentos ben distintos xa sexa
provenientes dos países occidentais como dos do Terceiro Mundo.
Dentro desta pléiade de pensamentos dispares podemos atopar algún
denominador común: o comezo da reflexión desde as experiencias da
vida o que tamén se aplica a Cristo elaborando cristoloxías ascendentes. Á hora de narrar o grande relato cristián e movernos entre
Atenas, que representa a reflexión filosófica, e Xerusalén, que relata
a vida do que andou por Palestina, apostan por esta última.
Non mostran apego polas descricións que falan de Deus con todos
os valores do mundo opulento: a forza, o poder, mesmo a omnipotencia. Abrazaron o home da kénosis, mediador do seu Pai, pero desde a
compaixón e o compartir do sufrimento, e non desde actos extraordinarios. Creron no home que fixo do servizo a meta da súa vida e que
os impulsa a alcanzar as metas máis altas que esa fórmula consegue.
Viron con ilusión un home que tratou con naturalidade ás mulleres e
que mesmo puido namorarse dunha delas.
Moitas das súas cristoloxías fálannos de sinfonías de dor e de pobreza, pero precisamente nese concerto escóitase unha música de fondo
que é a fervenza de esperanza que pon Xesús de Nazaret. Unha esperanza na que o ceo prometido ten moito que ver co mundo no que
vivimos, as condicións do cal temos que mellorar para que se vexa o
crecemento do Reino que non é outro que a realización da escatoloxía
prometida.
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Non sabemos que nos deparará o futuro no que as mulleres teólogas poden ser máis numerosas que os varóns, xa que estes están a
abandonar todas as profesións mal pagadas e a teoloxía é unha delas.
Pero sexa cal sexa, temos que dar respostas que non estean baseadas
na cultura premoderna e sobre todo levar unha vida coherente coa
mensaxe que defendemos, xa que falar de Cristo é unha cristoloxía a
medias que esixe que as palabras se leven á práctica.
Isabel Gómez-Acebo
Teóloga.

Tradución de Anxos Cánive Brión

As contas do FORO
Ingresos:
Aportes dos/as asistentes
Caixa Galicia
		
Total

774,50
800,00
1.574,50

Gastos:
Imprenta e fotocopias
Viaxes-hospedaxe e honorarios relatores
Flores		
		
Total

516,20
1.211,24
200,00
1.927,44

Déficit a cubrir pola revista

352,94

Respecto do ano pasado, segue baixando o aporte dos asistentes (case 200 euros
menos). É de agradecer a acollida que tódolos anos nos brinda o Auditorio de Galicia, e por suposto, o traballo e desinterese de tódalas persoas que colaboran e nos
apoian.
No tocante aos resultados das enquisas, valorouse moi positivamente tanto o
tema como as exposicións dos/a relatores/a, así como a organización. A maior parte
da participación chegou chamada pola publicidade na nosa revista. Grazas polas
vosas suxestións de temas para vindeiros foros. Terémolas en conta.
Secretaría de Encrucillada
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Bibliografía actual sobre
Xesús, o Cristo
Xavier Pikaza Ibarrondo

Escribín sobre este tema en Iglesia Viva1, publicando despois unha
extensa bibliografía–libro2 e de novo en Iglesia Viva3. Actualizando
aquilo ofrezo unha síntese, dividida en catro partes: (1) bibliografía
dixital; (2) estudos básicos; (3) visións de conxunto e reflexión dogmática e (4) temas abertos.
1. Bibliografía dixital
Unha das novidades dos últimos anos é a proliferación das bibliografías informatizadas nas que un pode topar case todo o escrito sobre Xesús, especialmente en lingua inglesa. Entre os traballos máis
significativos, poñendo énfase na perspectiva hispana, poden citarse
os seguintes:
a. Bible Gateway (www.biblegateway.com). Portal moi completo
para os estudos sobre o Xesús histórico, con entrada especial para o
Novo Testamento e Xesús: www.ntgateway.com/Jesus/. Imprescindible para obter unha visión panorámica dos estudos que se realicen
neste campo.
b. Jesus Seminar, Seminario on-line sobre a historia de Xesús, con
publicacións propias. Moitos criticaron a súa metodoloxía (mediante
votación!) e resultados (minimalistas). Porén a súa achega é importante para o estudo de Xesús. http://virtualreligion.net/forum/.
c. Stauros. Specialized Bibliography: http://stauros.webhotel.be/uk_
main.htm. Bibliografía sobre temas vinculados á cruz (sufrimento,
mal), con referencia especial á paixón e morte de Xesús en cada un
dos libros do NT.
1
2
3

Número 210 (2002) 85-90 (cf. www.iglesiaviva.org/210/n210-14.htm)
Hijo de Hombre. Historia de Jesús Galileo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007.
2003 (2008): 61-70.
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d. Martín-Moreno, J. M. Ofrece desde a Universidade de Comillas,
unha extensa Bibliografía sobre Xesús, www.upcomillas.es/personal/
jmmoreno/cursos/index.htm. Ofrece un extenso material bibliográfico, ben organizado segundo as claves da vida de Xesús, o mellor que
existe actualmente en castelán.
f. Piñero, A. (http://blogs.periodistadigital.com/antoniopinero.php).
Ofrece, cun equipo de colaboradores, un blog onde analiza obras e
temas básicos sobre o Xesús histórico, en perspectiva crítica.
g. Resources for Studying Historical Jesus/Christology. www.textweek.com/mtlk/jesus.htm. Ofrece libros e estudos (en inglés) sobre o
Xesús histórico.
2. Estudos básicos
Barbaglio, G., Jesús, hebreo de Galilea. Investigación histórica, Sec.
Trinitario, Salamanca, 2003. Obra enciclopédica, de síntese histórica
e teolóxica, que recolle as achegas máis importantes da historia de
Xesús no último terzo do século XX.
Bartolomé, J. J. El evangelio y Jesús de Nazaret, CCS, Madrid, 1995.
Recolle e avalía a investigación anterior, ofrecendo unha visión fiable
da historia e mensaxe de Xesús.
Bornkamm, G., Jesús de Nazaret, Sígueme, Salamanca, 2002 (1956).
Obra fundamental da “segunda investigación” da vida de Xesús, como
intento por superar postura crítica de R. Bultmann.
Brown, R. E., La muerte del Mesías I-II, Verbo Divino, Estella,
2004/2006 (1994). Cf. tamén Introdución a la Cristología del Nuevo
Testamento (Sígueme, Salamanca, 2001). Obra monumental, que recolle e avalía os temas de conflito de Xesús co seu ámbito, desde unha
confianza básica nos datos dos evanxeos.
Bultmann, R., Jesús, Sur, Buenos Aires, 1968 (1926). Nega o valor
histórico de grande parte do material dos evanxeos. Mais serve para
recuperar e valorar o carácter e importancia de Xesús como Palabra
de Deus.
Busquets, Ll., Última noticia de Jesús el Nazareno, Destino, Barcelona, 2007. Sitúa a Xesús dentro da busca relixiosa e sapiencial do
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ámbito xudeu e helenista. Ecléctica nas súas formulacións, vincula
aspectos sacrais e sociais, dentro do seu contexto histórico. Ofrece
valiosos cadros comparativos (milagres, parábolas...).
Crossan, J. D. A súa obra antiga Jesús. Vida de un campesino judío,
Crítica, Barcelona, 1994 (1991); El nacimiento del cristianismo, Sal
Terrae, Santander, 2002. Obras claves para entender a orixe, sentido
e despregamento do movemento de Xesús. Outras obras, escritas, en
xeral, en colaboración, puxeron de relevo as diversas implicacións sociais e relixiosas do movemento de Xesús: J. D. Crossan e J. L. Reed,
Jesús desenterrado, Crítica, Barcelona, 2003 (importancia da arqueoloxía); J. D. Crossan e M. J. Borg, La última semana de Jesús, PPC,
Madrid, 2007 (reconstrución dos últimos días de Xesús, segundo os
textos).
Dunn, J. D. G. Culminando os seus traballos anteriores (Jesús y el
Espírito Santo, Sec. Trinitario, Salamanca, 1975; La llamada del Jesús histórico, Sal Terrae, Santander, 1992) comezou a publicar unha
triloxía sobre as orixes cristiás: Christianity in the Making (27-150
CE.), da que apareceu xa o primeiro volume: I: Jesus Remembered,
Eerdmans, Grand Rapids MI 2003 (trad. castelá prevista: Jesús recordado, Verbo Divino, Estella, 2009). Destaca os aspectos carismáticos
de Xesús e a importancia da tradición histórica para o coñecemento
de Xesús.
Fernández Ramos, F. (ed.), Diccionario de Jesús de Nazaret, Monte
Carmelo, Burgos, 2001. Obra extensa, escrita por vinteseis biblistas
hispanos. Algunhas colaboracións recollen o mellor da investigación
actual sobre os distintos temas.
Freyne, S., Jesús, un galileo judío. Una lectura nueva de la historia
de Jesús, Verbo Divino, Estella, 2007. Sitúa a historia de Xesús no seu
contexto xeográfico e social.
Gnilka, J., Jesús de Nazaret. Historia y mensaje, Herder, Barcelona,
1993. Sitúase na liña da crítica histórico-literaria da tradición xermana. Manual para teólogos e estudantes, prudente, quizais un pouco
aséptico na súa visión de Xesús.
Horsley R. A. e N. A. Silberman, La Revolución del Reino. Como Jesús y Pablo transformaron el mundo antiguo, Sal Terrae, Santander,
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2005. Recolle e vincula os aspectos arqueolóxicos e relixiosos (sociais
e teolóxicos) máis significativos do movemento de Xesús. Cf. tamén R.
A. Horsley, El Reino de Dios y el Nuevo desorden mundial, Ágora 14,
Verbo Divino, Estella, 2003. Xesús como líder da resistencia fronte ao
imperio mundial.
Mateos, J. e Camacho, F., El horizonte humano: la propuesta de Jesús, El Almendro, Córdoba 1988; El hijo del Hombre, El Almendro,
Córdoba, 1996. Poñen de relevo o sentido exemplar e transformador
da historia de Xesús.
Meier, J. P., Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico IIII, Verbo Divino, Estella 1998-2004. Obra monumental, en curso de
publicación. Falta, polo menos, o volume IV, dedicado ao conflito de
Xesús coa lei e a historia da súa morte. Presenta a Xesús como pretendente mesiánico, mestre sabio e carismático asasinado. Esta obra,
escrita de forma clara, atractiva e apaixonada constitúe, posiblemente, o mellor traballo histórico actual sobre Xesús. Ofreceu un anticipo
da súa investigación final en Del Profeta como Elías al Mesías real
davídico, en D. Donnelly (ed.), Jesús: Un coloquio en tierra santa,
Verbo Divino, Estella, 2004.
Pagola, J. A., Jesús, aproximación histórica, PPC, Madrid, 2007.
Obra de síntese histórico-relixiosa, que recolle, con fina crítica literaria e afondamento crente, os elementos básicos do proxecto e da
traxectoria persoal de Xesús. Foi criticada por aqueles que pensan
que non introduce na historia de Xesús algúns elementos dogmáticos
da Igrexa posterior.
Pikaza, X.; Hijo de Hombre. Historia de Jesús Galileo, Tirant lo
Blanch, Valencia 2007. Ofreceu unha visión de conxunto da vida e
proxecto de Xesús, desde a perspectiva da crítica histórica e da análise
socio-teolóxico do movemento cristián.
Puig, A., Jesús. Una biografía, Destino, Barcelona 2005. Aproveita
as achegas da arqueoloxía de Galilea, que lle permiten reconstruír o
ámbito económico e relixioso de Xesús, un home rural, da Galilea profunda e xudía. Aceptando na súa base a achega dos textos canónicos,
Puig atrévese a trazar unha biografía de Xesús, de tipo confesional,
ben documentada.
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Sanders, E. P., Jesús y el judaismo, Trotta, Madrid, 2005. Quizais o
mellor estudo histórico de conxunto sobre a vida e mensaxe de Xesús,
a quen non ve como predicador de conversión, senón como mensaxeiro do Reino, predicador e portador da graza de Deus, nun mundo
onde todo parece resolverse legalmente, por acción e reacción, falta e
castigo, nun sistema de xustiza (violencia) infinita.
Theissen G. e Merz, A., El Jesús histórico, Sígueme, Salamanca,
1999. Compendio académico (case enciclopédico) sobre o marco social
e a identidade da mensaxe e vida de Xesús, profeta e carismático,
mestre e poeta. Culminando e recompilando os seus traballos anteriores, xa clásicos, Theissen ofreceu en El movimento de Xesús. Historia
social de una revolución de los valores, Sígueme, Salamanca, 2005,
unha interpretación histórica da persoa e obra de Xesús, vinculando
os seus aspectos sociais e teolóxicos.
Vidal, S., Los tres proyectos de Jesús y el cristianismo naciente, BEB
110, Sígueme, Salamanca, 2003; Jesús el Galileo, Sal Terrae, Santander, 2006. Quizais o autor hispánico máis erudito e audaz no seu
achegamento á historia de Xesús, na que distingue tres momentos: 1)
profeta apocalíptico, como Xoán o Bautista, 2) mensaxeiro do Reino
de Deus: etapa galilea e 3) Mesías crucificado.
Wright, N. T., The NT and the Victory of the People of God I, SPCK,
London, 1992; Jesus and the victory of God II, SPCK, London, 1996.
La resurrección del Hijo de Dios, Verbo Divino, Estella 2008. Visión
enciclopédica, tradicional.
3. Visións de conxunto e reflexión dogmática
Cullmann, O., Cristología del NT, Sígueme, Salamanca, 1998. Visión panorámica dos títulos cristolóxicos. Obra clásica, segue a ser
imprescindible.
Duquoc, Ch., El único Cristo. La sinfonía diferida, Sal Terrae, Santander, 2005. Culmina unha traxectoria exemplar de estudos sobre
Xesús, que non foron superados.
Espeja, J., Jesucristo, palabra de libertad, San Esteban, Salamanca,
1979; La experiencia de Jesús, San Esteban, Salamanca, 1988. Fina
análise do proxecto humano de Xesús. A súa obra en conxunto ofre-
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ce unha visión básica da cristoloxía en clave de presenza histórica e
liberación
González de Cardedal, O., Jesús de Nazaret. Aproximación a la cristología, BAC, Madrid, 1975; Cristología I-II, BAC, Madrid, 2001. Destaca a conciencia teolóxica de Xesús. Recreación dogmática.
González Faus, J. I., La Humanidad Nueva. Ensayo de Cristología,
Eapsa, Madrid, 1974 (Sal Terrae, Santander, 1994). Obra clásica, actualizada en numerosos libros posteriores, que marcaron a investigación e reflexión cristolóxica dos últimos decenios.
Haight, R. Jesús. Símbolo de Dios, Trotta, Madrid, 2007 (1999).
Fonda análise teolóxica (con censura da Congregación para a Doutrina da fe: 2004). Seguirá a ser obra de referencia nos próximos anos.
Karrer, M., Jesucristo en el NT, Sígueme, Salamanca, 2002. Sobre o
surximento da cristoloxía do Novo Testamento. Traballo xa clásico.
Lois, J., Jesús de Nazaret, el Cristo Liberador, HOAC, Madrid, 1995.
Visión de conxunto da cristoloxía da Liberación.
Martínez Fresneda, F., Jesús de Nazaret, Instituto Teológico, Murcia, 2007. Cristoloxía fundamental, con boa información histórica e
teolóxica.
Moingt, J., El hombre que venía de Dios, I-II, Desclée de Brouwer,
Bilbao, 1995. Busca a experiencia orixinaria de Xesús, invertendo o
camiño da tradición eclesial. A mellor investigación histórico–crítica
sobre o tema.
Pikaza, X., Éste es el home. Manual de Cristología bíblica, Sec. Trinitario, Salamanca, 1997; La nueva figura de Jesús, Estudios Bíblicos, Verbo Divino, Estella, 2003. Xesús na perspectiva do despregamento humano.
Ratzinger, J. (Benedicto XVI), Jesús de Nazaret, Esfera de los Libros, Madrid, 2007. Meditación teolóxica. Identifica Xesús histórico e
Cristo canónico e dogmático.
Schillebeeckx, E., Jesús. La Historia de un Vivente, Trotta, Madrid,
2002 (1974). Obra clásica; reelabora de forma sistemática as achegas
da esexese.
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Schlosser, J., Jesús, el profeta de Galilea, Sígueme, Salamanca, 2005.
Destaca os elementos teolóxicos e/ou relixiosos da historia de Xesús.
Schüssler Fiorenza, E., En Memoria de Ella, Desclée, Bilbao, 1989;
Cristología feminista crítica, Trotta, Madrid, 2001. Aspecto sapiencial de Xesús, fillo de Deus-Sabiduría.
Sobrino, J., Cristología desde América Latina, CRT, México, 1976;
Jesucristo Liberador, I-II, Trotta, Madrid, 1993/8. Actualiza o compromiso histórico de Xesús.
Torres Queiruga, A., Repensar la cristología, Verbo Divino, Estella,
1996; Repensar a resurrección. A diferenza cristiá na continuidade
das relixións e da cultura, Sept, Vigo, 2002. Obras exemplares de recuperación razoada e relixiosa da figura e historia de Xesús.
4. Temas abertos
Resulta absolutamente imposible recoller nunha bibliografía sucinta todas as liñas de forza da investigación bíblica e da cristoloxía
nos últimos anos. Quizais a novidade máis significativa estea na nova
vinculación que se está a lograr entre estudos esexéticos e reflexións
dogmáticas. Desde ese fondo quero destacar algúns campos de estudo
e reflexión.
Ámbito xeográfico e social. A primeira preocupación é o coñecemento dos cambios económicos e sociais que se estaban a producir
en Palestina, e dun modo especial en Galilea, na primeira metade do
século I. dC. Cf. M. Chancey, The Cultural Milieu of Ancient Sephoris,
NTS, 47 (2001) 120-145; The Myth of a Gentile Galilee, Cambridge
University Press, 2002; J. L. Reed, El Jesús de Galilea. Aportaciones
desde la arqueología, Sígueme, Salamanca, 2006; S. Freyne, Jesús, un
galileo judío. Una lectura nueva de la historia de Jesús, Verbo Divino,
Estella, 2007. Só nese fondo podemos saber o que significa que Xesús
foi xudeu, galileo, campesiño, marxinal, etc.
Ámbito relixioso. Séguense estudando as conexións de Xesús con
Qumrán. Entre os seus defensores están J. Ratzinger, Jesús de Nazaret, Esfera, Madrid, 2007 e Ll. Busquets, Última Noticia de Jesús Nazareno, Crítica, Barcelona, 2007, 85-87). Estudo on line: www.orion.
mscc.huji.ac.il/cave/VirtualQumran.shtml. Sobre a temática de fon-
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do, cf. G. J. Brooke, Qumran and the Jewish Jesus: Reading the New
Testament in the Light of the Scrolls, Grove Books, Cambridge, 2005;
John J. Collins and Craig A. Evans (eds.), Christian Beginnings and
the Dead Sea Scrolls, Baker, Grand Rapids, 2006; J. Vázquez (ed.),
Para comprender los manuscritos del Mar muerto, Verbo Divino, Estella, 2004.
Ámbito político-militar. O tema dun Xesus celota (guerrilleiro)
interesou menos nos últimos anos. Porén algúns, como J. Montserrat Torrents (El galileo armado. Historia laica de Xesús, Edaf, Madrid, 2007) ségueno a mirar como un caudillo militar, retomando a
tese S. G. F. Brandon, Jesus and the Zealots, Manchester University.
Press, 1967. Para unha visión máis documentada do tema (negando a conexión militar de Xesús) cf. H. Moxnes, Poner a Jesús en su
lugar, Verbo Divino, Estella, 2005 (texto orixinal, 2003); A. Storkey,
Jesus and the politics. Confronting the Powers, Baker, Grand Rapids,
2005; S. Seixo, Jesús y sus primeros discípulos, Estella, Verbo Divino,
2007.
Concepción e nacemento. Máis que a orixe sobrenatural de Xesús estúdase o seu nacemento humano. Algúns seguen a insistir no
nacemento “distinto” (irregular) de Xesús, na liña de J. Schaberg,
The Illegitimacy of Jesus, Harper and Row, San Francisco, 1987. A
súa nova obra (La resurrección de María Magdalena, Verbo Divino,
Estella, 2008) sitúa a orixe e familia de Xesús no contexto social e
antropolóxico da primeira igrexa. Cf. tamén, cf. R. Bauckham, Jude
and the relatives of Jesus, Clark, Edinburgh 1990; R. E. Brown, El
nacimiento del Mesías. Comentario a los relatos de la infancia, Verbo
Divino, Estella, 2005.
Mensaxe e obra central. Segue a ser central a disputa entre Sanders (mensaxe máis relixiosa) e Crossan (mensaxe máis social de Xesús). Dun xeito especial, cf. B. D. Chilton, C.A. Evans e J. Neusner
(eds.), The Missing Jesus: Rabbinic Judaism and the New Testament,
Brill, Leiden/Boston, 2002; B. Chilton e C. A. Evans (eds.), Authenticating the Activities of Jesus, Brill, Leiden, 2002; R. Aguirre (ed.), Los
milagros de Jesús. Perspectivas metodológicas plurales, Verbo Divino,
Estella 2002.
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A morte de Xesús. Algúns, como J. D. Crossan (Nacimiento del
cristianismo, Sal Terrae, Santander, 2002), atrévense a dicir que non
sabemos case nada do sucedido. Outros, como R. E. Brown (Muerte
del Mesías, Verbo Divino, Estella, 2006), supoñen que sabemos moito
sobre aquilo que debeu pasar na condena de Xesús. Cf. tamén S. J.
Patterson, Beyond the Passion. Rethinking the Death and Life of Jesus, Fortress, Minneapolis, 2004; H. Schürmann, El destino de Jesús.
Su vida y su muerte, BEB 109, Sígueme, Salamanca, 2004.
Tumba baleira e resurrección. As opinións dos investigadores
seguen a estar divididas. En xeral, a esexese histórica desvincula a
fe pascual do feito físico da desaparición do cadáver de Xesús. Cf. M.
Deneken, La Foi pascale. Rendre compte de la Résurrection de Jésus
aujourd’hui, Cerf, Paris, 1997; Th. Lorenzen, Resurrección y discipulado. Modelos interpretativos, reflexiones bíblicas y consecuencias
teológicas, Sal Terrae, Santander, 1999; G. Lüdemann e A. Özen,
Resurrección. Historia, experiencia, teología, Trotta, Madrid, 2001,
U. Müller, El origen de la fe en la resurrección de Jesús: aspectos y
condiciones históricas, Verbo Divino, Estella, 2003; A. Torres Queiruga, Repensar a resurrección. A diferenza cristiá na continuidade das
relixións e da cultura, Sept, Vigo, 2002.
Esexese canónica e teoloxía bíblica. Joseph Ratzinger (Benedicto XVI), Jesús de Nazaret. Esfera dos Libros, Madrid, 2007) opta
por identificar o Xesús histórico cun Cristo canónico e dogmático,
descuberto pola fe pascual. Desa forma proxecta sobre a historia
unha teoloxía eclesial, unificando de forma dogmática os evanxeos.
Nesa liña, pódese falar dun medo ao Xesús da historia, que se manifestou na controversia hispana suscitada polo libro de J. A. Pagola, Jesús. Aproximación histórica, PPC, Madrid, 2007. Desde outras
perspectivas, cf. R. Bauckham, Monoteísmo y Cristología en el NT,
Clie, Terrasa, 2003; R. E. Brown, Introdución a la cristología del NT,
Sígueme, Salamanca, 2001; M. Karrer, Jesucristo en el NT, Sígueme,
Salamanca, 2002; J. N. Aletti, Jesucristo ¿factor de unidad del Nuevo
Testamento?, Secretariado Trinitario, Salamanca, 2000
Xavier Pikaza Ibarrondo

Doutor en teoloxía
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Xesús Portas Ferro

O pasado 19 de outubro a vila de Sobradelo (Vilagarcía de Arousa)
celebrou unha fermosa convivencia parroquial para remarcar o labor
realizado na localidade tras a chegada a ela do seu párroco Daniel
Espiño Otero, hai vinte e cinco anos. O obxectivo orixinario dos organizadores era amosar un agradecemento público a Dn. Daniel, testemuñando que só grazas ao seu labor activo e ás súas actitudes de
cote acolledoras fora posíbel un largo elenco de realizacións. Como el
se negou totalmente á visibilización desta orientación, os organizadores acabaron por lle conferir á celebración aquel feitío de convivencia
parroquial, tan sequera no referente ao nome. Á fin de contas, ben
se vería logo que, na mente e na conduta dos participantes, contaba
principalmente, se non soamente, o primeiro sentido.
A xornada constou de tres actos: unha eucaristía na igrexa parroquial ás 12 da mañá, un xantar de convivencia ás 2 da tarde e un
festival ás 8 do serán. O festival tivo lugar no auditorio municipal
de Vilagarcía de Arousa e nel participaron como actores só artistas
formados nos grupos sociais da parroquia. A asociación de Mulleres
Rurais representou un paso dramático, a Coral Polifónica de Sobradelo interpretou tres obras polifónicas, o coro parroquial cantou dúas
pezas de música pop e, para rematar, os gaiteiros e grupos de baile da
Asociación Cultural Nós ofreceron unha boa mostra do seu coidadísimo repertorio folclórico. As xuntas directivas dos referidos catro grupos sociais e mais a da Asociación de Veciños foron as organizadoras
do evento. Estas cinco asociacións naceron e desenvolvéronse arredor
do local parroquial ao longo dos 25 anos da presenza de Daniel en Sobradelo, e no local parroquial tiveron todas a súa sede social ata que
hai uns dous anos as máis delas se trasladaron á Casa da Cultura de
Sobradelo, que viñeran promovendo perante o concello.
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En canto á Eucaristía, a preparación foi cousa do Consello Parroquial e do grupo de catequistas, ademais da Coral Polifónica no referente aos cantos. Para que os lectores de Encrucillada poidades
percibir cabalmente o espírito con que moitos vivimos os actos dese
día, transcribirei aquí tres dos textos que se escoitaron na liturxia da
Eucaristía.
O primeiro texto foi recitado como interleccional na liturxia da
palabra. A súa inclusión na celebración mantívose en segredo ata o
momento xusto. O seu autor, o propio Daniel, que o publicara anónimo na folla parroquial algúns meses antes, había de se opoñer se o
soubese. Velaquí o transcribimos:
Deus tamén se disfraza
Disfrázase de posta de sol
e de branca alborada.
De luminoso día
e de noite estrelada.
De campo florido
e de alta montaña.
De suave brisiña
e de estepa nevada.
De océano bravío
e de mar en calma.
Pero sobre todo disfrázase
de xente namorada.
De ollos tristes de neno
que nos parten a alma.
De pobre mendiño
e de quen non ten casa.
De enfermo que sofre
e de ser marxinado.
De quen busca traballo,
de persoa explotada,
de mozo drogadicto
e de ser doutra raza.
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De quen non ten cariño
e lle falta esperanza.
E de quen dá a vida
tamén Deus se disfraza,
de quen loita con ánimo
e sen perder a calma.
Este é o noso Deus,
que así se disfraza
pra dicirnos quen é
e onde é que se acha.
O segundo texto foi lido tras as presentacións das ofrendas. Recitouno o autor do mesmo, Francisco Jesús Fernández Rodríguez, director de Cáritas Interparroquial de Arousa. Tal é o teor do mesmo:
Carta dun próximo de Don Daniel
Hoxe quero unir a miña voz
a todas as voces que se erguen para celebrar a súa presenza
imprescindible.
Benaventurado o digo, Don Daniel, por elixir ser pobre,
home xusto, humilde, bo.
Benaventurado por chorar con quen chora.
A súa ollada transmite desexos de xustiza, desde unha
profunda paz interior.
Benaventurado porque o seu corazón se estremece perante os
necesitados.
Ese corazón que se intuía limpo, transparente…, e que agora
comprendo espello
que captura, concentra e reflicte A Luz.
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Benaventurado por ser un instrumento d’A Paz:
a súa integridade semella unha provocación.
Benaventurado, sobre todo, pola súa dedicación aos demais,
polo seu amor ao próximo.
Unha vida coma a súa
si merece a pena ser vivida.
Finalmente, o terceiro texto que ofrecemos foi lido despois da comuñón pola súa autora, María Mercedes Acha Bóveda, freguesa e colaboradora parroquial en Sobradelo e subscritora desta revista. Velaquí a
súa oración compartida:
Outro xeito de dar grazas
A ti, Pai, de quen procede todo amor e toda bondade, vimos
dicir: grazas.
Grazas por poñeres no camiño da nosa vida un home sinxelo,
tan discreto que foxe de todo recoñecemento, valorando, así e
todo, el, cada pequeniña cousa que calquera de nós fagamos e
sen caír na conta de que é el o noso referente, o noso espello.
Grazas porque escoitou a túa voz e fiouse, facendo, dende
entón, da súa vida un regalo, un agasallo dedicado sobre todo
aos máis pequenos, aos febles, aos enfermos…, aos pobres de
calquera tipo.
El gusta de pasar inadvertido, mesmo semella que quixese
ser invisible; mais resulta que, nesa actitude de perenne
humildade, reside unha das súas maiores grandezas e, logo,
faise imposible non velo.
Próximo á xente, asequible para todos, sendo esencialmente
pacífico, pode discrepar e, porén, xamais xulga: escoita e tolera
as diferenzas no pensar.
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Nunha ocasión alguén me preguntou en que parroquia estaba
eu. Cando contestei que en Sobradelo, aquela persoa concluíu:
“Ben, entón estás a carón dun home de Deus”.
Daquela, noso Pai, non queda máis ca dicir: Grazas por esta
fortuna.
Moito me pracería rematar a miña achega coas verdadeiras e oportunas palabras de Mercedes. Que máis se pode dicir? Aínda así,
cómpre agregar que, en todas as ocasións nas que durante o día Dn.
Daniel houbo de nos dirixir a palabra, insistiu de cote en que o mérito do bo labor realizado era da parroquia, principalmente daquelas
persoas que máis colaboraran nas angueiras da igrexa e nos distintos
grupos sociais da parroquia. Para ilustrar esta súa mensaxe, contou
na homilía o conto popular que fala dun peregrino que, desque a noite o colle no camiño, pide achego nunha casa bastante pobre. Máis
pobre é el, que vén sen comer. Estando cos seus hóspedes na cociña,
saca do saco unhas pedriñas e pide unha potiña, onde bota logo as
pedras. Os da casa observan admirados. Pídelles despois unha pouca
auga, que bota tamén na potiña. Non lla negan, como ían facer tal?
Logo vai pedindo un pouco sal, un anaco de touciño, unhas verzas…
Ata que os hóspedes lle dan todo o que el suxire, cando o teñen, e,
cando non, eles mesmos van ás casas dos veciños pedir novos e máis
substanciosos ingredientes para o caldo de pedriñas que está na súa
casa a facer un estraño peregrino.
E, para agora rematar xa, dareivos aos lectores de Encrucillada
que os non saibades, só uns datos biográficos. Este crego, que pasa
dos sesenta e cinco, ata hai vinte e cinco anos non tivo outro destino
eclesiástico ca o de coadxutor –así lle chamaban ou máis ben “capelán”– da parroquia central de Vilagarcía, Santa Baia de Arealonga,
na que sobre todo levaba o labor pastoral dos barrios periféricos e
semirrurais, A Laxe e Trabanca Badiña principalmente. Hai vinte e
cinco anos fíxose cargo da parroquia de Sobradelo, logo de esta ser
reducida á metade en territorio e número de fregueses por creación,
a partir dela, dunha nova parroquia, a de Nosa Señora da Xunqueira.
Desde Sobradelo, aínda que non gasta moita saúde, segue atendendo
ata hoxe o barrio vilagarcián de Trabanca Badiña, onde a construción
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dunha nova igrexa lle custou hai poucos anos máis dun serio apuro.
Este crego puido e non quixo facer carreira eclesiástica de longo alcance. Tío paterno seu era Dn. Benito Espiño, o que fora cóengo e
vicario xeral da arquidiocese de Santiago, con Dn. Fernando Quiroga
Palacios. Tío materno seu é Dn. Benito Otero, agora xubilado, cóengo
da catedral Lugo.
Xesús Portas Ferro
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XXV anos despois, a oración
do noso pai en Xerusalén
Vicente Cerdeiriña

Hoxe, cando isto escribo, é venres 19 de setembro de 2008. Era luns
hai 25 anos, no 1983. Lémbrome coma se fose onte. Ás 15h. entrabamos na Basílica do Pater Noster, sita na cidade de Xerusalén, os alumnos do XXI Curso Bíblico-Arqueolóxico de Terra Santa, organizado
polo Instituto Bíblico Casa de Santiago, en Xerusalén, organismo da
Conferencia Episcopal Española. Todos os alumnos e alumnas eran
andaluces agás tres cregos galegos.
Cal foi a nosa sorpresa ao ver, que nas paredes deste templo e en
moitísimos idiomas está a oración de Xesús, entre eles castelán antigo e moderno, catalán e vasco... mais non está o galego!! Alí mesmo
fixemos a promesa de tentar conseguir que se puidera poñer no noso
idioma.
Ao regresar de aló póñome en contacto oral e por escrito cunha chea
de persoas e organismos para ver de conseguir tal. Do longo proceso
que dura este intento gardo a correspondente documentación. Cito
aquí só algunha.
A consellería da Xunta de Galicia interésase positivamente polo
asunto.
O Sr Cónsul Xeral de España en Xerusalén dime que xa se interesou
diante del a Consellería.
O secretario da Real Academia da Lingua escríbeme: “estánse a facer as oportunas xestións”.
O director do Instituto bíblico español Casa de Santiago, en Xerusalén, escríbeme que a comunidade de relixiosos da Basílica está conforme coa instalación, a dificultade é so de orde económica.
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O Sr Director Xeral do gabinete técnico do Presidente da Xunta de
Galicia escríbeme en outubro de 1984 dicindo que as cousas van por
bo camiño, pero que debe ser sometido a un consello da Xunta, Meses
despois comunícame que a Xunta de Galicia cursou as ordes oportunas para a súa instalación.
En xaneiro de 1985, dende Estrasburgo, onde exerce como Cónsul
Xeral de España quen antes o era en Xerusalén, escríbeme dicíndome
que a Xunta de Galicia non seguiu adiante coa proposta pois quería
poñer o escudo galego aos azulexos que compoñen a oración. A súa
impresión é que habería que volver a empezar o proceso.
O novo Cónsul español en Xerusalén escribe que debería intervir no
proxecto o Ministerio de Asuntos Exteriores e a Conferencia Episcopal. Escribo de novo con diferentes destinos a persoas e organismos.
Nun xornal de tirada diaria de Galicia aparece a foto dun grupo de
peregrinos galegos a Xerusalén que di que aló lle pediron o texto da
oración do Noso Pai en galego.
O Sr. Cónsul de España en Xerusalén comunícame en abril de 1985
que o Noso pai xa está rematado e pendente da súa colocación no lugar correspondente.
Tiña empezado con este proceso en outubro de 1983.
O 20 de agosto de 1986, na basílica do Pater Noster, en Xerusalén,
un grupo de 40 cregos galegos, peregrinos en Xerusalén, inauguraron
solemnemente o mosaico que na nosa fala contén a oración que Xesús
lle ensinou ós seus discípulos: Noso Pai que estás no ceo....
Vicente Cerdeiriña

Párroco do Divino Salvador de Poio
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Manuel Mejuto Sesto, na
lembranza
Bernardo García Cendán

Cando vou de Vilalba a Mondoñedo adoito botar unha ollada a unha
igrexiña modesta dunha parroquia pequena, Galgao, no concello de
Abadín. Tráeme lembranzas dun cura noviño que comezaba o seu
labor sacerdotal nunha zona que non era precisamente a destinada
ao clero máis privilexiado. Manolo Mejuto parecíame admirable pola
ilusión que lle vía poñer na reparación daquela igrexa esquecida na
montaña, e aínda hoxe seméllame contemplalo observando a Chaira
desde o agresivo campanario con que se empeñou en dotala. Aquilo
tiña para os meus ollos de seminarista adolescente todo o romanticismo co que eu soñaba para o meu futuro. E xa daquela non me era
difícil sospeitar que Manolo estaba chamado a ser alguén moi importante na vida diocesana, pero o seguinte paso da súa andaina non foi
precisamente un cargo relevante nin sequera unha parroquia medianamente urbana. Veu dar a Lousada, outra pequena freguesía rural
do concello de Xermade. E tamén alí deixou ergueita outra igrexa de
arquitectura moderna dotada con dúas fermosas imaxes de auténtico labor escultórico, cando o habitual, mesmo en parroquias ricas,
era mercar estatuas de serie, en cartón-pedra, que se traían de Olot.
Tiña un gran sentido práctico, pero sen descoidar a nobreza do arte.
Non era precisamente ambicioso aquel home que, porén, tampouco
era da medianía clerical: tiña capacidade, auténtica vocación, entusiasmo constante e moitas ganas de saber e actuar. Foi a Madrid por
estudar algo de ciencias sociais no Instituto León XIII, e posteriormente instalouse na cidade francesa de Nimes onde traballou intensamente cos emigrantes. E xa de volta, comezou a ser o cura relevan-
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te que eu, na miña admiración, lle tiña prognosticado. Encargáronlle
crear unha parroquia nova na zona máis dinámica de Ferrol onde
había unha importante concentración de clase media profesional.
E certamente, á dinámica daquela poboación rexuvenecida respondeu
co dinamismo dunha pastoral moderna, con especial dedicación ao
mundo da catequese e á procura da participación dos laicos. A parroquia de San Pedro axiña foi coñecida na diocese como centro activo onde se conxugaban elementos tradicionais con prudentes innovacións, esquivando a ruralidade que chocaba coas novas realidades
urbanas. Sendo, como era, un home de organización, pouco dado a
cambios imprevistos nos códigos, non deixou, porén, de abrir as portas parroquiais ao conxunto de curas máis innovadores, que daquela
abondaban en Ferrol, para instalar alí un núcleo de iniciativas innovadoras, das que cumpriría destacar a publicación de materiais litúrxicos e catequéticos coñecidos como Boa Nova, e a institución dunha
academia de teoloxía para segrares que chegou con proveito a moitos
ferroláns. No entanto, traballou arreo e ilusionado como delegado do
Concilio Pastoral de Galicia, malia as rupturas que, na evolución do
mesmo, se ían producindo entre o clero renovador que non chegaba a aceptar a traxectoria imposta pola xerarquía episcopal galega.
Ten sufrido moito por tal circunstancia e, ata a súa morte, andou coa
teima de poder escribir as súas memorias sobre ese Concilio. Non
chegou a velas publicadas, pero deixounos o agasallo dun libro inédito
que axiña teremos nas mans, seica.
Posteriormente, por diferentes circunstancias e con novos sufrimentos, sentiuse na obriga de deixar aquela parroquia de San Pedro
dos seus desvelos e pasou a ocupar un cargo de vigairía pastoral no
que non chegou a atopar as satisfaccións que merecía, malia o incontestable traballo que nese labor empregou, como sempre facía. Tivo
tempo aínda a poñer todo o seu entusiasmo no encargo innovador da
creación dun equipo pastoral que atendera a comarca das Pontes de
García Rodríguez, un territorio en transformación rápida que sufría
todas as consecuencias dun cambio social intenso.
E chegado xa aos setenta anos da súa vida, sen deixar de cumprir
algunhas pequenas encomendas pastorais, decidiu empregar o máis
do seu tempo a escribir moitas daquelas cousas que acariñaba desde
anos atrás. Unha delas, o libro antes aludido, pero, previamente, quixo
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dedicar varios escritos ao cumprimento dunha obriga que el mesmo
se tiña imposto no nome da amizade, ese sentimento que gardaba no
fondo do espírito, porque, en efecto, sempre foi fiel aos amigos. Eu son
testemuña das voltas que deu para deixar a memoria do seu grande
colaborador, Manolo Cillero Hermida, nun fermoso libriño que na intimidade da súa dor prometera ao seu amigo á beira do cadaleito. Do
mesmo xeito que puxo toda a súa tenrura noutra obra en lembranza
de Antonio Regueira, un laico ilustrado que, da súa man, traballara
incansable como secretario do Concilio Galego. E tampouco esqueceu
a unha relixiosa de Viveiro, María do Carme Pereiro Calvo, da que
recibiu o impacto dunha vida consagrada.
Tiven unha conversa pausada con Manolo Mejuto cando acababan
de lle dar a dolorosa nova da súa doenza derradeira, e confeso aquí
que, se me tiña admirado pola constancia do seu labor calado e humilde, moito máis o fixo coa afouteza con que afrontou o seu final.
Lector asiduo e crítico de Encrucillada, é merecente deste espazo
para lembranza. Tiña setenta e cinco anos de idade e cincuenta e un
de sacerdocio. Nacera nunha parroquia de Melide onde agora o seu
corpo descansa en paz.
Bernardo García Cendán
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Crónica do
Finis Terrae

Eleccións históricas na
aldea global
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. A axenda política de Galicia a
finais do 2008
O ano 2008 remata en Galicia con
dous temas preferentes: a crise económica derivada do caos financeiro, e
as eleccións presidenciais en Norteamérica que levaron ao negro Barack
Hussein Obama á Casa Branca. Son
os mesmos temas que dominan a actualidade en Alabama, en Barranquilla, en Reims ou en Tesalónica. Claro
que en todos eses sitios –coma en Galicia– había outras noticias de menor
dimensión –accidentes, corruptelas
políticas, violencia doméstica, roubos
ou pontes inauguradas– que conforma nun panorama de aparencia máis
local. Pero incluso neses aspectos
hai unha repetición de variables que
xera a sensación de que o mundo é
cada vez máis pequeno, e de que a
“aldea global” descrita por Herbert
Marshall McLuhan constitúe o signo
máis distintivo da nosa realidade. Na
dimensión global coincidimos, e na
dimensión local só temos diferenzas
que serven para identificar os sucesos, pero movémonos, con toda evidencia, na mesma lóxica. E por iso
imos facer unha crónica propia da
“aldea global”.
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2. “Change has come to America”
Aos lectores desta crónica, e aos
que me seguen tamén en “La Voz
de Galicia”, non lles debeu estrañar
nada o desenlace do proceso electoral
norteamericano e a clara vitoria de
Obama. As enquisas dos dous últimos
meses tamén insistían na constante
vantaxe electoral –ás veces lixeira e
outras veces notable– do candidato
demócrata, e mesmo os signos externos nos que adoitan expresarse as
campañas americanas –financiamento dos partidos, asistencia aos mitins,
seguimento mediático e relacións dos
candidatos cos organismos públicos e
empresas privadas– facían previsible
este desenlace. Pero ningún medio de
comunicación importante adiantou a
noticia con contundencia, e todos botaron man da cautela e da prudencia
para dicir que, incluso con 12 puntos
de diferenza, podía rexurdir o chamado “efecto Bradley” e converter
a McCain no vencedor efectivo do
primeiro martes despois do primeiro
luns de novembro. Aínda que o efecto
Bradley non se manifesta dun xeito
constante en todas as eleccións e con
todos os candidatos negros, poucos
politólogos teñen dúbida de que tal
efecto é importante na cultura polí-
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tica americana, ou de que, se hai algúns comicios nos que ese sesgo pode
producir enormes erros de prospección, son os presidenciais.
Pero eu, desta vez non tiña dúbida
algunha, e non por dispoñer de datos ou análises dos que outros non
dispuxeran, senón por ter situado
estes comicios nunha clave na que o
cambio da sociedade norteamericana
xa estaba constatado. Para min era
evidente que a controversia ObamaMcCain, na que trataba de agromar
o mellor presidente entre dous posibles, non era máis que un teatro electoral no que se tiñan que cumprir os
requisitos do relevo. Pero a verdadeira cuestión de fondo non estaba na
escolla entre dous xestores ou dous
programas, senón na confrontación
entre dous modelos de país que poucas teñen sido tan distantes e tan
diferentes como agora se perciben.
O principal argumento que levou a
Obama á Casa Branca, por encima
dos prexuízos raciais e da obsesión
que existe nos Estados Unidos pola
seguridade e pola estratexia militar,
foi a necesidade imperiosa de frear a
Bush e de desmontar a tupida rede
de intereses e agresións na que está
embarrancada a política estadounidense.
Nunha das crónicas electorais que
enviei desde os Estados Unidos, a
onde me despracei ex profeso para
observar o final do proceso electoral, facía fincapé na idea de que non
é Obama o que vai traer o cambio,
senón que foi o cambio xa operado
na percepción social do país o que

trouxo a Obama. Porque só así se
explica que un negro chegara á Casa
Branca upado de xeito determinante polas minorías negra e hispana, e
polos grupos de mulleres e poboación
nova –entre 18 e 26 anos– que detectaron as enquisas postelectorais.
Se vista desde fóra a política de
Bush foi fundamentalmente agresiva, belicosa, unilateral e moi gravosa
para os seus aliados europeos, vista
desde dentro a política desenvolvida
pola Administración republicana foi
totalmente insostible, xa que, sobre
o feito de favorecer de xeito escandaloso aos amigos de Bush, aloxados na
industria armamentística e nas empresas construtoras creadas para reconstruír o que primeiro se destruía,
tamén se pode falar dun fracaso militar absoluto –en Afganistán e Iraq–
que impide resarcir o custo económico das operacións militares.
A política exterior republicana dos
oito últimos anos ten sido letal para
o prestixio militar e político dos Estados Unidos, ata o punto de impedir
o exercicio da xendarmería mundial
–de corte unilateral– coa que Bush
soñara como base dos seus negocios
e da súa ideoloxía reaccionaria. E
a política interior, baseada no puro
mercado, e desafecta a calquera forma de Estado de benestar, acabou no
enorme caos financeiro que os Estados Unidos exportaron aos mercados
do resto do mundo e nunha crecente demanda de servizos educativos,
sanitarios e de política social que
liberen ao traballador americano da
escravitude dunha competencia labo-
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ral exacerbada. E por iso son moitos
os que, desde as elites académicas,
empresariais e financeiras empezan
a esixir un cambio que sirva para repoñelos na senda das políticas cooperativas e pacíficas desde as que sexa
posible recuperar a privilexiada posición dos americanos na política e nos
mercados mundiais.
Barack Obama era consciente deste malestar e desta bloqueo de fondo,
e por iso quixo deixar claro no seu
primeiro discurso postelectoral que
“Change has come to America”. Nesta mesma liña movéronse tamén os
políticos e analistas de Occidente que
ven en Obama unha gran oportunidade para recompoñer as relacións
de cooperación entre a Unión Europea e Estados Unidos. Pero hai que
dicir que o cambio non será fácil nin
rápido. Os intereses afectos ao modelo Bush están agochados nas grandes
corporacións industriais e financeiras e na cultura política tradicional
do americano medio. A Unión Europea tampouco ten definido un marco unitario que lle permita definir
con precisión as relacións co “amigo
americano”. E a crise económica e
financeira tamén se vai encargar de
non darlle acougo nin serenidade
a unha situación que as necesita, e
que pode ter na improvisación e na
precipitación as súas trampas máis
perigosas.
Pero a esperanza existe, e o máis
difícil xa está feito. E, facendo fincapé na nosa teoría do cambio previo,
cabe dicir tamén que a volta atrás xa
non é posible.

88

552

3. A estraña crise que vivimos
Hai dez meses, cando o PSOE e o
PP se enlearon naquel curioso debate
sobre se era crise ou desaceleración,
púxenme abertamente do lado de Solbes. Daquela aínda pensabamos que
o principal causante do problema era
o estourido da burbulla inmobiliaria,
e que, dada a importancia que dito
sector tiña na nosa economía galega e española, cabía esperar fortes
desaxustes que a economía debería
reequilibrar en tempo razoable. Por
iso tomara eu o costume de fuxir dos
dous termos en liza –crise ou desaceleración–, para situarme nun terceiro –desaxuste– que atinaba con máis
precisión nos argumentos que Solbes
difundía con bo criterio e sistemática. E por iso non negarei que, se
ollamos os acontecementos coa perspectiva de hoxe, debín trabucarme de
medio a medio, xa que poucas veces
se ten dado unha crise tan global, tan
profunda e tan acelerada –esperemos
que non sexa tamén duradeira– como
esta na que agora estamos.
Pero esa é só a aparencia, ou non
máis dunha media verdade. Porque
a realidade máis evidente é que, naquel debate entre o PP e o PSOE, ou
entre desaceleración e crise, ninguén
falaba do que hoxe está sucedendo,
ni pola súa orixe, nin pola súa dimensión, nin pola súa natureza, nin polas
actuacións estratéxicas que estamos
obrigados a tomar. E por iso me atrevo a dicir que, a pesar do que parecen
dicir as análises superficiais, o que
menos acertou no seu prognóstico foi
o Partido Popular.
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A causa de todo este conflito é
externa, ten sede nas entidades financeiras, e bate ás economías desenvolvidas con tanta ou maior virulencia que ás menos desenvolvidas, e
lonxe de ter a súa explicación nas políticas socialistas, todo apunta a que
o verdadeiro problema foi o mercado
libérrimo ao que Aznar e Rajoy eran
tan afectos. Centrado na política doméstica, e con Sáez de Santamaría,
Cospedal e Montoro facendo frasiñas
inxeniosas propias dun colexio de
ESO, o PP de Mariano Rajoy perdeu
o tempo en acosar a Zapatero, desprestixiar a nosa economía e ao noso
sistema financeiro, e animar ao pánico e ao pesimismo dos consumidores
e aforradores e da xente en xeral. E
por iso non foi capaz de desgastar a
un Zapatero que, sorprendido –e inicialmente noqueado– pola magnitude
da crise, soubo conectar a súa análise
coa dos restantes países europeos e
americanos, soubo participar nos foros nos que se tomaban algunhas decisións imprescindibles, e soubo dar
impresión de serenidade e frialdade
nun intre de máxima gravidade.
A asistencia ao cumio de Washington, onde se reunía o G-20+1+1 que
con tanta finura urdiron Zapatero e
Sarkozy, serviu para que toda España se decatase de que estamos diante
dun problema global –mal de moitos
consola bastante–, de que España ten
un peso crecente pola súa economía,
e de que falta moito por reformar e
arranxar ata que poidamos sentirnos
seguros na nosa condición de consumidores e aforradores.

O que falta por saber agora –ou por
escenificar na axenda dos debates– é
que o sistema de mercado liberal segue sen ter alternativas económicas
viables, e que o único que de verdade fracasou foi o modelo desregulador que Bush elevou a súa máxima
expresión, e a enorme e fraudulenta
“pillería” que se colou, ao socairo
desa desregulación e do seu correspondente descontrol, no sistema financeiro.
Tamén temos que ter en conta que,
se ben é certo que os fermentos do
problema foron importados dos Estados Unidos a través de productoslixo, Europa ten que revisar, á súa
vez, moitas cousas. Porque fronte á
necesidade dun sistema financeiro
plural e autocontrolado, deixamos
que o liderado financeiro americano
funcionase en réxime de monopolio
e practicamente sen control. Porque tampouco soubemos crear mecanismos de información, análise e
valoración distintos dos americanos
que, mentres nos estaban remitindo
lixo periodístico e ratings de menor
contía, pasaban por alto, ou simplemente non vían, a avalancha de lixo
que se nos viña enriba. Porque aínda mantemos un mercado de valores
fragmentado que se ve arrastrado
–non sempre para ben– pola potencia
concentrada de Wall Street. E porque
aínda seguimos facendo unha política exterior por Estados que, ademais
de sumirnos na máis triste das impotencias, fainos confundir a listura
coa intelixencia.
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O sistema que saia de Washington e dos seus posteriores escenarios
terá que ser multipolar, plural e con
separación dos diversos planos –avaliación, auditoría, información e xestión. Nos que se estrutura un sistema financeiro– E por iso espero que
esta crise, fonda e non predita, nos
ensine todas as súas leccións. Porque
se non aprendemos ben esta historia,
estaremos condenados a repetila.
4. Esfollando margaridas
En vésperas do San Martiño o vicepresidente da Xunta fixo unha desas
atrevidas propostas coas que pretende demostrar que gobernar con criterio de nación é máis eficiente que
manterse presos dunha descentralización feble e pouco visible. “O que
Galiza necesita –dixo Quintana– é
un Instituto de Crédito Oficial”. A
idea é vella, porque eu xa lla rexeitei
por dúas veces a Carlos Mella, dúas
décadas atrás. Pero o que é nova é
a posición de Pérez Touriño, que o
día 11 de novembro mostrouse totalmente en contra –e algo despectivo–
das posicións do BNG; que o día 12
matizou a súa postura no Parlamento para dicir que o PSOE tamén se
movía neses parámetros de xestión
para tempos de crise, e que mesmo
levaban unha institución semellante no seu programa; e que o día 13
volveu a dar marcha atrás para dicir
que non o entenderamos ben no Pazo
do Hórreo, e que Galicia xa tiña todo
o que necesitaba para xestionar a situación.
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Eu estou de acordo coa posición
inicial e final do presidente, pero
teño que recoñecer que me mareei
polo camiño.
5. Citroën, Itínere e as Caixas
de Aforros
Mentres se escribían estas liñas, a
multinacional Citroën decidiu parar
unha liña nocturna de produción e facer regulación de 800 empregos que,
vistos no ámbito laboral indirecto,
serán case 3.000. Nos mesmos días
tamén se falaba da venta de Itínere
–do Grupo Sacyr– a Citi-Bank, nun
proceso que implica catro autovías
ubicadas en Galicia. Fai pouco falabamos da venta de Fenosa e Fadesa, e
de fortes cambios na estrutura de administración de Endesa. A economía
galega está moito máis internacionalizada do que adoitamos recoñecer,
e por iso sería un suicidio non crear
instrumentos de acción financeira
que nos permitiran facernos presentes en todos os movementos de nivel
medio –os de nivel alto son materialmente imposibles– que axitan a nosa
estrutura económica.
Para iso sería necesario afrontar o
proceso de fusión de Caixa Galicia e
Caixanova, nun prazo razoable, para
non quedármonos arredados dos procesos de fusión que van empezar a
afectar ás caixas de toda España, empezando polas vascas, que xa están
na cabeceira de pista, e rematando
polas caixas de escasa dimensión que
están estudando a posibilidade de
compoñer entidades de tipo medio.

Eleccións históricas na aldea global

Para esta fusión só hai dúas dificultades, ou dúas puras reticencias,
que aínda xogan con forza no contexto político e territorial galego,
cuxa superación podería ser tamén o
principio dun novo xeito de vertebrar
o país e facer as cousas. A primeira
desas reticencias nace dos intereses
persoais dos equipos directivos de
ambas institucións e dos intereses
–tamén persoais– vinculados aos
órganos políticos que aínda pugnan
polo control das caixas. E a segunda
reticencia hai que identificala co feito
de que, estando equilibrados os intereses do Norte cos do Sur, non parece
posible fusionar ambas entidades sen
levala a Santiago, que sigue constituíndo, igual que sempre, o punto de
encontro dos intereses e da sociedade
galega no seu conxunto.

poñer de manifesto a grave crise do
sistema universitario, e para reclamarlle á Xunta unha acción orzamentaria pronta e decidida que poña fin á
penuria na que se desenvolven a docencia e a investigación dos tres centros superiores galegos. Sobra dicir
que a Xunta non tardou un só día en
dicir que os reitores non tiñan razón,
que a situación orzamentaria mellorara moito co bipartito, e que todo se
podía arranxar administrando ben o
que hai. E pouco despois, os días 13
e 20 de novembro, eran os estudantes, con distintos motivos, formas e
iniciativas, os que saían á rúa contra
o Plan Boloña, contra unha fantasmal privatización da universidade ao
servizo das empresas, e contra o que
consideran escasa eficiencia xeral na
súa formación.

O conselleiro de Economía xa anunciou que o tema da fusión das caixas
galegas non está na axenda da crise.
Pero quizais sexa conveniente recordarlle ao Goberno galego que se este
tema aínda non está na súa axenda
debería de meterse, e que, se a Xunta
non ten axilidade para adiantarse a
este inevitable proceso, os problemas
hanse de multiplicar moito, ata facer
sumamente complicado o que quizais
se poida facer sen excesivos dramatismos.

Con tales antecedentes podemos
dicir que se trabucan os tres. Os
reitores porque non fan autocrítica
do aberrante modelo universitario
creado ao servizo dos intereses académicos e localistas, e con unha total
complicidade dos dirixentes universitarios, e porque tampouco falan da
forma en que se empregan –con moita frecuencia de forma ineficiente– os
recursos existentes. A Xunta porque
non asume as súas responsabilidades
na creación do modelo e na súa posible reforma, e porque non toma nota
do dato indiscutible de que a Universidade galega é, en termos obxectivos, a peor financiada de España. E
os alumnos porque seguen ancorados
nun debate serodio que vira as costas
cara a realidade e cara Europa, e que

6. A Universidade galega está
inqueda
A apertura do curso universitario
2008-2009 serviulle aos tres reitores
–non confundir cos tres tenores– para
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segue na utopía do ensino estatal que
nin mide e calidade do alumnado, nin
os seus comportamentos académicos,
ni discrimina para nada entre bos,
regulares e moi malos estudantes.
Por iso podemos dicir que o problema é moi real, que os prognósticos non están acadados, e que a
desilusión pode seguir minguando
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as posibilidades dun sector no que
poderíamos ser competitivos. Pero,
non sei por qué, a Universidade –que
é infinitamente máis importante que
o AVE– non forma parte das preocupacións dos galegos. E sen esa conciencia do problema dificilmente o
poderemos arranxar.
Xosé Luís Barreiro Rivas

Rolda da Cultura
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Xoán Bernárdez Vilar

Cada parte desta terra é sagrada para o meu pobo,
cada brillante agulla dun abeto, cada praia de area,
cada néboa no escuro bosque, cada claro da fraga,
e cada insecto que zumba son sagrados.
As recendentes flores son as nosas irmás, o cervo,
o cabalo, ou a grande aguia, son os nosos irmáns.
Se todos os animais desapareceran tamén o home
morrería.
E os brancos desapareceredes, quizais antes que
outras estirpes.
As palabras que anteceden están
tiradas da celebre mensaxe que o
Gran Xefe Seattle lle dirixiu en 1855
ao presidente americano Franklin
Pierce. E, como podedes ver, seguen
tan frescas coma no mesmo momento no que foron escritas.
Hai medio millón de anos, os escasos milleiros de antepasados nosos
que entón poboaban a terra tiñan
que sobrevivir nun medio hostil,
a expensas doutras especies. Hoxe
sobrepasamos os seis mil millóns, e
todo o planeta nos parece pouco para
a nosa cobiza, esquecendo as sabias
palabras do Gran Xefe Seattle. Tanto
é así que estamos a exterminar innecesariamente a moitos animais. Xa
non soamente para nos alimentar,
senón por fútiles motivos. Porque
agora mesmo nos molesta a presenza
das aves. Está lonxe xa aquela vella
cantiga que Antonio Machín lle dedicou ás Palomitas del Pilar, que os

nenos de Zaragoza alimentaban con
entusiasmo, e elas deixábanse coller,
o mesmo que as da Catedral de Londres, ou as das Avenidas de Vigo.
Agora temos ocasión de ver as nosas vilas, especialmente as próximas
á costa, cheas tanto de pombas como
de gaivotas, de rolas, de pardais, de
pegas, de gorrións, de lavandeiras,
ou de merlos. Resulta todo un espectáculo contemplalos a pasear gravemente, como se de novos cidadáns se
tratase, tanto polos paseos dos parques como polas beirarrúas, pousados nas árbores, no alto dos farois,
nos fíos da luz, nos tellados, ou a voar
en grupos, ou por parellas. Pero estanse a erguer voces en contra deles.
Molestan, non deixan durmir, ao parecer, son sucios, manchan o chan e
os coches, e esquecémonos de que tamén limpan o lixo das cidades. Como
consecuencia, neste intre estanse a
tomar medidas para erradicalos, aín-
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da que sexan os nosos irmáns, como
dixo o Xefe Seattle. Porque o planeta
é de todos, e temos a obriga de convivir nel.
Non pode sorprender, pois, que nas
illas Spitzberg, a máis nórdica das
terras habitadas, os máis de cento
vinte millóns de aves que alí conviven con 5.500 seres humanos, non
pidan máis que non se lles invada a
súa área de pastos. Se alguén o fai,
atácano, como lle pasou, sen pretendelo, a quen isto subscribe.
Sexamos, pois, civilizados. Defendamos tamén ás aves. Porque, a parte das vantaxes que aportan, neste
intre no que os seus seareiros non
teñen ningunha memorable vitoria
do Celta que celebrar bañándose na
fonte das Travesas, cando menos as
gaivotas e as pombas seguen a encher de ledicia a quen as queira contemplar, mentres remexen nela ou se
mergullan nas súas augas.
Audiovisual
Fixeron a ledicia da xente nova
de hai máis de vintecinco anos coa
súa música engaiolante, e as letras
das súas composicións, doces en ocasións, acedas noutras. Referímonos
a Fuxan os Ventos, unha agrupación
autenticamente mítica, cuxos discos
seguen aínda a ser demandados polo
público. Agora, logo de vintecinco
anos de silencio, volven. Nos meses
de outubro e de novembro deron tres
concertos no Auditorio de Galicia, en
Compostela. Non temos información
acerca de se neles repetiron algúns
dos éxitos daquel tempo memorable,
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mais si que interpretaron novos sons
procedentes tanto do Camerún como
do Kurdistán.
Chegados aquí parécenos que sería unha auténtica descortesía, e
unha inxustificada impertinencia
pola nosa banda non lembrar agora
ao movemento Voces Ceibes nado en
1968, e basicamente integrado por
estudantes, ademais de por algún
profesional da canción. Voces Ceibes
deu un só concerto coa totalidade
dos seus compoñentes xuntos, o do
26 de abril dese mesmo ano. Foi na
Facultade de Medicina, baixo a denominación de Nova Canción Galega,
no que interpretaron poemas musicados de Celso Emilio Ferreiro, Lois
Diéguez, Alfredo Conde, o outros autores. Asistiron a el unhas dúas mil
persoas. E a pesar de que o 70% dos
seus demais concertos foron prohibidos, mantivéronse en activo moitos
anos. A estes primeiros integrantes
do movemento, sumáronse despois
os cataláns Luis Olivares e Jacinta,
que cantaron e gravaron, vertidos á
nosa fala, éxitos internacionais. De
toda aquela admirable xeira continúa aínda en activo Miro Casavella,
grande difusor tamén da zanfona.
Banda Deseñada
A Rede de Bibliotecas Municipais
da Coruña recibiu o Premio Ourense de Banda Deseñada que concede
a Casa da Xuventude para distinguir
as iniciativas máis destacadas dentro
deste xénero literario.
A revista Retranca, á que se lle
auguraba unha breve e curta vida,
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ven de cumprir o seu primeiro ano
de existencia. Nela, como debedes de
saber xa case que todos, e temos comentado aquí, traballa a maior parte
dos nosos debuxantes, baixo a batuta
de Kiko da Silva. Parabéns, pois, a
todos eles.
Cine e Teatro
O XIII Festival de Cine de Ourense celebrouse a mediados do pasado
mes de Outubro coa participación de
máis de 300 filmes procedentes duns
oitenta países. O prezado galardón
da Calpurnia correspondeulle nesta
ocasión á longametraxe alemá Weltstasdt (A Cidade do Mundo) de Cristián Klandt, na que se reconstrúe
unha historia sobre os comportamentos sociais dunha xuventude baleira e violenta. En canto ao Premio
Eixo Atlántico para filmes galegos ou
portugueses, recaeu en 1977 de Peque Varela. O de Mellor Director foi
para o portugués Bruno de Almeida
por The Lovebirds, acadando o de
Mellor Guión Cidade de A Coruña
por esa mesma película. Mellor actor
foi o polaco Jakub Polar –Outlanders–, mellor actriz a uruguaia Roxana Blanco. O público premiou a El
Brindis do chileno Sahai Agosín. A
Calpurnia de curtas correspondeulle
a Auf der Strecke do tamén alemán
Reto Calfi, e Las piedras no flotan
do arxentino Fabián Cristóbal. Asemade Pradolongo de Ignacio Vilar foi
distinguida cun Premio Especial, e a
cineasta iraniana Sara Siadat co galardón de Novos Media por Derakhte
man (A miña árbore).

Organizada pola Fundación Araguaney, a finais do mesmo mes, celebrouse en Compostela unha nova
Edición do Festival Internacional
de Cine Euro Árabe, Amal. Algo que
non deixa de sorprender, xa que un
non pode menos que deixar de se
preguntar que oculta relación pode
haber entre esta Fundación e certos Organismos da Xunta, para que
estes subvencionen economicamente un acto tan pouco relacionado co
noso mundo, e, ao mesmo tempo, de
tan clara, e discutible propaganda
política.
Uns días despois tivemos ocasión
de asistir, na mesma Compostela, ao
XXII Festival de Cineuropa, no que
se deu a coñecer tanto o máis destacado dos certames internacionais,
como unha panorámica do noso audiovisual. Entre os filmes proxectados cóntanse O frasco, de Alberto
Lecchi, Estómago de Marcos Jorge,
Gomorra, de Mateo Garrone, A clase
de Laurent Cantet, e Still walking,
de Hirokazu Kooreda.
No V Festival de Curtas celebrado
pouco despois en Compostela entregáronse oito galardóns. O de Ficción
recaeu no traballo do islandés Runar
Runarson Smáfuglar e no dos directores Fabian e Andreas Daaub Was
Uebrig Bleibt.
Congresos. Comunicacións
A comezos do mes de novembro
tivo lugar en Valencia a XXV edición
do encontro Galeuska, ao que acoden
autores galegos, éuscaros e cataláns.
Neste Congreso debatéronse temas
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sobre as relacións entre a literatura
e as paisaxes, criticándose ao mesmo
tempo os ataques que están a sufrir
as nosas linguas. As sesións foron variadas así como as Mesas Redondas.
Por parte galega acudiron catorce
representantes do noso numeroso
colectivo.
Decesos
O pasado día 11 de outubro, nun
hospital de Barcelona, finou Ramiro
Fonte Crespo (Pontedeume, 1957).
Licenciado en Filosofía e Letras,
profesor de Lingua e Literatura Galegas, e director do Instituto Cervantes de Lisboa, Ramiro Fonte fora un
dos fundadores, en 1977, do colectivo poético Cravo Fondo, e publicara
numerosos poemas e narracións, con
repetidos premios, entre eles o da
Crítica de Galicia, o Losada Diéguez
de creación, o da Crítica Española,
o Esquío e o Miguel González Garcés. Foi enterrado na súa vila natal,
cando tiña aínda na imprenta dous
libros inéditos.
O filólogo Constantino García
(Oviedo, 1927), fundador do Instituto da Lingua Galega, faleceu o 23
de outubro en Compostela. Catedrático de Filoloxía Románica na USC
dirixiu tamén os primeiros manuais
didácticos do galego. En 1982 entrou
na Real Academia, posteriormente
fora secretario da mesma, e despois
Director do Centro Ramón Piñeiro.
Anxo Rei Ballesteros (Codexo, Boqueixón, 1952), faleceu en Vigo o 29
de outubro pasado. Licenciado en
Dereito, realizou un intenso labor li-
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terario coa publicación de numerosos
traballos, o derradeiro deles no 2005,
Non sei cando nos veremos. Gañou os
premios Losada Diéguez, Anxel Fole
e Ramón Piñeiro de ensaio, e fixo
tamén incursións no eido do Teatro.
Rei Ballesteros foi soterrado no cemiterio do Barqueiro.
Jesús Jares, mestre, doutor en pedagoxía, e catedrático de Didáctica
e Organización Escolar da Universidade da Coruña, foi un home que
defendeu a Educación para a Cidadanía, logo de se estrear coma docente
na escola unitaria de Montederramo,
Lugo. En 1983, xa en Vigo, xunto con
Manolo Bragado, fundou o colectivo
de Educadores pola Paz desde o que
combateu a falsa idea, defendida por
moitos, de que a educación para a paz
creaba persoas débiles. Creou tamén
outras organizacións semellantes en
distintos lugares de Galicia, motivos
polos cales o pasado 18 de abril recibira en Vigo unha homenaxe no marco
do 25 aniversario de Educadores pola
Paz. Jesús Jares, Suso Jares, faleceu
o pasado mes na cidade Olívica.
O 9 de novembro, aos 77 anos de
idade, faleceu en Vigo Camilo Gonzalez Suárez-Llanos (Sarria, 1931).
Máis coñecido como Camilo Gonsar,
estudou o bacharelato en Vigo e as
carreiras de Filosofía e Dereito en
Madrid. Viviu algún tempo en Londres, e traballou na universidade
neoiorquina de Siracusa, volvendo a
Vigo en 1964. En decembro do 2002
pasou a formar parte da nosa Real
Academia. As súas obras de máis
sona foron, sen dúbida, Lonxe de nós
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e dentro, Como calquera outro día, e
Cara a Times Square, segundo comentario del mesmo, inspiradas en
Heiddeger.
Etnografía
A Xunta ven de restaurar o templo da montaña luguesa situado en
Donís, Cervantes, coa renovación da
cuberta, e do pavimento, eliminación das humidades e, sobre todo a
restauración do seu retablo, das súas
pinturas murais e a de varios elementos estruturais.
Máximo Sousa, un empresario da
vila de Zas, situada perto de Vimianzo, está a recrear a escala a aldea na
que naceu hai 72 anos, utilizando os
mesmos materiais cos que contan
os seus edificios. Algo que xa se fixo
antes en moitos outros lugares do
mundo, dos que o que quizais máis
chama a atención é a reproducción
da Xerusalén dos tempos de Xesús.
Porén a vantaxe desta obra próxima
á Costa da Morte, é que a escala é
moito maior.
Saltando agora a Meis, no val do
Salnés, queremos que saibades que
conta co que se deu en chamar unha
“Aldea Labrega”, mais, neste caso
toda ela feita en granito do país, e
a escala natural. Máis de 65 figuras
recrean alí escenas de principios do
século XX. O traballo das mesmas
débese á Escola de Canteiros de Pontevedra. Escola que recuperara xa os
Muíños de Barrantes.
A Asociación Cultural e Veciñal
Chandebrito 1807 da parroquia des-

te nome, situada no alto dos Outeiros
de Coruxo, desde onde se pode ollar
a maior parte do Mar de Vigo e das
illas Cíes, está a levar un intenso traballo para recuperar os seus vellos
topónimos. Polo de agora son 290
os recollidos, aínda que a idea é a de
continuar, recorrendo para isto tanto
á tradición oral como a datos catastrais, escrituras de compra-venda ou
de herdos. A seguinte pretensión é a
de colocar paneis cos topónimos recuperados.
As Letras
O catro de outubro no Salón de
Actos da Real Academia Galega, na
Coruña, tivo lugar o acto de recepción como Académico de Honra do
Excmo Sr. D. John Rutherford. O
seu discurso de ingreso titulouse O
fermoso sorriso do profeta Danie. Foi
respostado polo Académico Antón
Santamarina Fernández.
Nove días máis tarde a Real Academia Galega e o Concello da Coruña
inauguraron a exposición conmemorativa do centenario do pasamento
de Manuel Curros Enríquez.
A Biblioteca de Ortigueira ven de
recibir o Premio María Moliner de
animación á lectura por parte do Ministerio de Cultura. Tamén recibiron
mencións especiais os Concellos de
Oleiros, Cambre, Sada e O Porriño.
Con Sede en Cangas do Morrazo
ven de nacer a Axencia Literaria Galega. A súa finalidade é a de representar e promover a carreira literaria de
autores galegos tanto no mercado in-
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terior como no exterior. O proxecto,
con xestión de entrevistas, solicitude
de artigos de opinión, reprodución
de textos e mesas redondas, nace da
man de Rinoceronte Editora, se ben
que funcionando de xeito independente.
O Consello da Cultura ven de reeditar os primeiros Xornais Galegos
dos anos 1808-1809. A operación
foi coordinada polo vicepresidente
da mesma, Xosé López García, xunto con Rosa Aneiros. A publicación
consta dun tomo de Estudos críticos,
e tres máis que recollen en edición
facsimilar un diario compostelán e
tres da Coruña.
Novas en Xeral
Quen non se detivo algunha vez
diante do pasadizo polo que, na rúa
Colón, se accedía antigamente aos
talleres do Faro de Vigo, o xornal Decano de Galicia e do Estado? Era todo
un espectáculo contemplar naquela
estreita e dilatada pasaxe os anuncios que enchían as súas paredes,
dunha e doutra banda, estampados
sobre brillantes e multicolores mosaicos, a maioría deles elaborados en
Bélxica entre 1913 e 1914. Lamentablemente, o paso dos camións do
reparto acabou raspiñando a maioría
deles, até deixalos case que inservibles. Pois ben, ao longo de un ano de
admirable traballo a restauradora
tudense Celia Casas Pérez, coa axuda
de Mavi Valverde García, conseguiu
non só salvar estas xoias senón darlle
a calidade que perderan. Os Mosaicos de Faro de Vigo pasaron entón á
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súa nova factoría situada en Chapela. Agora, e xa recuperados, do 7 de
novembro ao 21 de decembro, foron
sometidos á curiosidade do público
na Galería de Arte do Porto vigués.
Algo que ben pagou a pena.
Premios
Por iniciativa do Pen Clube de Galicia, o pasado 26 de setembro, foron
entregados no Pazo Fonseca de Compostela, os Premios Rosalía Castro.
Cunha periodicidade bienal e a finalidade de destacar outras literaturas
ibéricas, levan vivindo xa desde o
ano 1996. Os homenaxeados nesta
ocasión foron o crítico e ensaista vasco Jon Kortazar, o novelista mozambicano Mia Couto, o poeta catalán
Joan Margarit, e o narrador e poeta
colombiano, residente en México, Álvaro Mutis. No acto entregouse un
volume de Poesía suspensa con 51
poemas de diversos autores en dez
linguas diferentes.
Uns días despois a Consellaría de
Cultura realizou unha homenaxe a
Valentín Arias, un dos grandes tradutores de Galiza, fundador en 1984
da Asociación de Tradutores Galegos,
o cal xa acadara outros numerosos e
importantes galardóns neste eido.
Para Marcos S. Calveiro (Vilagarcía
da Arousa, 1968) foi o premio Barco
de Vapor fallado en setembro pasado,
pola súa obra O canto dos peixes, un
conto sobre o mar e a nostalxia que
ten coma protagonistas un vello mariñeiro e un neno.

Os novos cidadáns

O escritor e xornalista Xavier López Rodríguez (San Ciprián de Hermisende, 1956), e residente en Compostela obtivo o Premio Meiga Moira
pola súa novela Os Globos de Andar,
destinada a lectores de entre 8 a 10
anos.
Para Justo Beramendi González
(Madrid, 1941), Historiador, foi o
Premio Nacional de Literatura na
modalidade de Ensaio, do ano 2008.
O seu traballado volume De provincia a nación. Historia do galeguismo
político, merecedor xa antes doutros
galardóns, foi o determinante desta
importantísima decisión.
Agustín Fernández Paz (Vilalba,
1947), especialista nas Ciencias da
Educación, ven de ser galardoado
tamén co Premio Nacional , no seu
caso de Literatura Infantil e Xuvenil,
por O único que queda é o amor. Trátase esta dunha obra cunha trama de
fíos invisibles que conecta as vidas
dos personaxes. Agustín Fernández
contaba xa cunha abondosa lista de
publicacións, e é un dos autores máis
lidos en Galicia.
Teresa González Costa (O Grove,
1975), licenciada en Filoloxía Inglesa
e Italiana ven de recibir na última semana de outubro dous premios literarios. Por unha banda o Cunqueiro
de Teatro, por Sempre quixen bailar
un tango, e pola outra o Manuel María de Literatura Dramática Infantil,
por Pingueiras e Tarteiras.
Tivo lugar, baixo os auspicios do
Pen Club de Galicia, a Bienal de Pedra e Palabra, dedicada ás literatu-

ras emerxentes no mundo, aquelas
que están a defender a súa identidade. Entre outros participantes, estiveron presentes no evento autores
etíopes, ecuatoguineanos, angolanos,
do Congo, marroquís, cameruneses,
filipinos, bengalís, sirios, hindús,
así como o Premio Nobel chinés Gao
Xingjian.
Para a profesora e pedagoga Concha Blanco (Lires, Cee, 1950), foi o
premio Pura e Dora Vázquez convocado pola Deputación de Ourense,
pola súa narración Encontros ás agachadas.
Carlos González Reigosa (Lagoa
da Pastoriza, Lugo, 1948), xornalista, licenciado en Ciencias Políticas e
da Información, vén de obter o Premio de Narrativa Gonzalo Torrente
Ballester convocado pola Deputación
da Coruña, pola súa novela A vida do
outro. Unha obra considerada como
existencial cunha viaxe ao interior de
si mesmo.
A profesora da Illa da Arousa Susana Sánchez Aríns (Vilagarcía, 1974)
é a gañadora do certame Premio Nacional de Poesía Xosé María Pérez
Parallé. A obra que mereceu a distinción foi (de) construçom.
Universidade
Pontevedra conta cunha Delegación da Universidade Nacional de
Educación a Distancia, máis coñecida como a UNED. A UNED, á que
asisten numerosos alumnos, ofrece,
no entanto, unha particularidade
que non deixa de asombrar, ou, can-
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do menos de sorprender. Así, na súa
normativa aprobada o pasado 28 de
Marzo, que regulariza os estudos de
Doutoramento, establécese que “os
doutorandos poden redactar e presentar a tese doutoral en castelán
ou en calquera outra lingua oficial,
estranxeira, sempre que así o autorice a Comisión de Doutorado do
Departamento Correspondente”. É
dicir, que semellante régula autoriza
a utilizar calquera das falas que no
mundo hai, pero non o galego, o éuscaro, nin o catalán. A discriminación,
pois, está servida.
Varia
Máis de douscentos foxos para cazar lobos, construídos a partir do século X, foron localizados ao longo dos
últimos cinco anos polo arqueólogo
da Baixa Limia, David Pérez López.
O material por el axuntado pensa
publicalo no próximo mes de marzo.
Segundo as súas palabras estes foxos
teñen a súa orixe na prehistoria e
son específicos de zonas gandeiras
como Galicia, Asturias, ou León. En
Galicia téñense celebrado xornadas
acerca desta temática tanto en Cotobade, preto de Pontevedra, como en
Oleiros (A Coruña), ou en Guende
(Lobios).

Tal información prodúcese case
ao mesmo tempo que a procedente
de Guillermo Palomero, naturalista
creador en 1922 da Fundación Oso
Pardo. Palomero asegura que dos
130 osos actualmente espallados pola
cordilleira Cantábrica hai varios pequenos grupos que habitan os montes galegos de Cervantes e Navia de
Suarna. Ten a confianza de que medren en número grazas ao control da
caza furtiva.
A comezos de novembro pasado, a
Asociación Cultural Val de Láncara
na provincia de Lugo, concedeulle o
Premio Ramón Piñeiro, Facer País a
Avelino Pousa Antelo, o polifacético
e incombustible representante aínda vivo das Mocidades Galeguistas.
Pousa Antelo, naceu en 1914 en Barcala, estudou Maxisterio en Santiago, e Comercio en Lugo. Así mesmo
docente, cooperativista, escritor e
animador cultural do país impartiu
tamén numerosos cursos agropecuarios. Traballou en Tenerife e Zaragoza. En 1984 tirou adiante a Fundación Castelao, da que na actualidade
é presidente, así como vicepresidente
da Fundación Fernández Flórez, e
vocal das fundacións Pedrón de Ouro
e Alexandre Bóveda. No ano 2000 a
Universidade de Compostela outorgoulle a súa insignia de Ouro.

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

Na Igrexa cabemos todos
Ruben Aramburu Molet

A verdade é que non daba creto.
Sabía do fanatismo do “predicador”
nocturno que anda pola COPE que lle
da en chamar “nazionalsocialista” ao
goberno do noso país, escolleito pola
soberanía popular e democrática.
Pero por fin escoiteino e era verdade.
Resulta que este tipo di que a lingua
na que escribo, na que falo, penso e
rezo, a lingua deste país chamado
Galiza, é unha lingua de “chachas”,
pois así llo confirmaron uns amigos
seus que saben do tema. Non sei que
terá contra as empregadas do servizo doméstico, ademais do machismo
vulgar, pero o odio que verte desde
unha emisora creada con intención
de evanxelizar, contra o patrimonio
común dos galegos e galegas non
pode xurdir de ningún valor cristián.
Ultimamente vexo a preocupación
dos bispos que hai en Galiza por
conservar o patrimonio histórico, o
que é loable e necesario: restaurar o
Pórtico da Gloria, mimar cada unha
das nosas igrexas románicas... pois a
lingua dos galegos é un patrimonio
tan valioso como o rei David sorrindo
na catedral da Santiago, sobre todo
cando esta lingua levou máis paus na
súa historia que o Santo dos Croques
que agora está protexido e defendido

por unha estrutura metálica. Como é
advento, busco a pacificación das entrañas, e aprendo que non debo odiar,
eu que tamén sei rezar en castelán
e ás veces tremo lendo a San Xoán
da Cruz. Esperemos que non sexa
máis que unha paranoia pasaxeira.
Mentres miro a lámina de Castelao
que teño na parede, onde un velliño
axeonllado reza ante un cruceiro:
Non me fan xustiza, Señor!
Din os xornais que os galegos estamos entre os que menos coñecen e
len a Biblia. Son de loar iniciativas
como a dos grupos bíblicos de Lugo,
con Xosé Antón González como motor, ás que non se lle fixeron moito
caso, pero que achegaron unha lectura crítica, intelixente e orante da Palabra de Deus a milleiros de persoas.
Quizais o Sínodo da Palabra, nos
axude no mesmo camiño. Ogallá.
Sínodo da Palabra
Entre o 5 e o 26 de outubro desenvolveuse en Roma a XII Asemblea
Xeral Ordinaria do Sínodo dos Bispos que tivo como tema de estudo a
Palabra de Deus na vida e na misión
da Igrexa. Unhas 300 persoas entre
membros, expertos, auditores, bis-
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pos, relixiosos e curiais participaron
neste importante encontro, que foi o
que maior presenza feminina tivo ata
agora: 25 mulleres. Salientar tamén
a presenza de invitados non cristiáns
como o rabino xefe de Haifa, Shear
Yashuv que interveu nunha das sesións. Outro momento sinalado foi a
presenza do Patriarca Ecuménico de
Constantinopla, Bartolomeu I, que
se dirixiu ao Sínodo o 18 de outubro
na Capela Sixtina. Foi a primeira vez
que un patriarca ortodoxo interviña
na Asemblea dos bispos católicos.
Bartolomeu I afirmou que “a inxustiza social, a desigualdade, a pobreza
global e a guerra, a contaminación e
o degradamento ecolóxico, derivan da
incapacidade e a falta de vontade de
compartir a Palabra”. A intervención
do Patriarca abundou en citas dos
Pais da Igrexa, e foi fermosa a resposta improvisada de Bieito XVI: “Os
Pais que vostede citou, son tamén os
nosos Pais, e os nosos son os vosos: se
temos Pais comúns, como poderemos
non ser irmáns?”
A solemne apertura do Sínodo tivo
lugar o domingo 5 de outubro na
Basílica de San Paulo Extramuros,
como símbolo da celebración do ano
paulino. A clausura celebrouse na
basílica de San Pedro do Vaticano o
último domingo do mesmo mes. O
traballo do sínodo desenvolveuse en
21 Congregacións Xerais, precedidas
polo labor dos 12 grupos lingüísticos.
Entre os participantes atopábanse
varios españois: O cardeais Rouco e
Cañizares e o bispo de Bilbao, Ricardo Blázquez como representantes da
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CEE; o xeneral dos Xesuítas, Adolfo
Nicolás, o fundador do Camiño Neocatemunal, Kiko Argúello e o teólogo
catalán Salvador Pie Ninot, por designación pontificia e o galego e xeneral dos Franciscanos, José Rodríguez
Carballo como representante dos superiores xenerais dos relixiosos.
O venres 24 de outubro, na última Congregación foi presentada a
mensaxe final do Sínodo dos Bispos
ao Pobo de Deus. Catro puntos cardinais guían o documento: Voz, Rostro,
Casa e Camiño, que corresponden
con Revelación, Xesús, Igrexa e Misión. A novidade atopámola no cuarto apartado ao valorar positivamente
as novas tecnoloxías: novos camiños
da comunicación informática, televisiva e virtual.
A Voz: “a Voz divina resoa nas
orixes da creación... dando orixe ás
marabillas do universo. Unha voz
que penetra na Historia, ferida polo
pecado humano e atormentada pola
dor e pola morte. Unha voz que descende despois ás paxinas da Escritura que agora lemos na Igrexa guiados polo Espírito Santo”
O Rostro: “é Xesucristo, que é fillo de Deus, eterno e infinito, pero
tamén home mortal, ligado a unha
historia, a un pobo, e a unha terra.
É El quen desvela o sentido pleno
das Escrituras. Xesús é revelador do
Pai. Fainos entender que as escrituras son carne, palabras humanas que
hai que comprender e estudar na súa
expresión”.

Na Igrexa cabemos todos

A Casa: “a casa da Divina Palabra
é a Igrexa que asenta sobre catro columnas: o ensino da Biblia, a fracción
do pan, a lectio divina e a comuñón
fraterna”.
O Camiño “polo que se dirixe a Palabra de Deus, misión presente nos
máis desfavorecidos, nos que viven
na dor, e nas outras relixións”.
O 25 de outubro a asemblea sinodal presentou ao papa Bieito XVI 55
proposicións finais. Normalmente
estas propostas facíanse en secreto,
agardando a redacción final do documento do Sínodo, pero o Papa actual,
permitiu a súa publicación nunha
versión non oficial e provisional. Os
medios fixéronse eco da proposta 17
que pide que se abra o ministerio
do lectorado ás mulleres. Non sería
máis que un mínimo xesto pois é algo
que exercen desde hai anos en todo
o mundo, e si non fora por elas... Facemos agora un resumo por bloques
destas propostas do Sínodo.
Tras dúas propostas introdutorias,
desde a número 3 ata a 13 temos
unha 1ª parte: A Palabra de Deus na
Fe da Igrexa. Propostas para que as
comunidades católicas comprendan e
vivan mellor a súa relación profunda coa Palabra, Xesucristo, a quen
é posíbel atopar na lectura e meditación das Escrituras. Subliñan o
papel do Espírito Santo, da Igrexa e
da Tradición e a súa íntima relación
coa Eucaristía. A Palabra presentase
como fonte de reconciliación, de compromiso a favor dos pobres, e da lei
natural.

Un segundo bloque, da 14 á 37,
afronta a Palabra de Deus na vida da
Igrexa. Ideas para mellorar as homilías, revisión do leccionario, promóvese a Lectio Divina, superación do
dualismo entre eséxetas e teólogos,
tamén cos pastores. A proposición 37
recolle os aportes do patriarca Bartolomé I de Constantinopla, co que atoparíamos o maxisterio dun patriarca
ortodoxo xunto ao do Papa.
En terceiro lugar temos o bloque da
Palabra de Deus na misión da Igrexa
(38 a 54), atopamos aquí moitos temas: Palabra e arte, cultura, tradución e difusión da Biblia, transmisión
a través dos medios de comunicación,
seitas e lectura fundamentalista da
Biblia, diálogo interrelixioso, diálogo
con xudeus e musulmáns...
Este Sínodo de consenso, pois apenas houbo disensións nin polémicas,
marca unha etapa de esperanza centrada na Palabra como fonte de vida
da Igrexa. Ogallá impulse a renovación das nosas comunidades, especialmente nesta nosa vella Europa.
Agardemos o documento final, como
a terra seca a auga da primavera.
Fóra xa do Sínodo é de resaltar
outro importante Encontro ecuménico entre Bieito XVI e Aram I,
catholicos de Cilicia dos Armenios, a
finais de novembro. A Igrexa Apostólica Armenia é a primeira igrexa nacional da historia. Separouse da rama
principal do cristianismo no ano 451
ao rexeitar as decisións do Concilio
de Calcedonia. No mundo hai preto
de 5 millóns de cristiáns armenios.
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O patriarcado de Cilicia, ten sé en
Antelias (Líbano) e é independente
do patriarcado de Armenia, aínda
que están vinculados espiritualmente. Durante o encontro, o Papa referiuse á difícil situación que viven os
cristiáns no Líbano e Oriente Medio
debido ás continuas persecucións e
ataques que sofren.
Beatificación
A prevista beatificación de Pío XII,
parece que foi freada por Bieito XVI
para non prexudicar as relacións cos
xudeus. Foi precisamente na celebración do Sínodo cando o convidado rabino de Haifa denunciou a pasividade
de Pío XII fronte ao nazismo. Recordemos que no museo do Holocausto
en Xerusalén figura unha foto de Pío
XII cunha lenda que o acusa de non
alzar a voz en defensa dos xudeus
durante o exterminio nazi, que é un
dos motivos que retardan a visita de
Bieito XVI a Terra Santa. Apoian ao
rabino xudeu numerosos historiadores e practicamente a comunidade
xudía. O Vaticano deféndese aportando datos de como Pío XII ordenou
ás ordes relixiosas a protección dos
xudeus, os cales reclaman a apertura
dos arquivos vaticanos da época.
Ademais de Pío XII foron lembrados nos últimos meses, por Raztinger, os papas Xoán Paulo I e Xoán
XXIII ao cumprirse os 30 e 50 anos
da súa morte.
Foro católico-musulmán
Tamén de gran importancia foi o
Foro Católico-musulmán celebrado
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en Roma do 4 ao 6 de novembro, a
iniciativa de Bieito XVI, con forte
oposición dalgúns sectores da curia,
e no que interviñeron unhas 60 personalidades. O encontro foi dirixido polo cardeal Jean-louis Tauran,
presidente do Pontificio Consello
para o Diálogo Interrelixioso e o xeque Mustafá Ceric, Gran Muftí de
Bosnia-Herzegovina. Ao remate do
Foro fíxose público un comunicado
no que os representantes de ambas
relixións amosan o común apoio á
dignidade e dereitos das persoas, expresado en 15 puntos e referíndose
ao respecto debido á persoa, tanto
home como muller, os dereitos das
minorías e a liberdade de conciencia.
O Foro reuniu por vez primeira a representantes islámicos de diferentes
correntes (xiítas, sunitas...) de todo o
mundo. Detrás desta iniciativa está a
carta que 138 líderes musulmáns escribiron ao Papa o pasado ano: Unha
palabra común, e que animou ao
pontífice a convocar este encontro.
Musulmáns e católicos quedaron satisfeitos do encontro e do traballo e
xa anuncian unha próxima reunión
nun país de maioría musulmán para
dentro de 2 anos.
Igrexa en España
Celebrouse na última semana de
novembro a XCII Asemblea Plenaria
da CEE que reelixiu a Martínez Camino, como secretario xeral e voceiro
por cinco anos máis. O discurso de
apertura do cardeal Rouco Varela foi
motivo de polémica ao referirse ao
proceso de recuperación da memoria histórica no que afirmou que “ás

Na Igrexa cabemos todos

veces é necesario saber esquecer... en
virtude dunha vontade de reconciliación e de perdón verdadeiramente
responsábel” e asegurou que a convivencia entre españois está en perigo.
O presidente do goberno, Rodríguez
Zapatero, foi unha das moitas voces
que contestaron a Rouco e de forma intelixente tirou do recurso da
beatificacións masivas dos mártires
católicos da Guerra Civil: “si foron
respectadas, o mesmo o debe ser o
dereito das familias a enterrar dignamente aos seus seres queridos”.
A Asemblea episcopal analizou a
situación de crise económica e decidiu entregar a Cáritas 1,9 millóns de
euros, o 1% do total bruto que reciben as dioceses do Fondo Interdiocesán ante o incremento de peticións
de axuda. Os bispos afirman que
“é o momento de reflexionar sobre
as orixes morais da crise, se a vida
económica non foi dominada pola
avaricia da ganancia rápida e desproporcionada aos bens producidos; si a
dilapidación , a ostentación, privada
e pública, non foron presentados con
demasiada frecuencia como probas
de efectividade económica e social”.
Foi aprobada a Sagrada Biblia.
Versión oficial da CEE que será publicada pola Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC) e prepara unha
Instrución Pastoral titulada: A Sagrada Escritura na vida da Igrexa.
Toledo foi a sé escolleita para a
celebración do Congreso Eucarístico Nacional no ano 2010 seguindo o
Plano Pastoral da CEE. Entre as dio-

ceses candidatas ao evento estaba a
de Lugo.
O sacerdote Javier Igea foi nomeado como director do Departamento
de Pastoral Xuvenil da Conferencia,
substituíndo ao leigo galego, Víctor
Cortizo que estivo 11 anos ao fronte
do traballo coa mocidade. Por último deuse conta dos datos económicos correspondentes á campaña do
2007 (IRPF 2006): case 8 millóns
de españois marcaron a cruciña a
favor da Igrexa na declaración da
renda e prodúcese un incremento
de 268.336 persoas con respecto do
exercicio anterior. O balance final é
de 173.827.522 euros de recadación e
uns 30 mais que no ano anterior.
“Culebrón” COPE
A última movida tivo como protagonista ao alcalde de Madrid, Alberto
Ruíz Gallardón que acusou ao cardeal Rouco de anular unha audiencia
co Papa na que tiña previsto protestar pola actitude de Jiménez Losantos contra el e a súa familia. Rouco
convidara a Gallardón e a Esperanza
Aguirre a unha audiencia con Bieito
XVI como apoio á Xornada Mundial
da Mocidade que se celebrará en
Madrid no 2010. Gallardón escribiu
unha carta a Rouco Varela, con copia
para o Nuncio, na que se queixaba de
que pese a que os tribunais lle deran
a razón nas demandas presentadas
contra Losantos, nada mudou na actitude do locutor que segue a facer
acoso e chanza do político popular.
Gallardón, farto de que ninguén tomara medidas decidiu transmitir-
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lle o seu malestar ao mesmo Papa.
Despois dunha discusión telefónica
co cardeal, este decidiu anular a audiencia. Foi o Nuncio, Mons. Monteiro quen transmitiu a queixa ao Vaticano e ao saltar o asunto nos medios
de comunicación, algúns bispos mostráronse fartos ante a cantidade de
problemas que está creando Jiménez
Losantos. Escoito comentarios de
xentes que escoitan a varios bispos,
en privado, dicir que o da COPE non
ten perdón... E por que non o din en
voz alta?
Deixemos estas lerias das que un
tamén está mais que farto como xa
contei arriba, e vaiamos con cousas
mais positivas como foi a celebración entre o 7 e o 9 de novembro do
Fórum de Pastoral con Mozos en
Madrid. Convocado polos Escolapios
no 50 aniversario da Revista de Pastoral Juvenil, contaba co apoio de SM
e fóronse sumando todas as dioceses,
congregacións, movementos... participaron uns 2.000 mozos chegados
de todo o Estado, entre eles moitos
das nosas dioceses galegas. Aínda
que tivo detractores dos sectores que
xa imos denominando “talibáns” o
Forum foi un éxito de convocatoria,
traballo e comuñón na diversidade.
Os bispos Munilla e Francisco Cerro
participaron durante todo o encontro, pero tamén interveu o cardeal
Rouco Varela, ademais de superiores
relixiosos como o xeneral escolapio
Jesús María Lecea. O Fórum converteuse nunha fiestra aberta de experiencias, creatividade, reflexión e tamén houbo lugar á crítica sen medo.
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Rematou cun manifesto que clama
pola pluralidade: “Todos somos necesarios. Na Igrexa cabemos todos.
Ninguén sobra. Precisamos uns dos
outros”.
Bebé medicamento
No mes de outubro naceu en Sevilla o primeiro bebé seleccionado,
libre dunha enfermidade hereditaria
e que axudará a curar a seu irmán,
cunha enfermidade grave a través
dun transplante realizado co sangue
do seu cordón umbilical. A técnica
empregada e autorizada polo goberno andaluz é o Diagnóstico Xenético
Preimplantatorio. Se desde a ciencia,
e a maior parte da opinión expresada
nos medios de comunicación deron a
benvida a esta “milagre”, os bispos
puxeron a nota discordante gañando de novo críticas feroces. O feito
da selección de embrións sans e a
eliminación ou conxelación do resto
supón para os prelados unha práctica
euxenética que descarta outras vidas
porque non resultan útiles. En apoio
do neno saíron voces de teólogos e
moralistas católicos que pensan que
é un avance e un gran paso contra o
sufrimento e a dor.
A CONFER aprobou na súa XV Asemblea Xeral a renovación dos seus
estatutos. 400 superiores e superioras aprobaron cun amplísimo consenso a reforma estatutaria. Pese a
certos intentos de división os relixiosos amosaron unidade, e quizais, un
dos camiños de esperanza da Igrexa
como alternativa a certos movementos exclusivistas.
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Nomeamentos e óbitos
Ao cardeal arcebispo de Sevilla,
Amigo Vallejo, nomeáronlle un arcebispo coadxutor, cousa pouco habitual nos últimos anos. O escolleito
por Roma foi o até agora arcebispo de
Córdoba Juan José Asenjo, que sucederá a Amigo trala súa renuncia. O
ruxerruxe clerical e enfermizo quixo
ver unha desautorización de Roma
a Carlos Amigo pola súa xestión en
Sevilla, pero o propio Arcebispado
adiantou que o nomeamento foi pactado e foi Carlos Amigo quen escolleu
a persoa de Asenjo, que tomará posesión o 17 de xaneiro de 2009. O 10 de
outubro o bispo de Alcalá de Henares, Jesús Catalá foi nomeado bispo
de Málaga substituíndo a Antonio
Dorado que levaba 2 anos agardando o relevo. Catalá tomou posesión
do cargo o 13 de decembro. E catro
bispos faleceron nos últimos meses:
José María Girarda, que fora arcebispo de Pamplona e anteriormente
bispo de Córdoba, morreu en setembro cando contaba 91 anos. En activo
morreu o bispo auxiliar de Barcelona, Joan Carrera, o 3 de outubro,
tras sufrir un derrame cerebral mentres daba un retiro aos seminaristas.
Tiña 78 anos e estaba agardando a
xubilación. Home moi querido polos
sacerdotes era, como Girarda, dos
chamados “xeración do Concilio”.
Ao seu enterro asistiu o president
da Generalitat, José Montilla. O 13
de outubro falecía en Alicante Pablo
Barrachina, aos 96 anos. Foi nomeado bispo de Orihuela en 1954 por Pío
XII. Foi un dos bispos españois máis

activos no Concilio Vaticano II e foi o
primeiro en convocar un Sínodo Diocesano tralo remate do Concilio. Foi
un gran impulsor da Acción Católica
e dos Cursiños de Cristiandade. Carmelo Echenagusia que ata febreiro
deste ano foi bispo auxiliar de Bilbao
faleceu a primeiros de novembro.
Este bispo, canonista por Comillas,
foi profesor de euskera, escribiu 5
antoloxías de literatura vasca e formaba parte desde 1964 da Academia
da Lingua Vasca. Todo un exemplo.
E no medio dos monseñores deixádeme que pouse coa mesma dignidade
a existencia de Mary Salas, primeira
presidenta de Mans Unidas, que faleceu o 15 de novembro. Iniciadora
da Campaña contra a Fame, procedía
do movemento de Mulleres da Acción
Católica, colaboradora de Vida Nueva , Eclesia... O Consello da Muller
de Madrid recoñeceuna como unha
das ilustres do século XXI. Foi unha
gran luz do feminismo na Igrexa, valente e fiel.
Igrexa en Galiza
Dedicámoslle moito espazo a outras
noticias, como o Sínodo da Palabra, o
que reduce este espazo da Terra que
debería ser o primeiro na nosa revista. Pero tamén é certo que a nosa
Igrexa Galega apenas produce información, agás de polémicas favorecidas na prensa non sei obedecendo a
que intereses e reflectindo a pobreza
e a limitación humana: calquera cura
que se equivoca ou despista é motivo de titulares nos xornais galegos, e
non así os curas, comunidades, asociacións, que dan a vida cada día polo

571 107

Rubén Aramburu Molet

país e pola Igrexa. Tivo que chegar
unha serie da TVG, chamada Padre
Casares en formato de cómic para introducir unha catequese feita por laicos e mesmo non crentes en milleiros
de fogares galegos. Pois resulta que a
xente está moito máis atenta ao que
din o cura novo D. Horacio, e o vello
D. Crisanto que ás cartas pastorais
dos bispos e homilías dos párrocos.
E non dará que pensar? Tantos anos
rompendo a cabeza facendo planos
de pastoral e outras lerias, para que
veña unha serie de televisión a descubrirnos o rostro humano da Igrexa
e a súa vocación de ser luz do mundo,
desde unha pequena aldea do país: o
programa de máxima audiencia, superando ao mesmísimo Gayoso.
Contareivos que foi constituída
unha Academia Auriense-Mindoniense en Celanova. O nome xa non
é moi práctico, eu suxeriría: Academia da Igrexa Galega, que non sei se
a precisamos, pero soa mellor. O curioso é como se organiza e que quen
decide sexan os membros. Con todo,
benvida sexa se é para aportar, como
agardamos, conciencia de país e de
Igrexa. O seu primeiro presidente é
o profesor Segundo Pérez López, director do ITC e cóengo da Catedral
de Mondoñedo, ademais de teólogo,
formador e párroco na Terra Chá.
Son patróns os bispos de Mondoñedo
e de Ourense, Manuel Sánchez Monge e Luís Quinteiro. O primeiro acto
académico correu da man do Arcebispo de Santiago, D. Xulián Barrio,
encargado da lección inaugural. Non
teño moita máis información que a
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vertida nos xornais, e aínda que parece loábel a iniciativa, quedamos
sorprendidos polo exceso de clero e
a pouca representación feminina da
Academia (2 mulleres)... Desexamos
que esta Academia dea brillo e esplendor á nosa cultura e tradición,
pensando naquel bispo facedor de
país que foi San Rosendo.
O Arcebispo de Santiago, Xulián
Barrio, publicou un interesante artigo en La Voz de Galicia a primeiros de
novembro reflexionando sobre a crise económica. Mágoa que seguira as
directrices lingüísticas da empresa,
subvencionada pola Xunta, e non se
atrevera a publicalo en galego, o que
sería todo un signo. Porén destacar
a sensibilidade amosada de cara aos
prexudicados, sobre todo as familias
e a crítica aos modelos económicos e
sociais, así como a chamada á igrexa
militante a ser un signo e unha alternativa ao modelo capitalista.
Moi interesante foi o encontro de
mocidade: Xornada extraordinaria
Interdiocesana organizado polas Delegacións galegas en Santiago, o pasado 25 de outubro e que contou coa
participación de numerosos animadores e mozos das dioceses galegas,
ademais da presenza dos bispos e a
actuación do cantautor cristiá Migueli na sala Capitol.
A Coordinadora de Crentes Galegos ven de presentar o Documento
da Paz: Agora que sabemos... queremos e podemos: “As comunidades
cristiás de base de Galicia queremos,
no limiar de 2009, recuperar a mira-

Na Igrexa cabemos todos

da radical e esperanzada de Xesús
de Nazaret. De Xesús o encuberto,
o inédito, o manipulado. Queremos
recuperar a súa angueira histórica
e tanxible e brindala como fonte de
inspiración e utopía para todos e todas, gratis, para piadosos e descridas,
para os que se teñen por emancipados e os que están en camiño, para
os que disque van e para os que xa
volven, para as que aínda empurran
a historia e para os que xa se resignaron.” Unha lúcida analise da crise
económica, das súas causas e das saídas posibéis.

Remato coas mans sobre o libro de
Victorino Pérez Prieto: Dios, Hombre y Mundo. La Trinidad en Raimon Pannikar. (Herder) con prólogo
de Xabier Pikaza. É advento, quizais
haxa tempo para unha lectura tan
fonda e seria e xa contaremos, polo
de pronto leo as críticas, sempre positivas sobre o traballo.
Entrementres un autobús “ateo”
percorre as rúas de Londres publicitando a seguinte lenda: “Probabelmente Deus non exista. Así que deixa
de preocuparte e goza da vida”.
Rubén Aramburu Molet
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Mujeres con autoridad en el cristianismo antiguo
Carmen Bernabé Ubieta (Ed.)
Editorial Verbo Divino, Colección Aletheia.

Resulta refrescante ver como vai
avanzando a investigación histórica
e crecen as publicacións acerca das
mulleres no cristianismo primitivo.
A Asociación de Teólogas de España ven de editar un novo volume na
colección Aletheia, un libro coral no
que atopamos colaboracións ben interesantes.
Carme Bernabé Ubieta achéganos
á autoridade da Magdalena na primeira igrexa por medio do estudo de
textos canónicos e extracanónicos.
Ponnos así de manifesto as desaparicións, substitucións e mesmo rebaixamento da súa figura nas narracións evanxélicas. É moi revelador
ver como nos textos máis antigos se
conserva a súa pegada, que desaparece e se minimiza co paso dos anos ao
longo do século I.
Elisa Estévez López escribe sobre o
poder de significar das mulleres nas
comunidades paulinas. Contrasta as
informacións que delas hai nas cartas paulinas con outras fontes extracanónicas que citan a esas mesmas
mulleres. Complétase así a información de Paulo, resaltando o valor e
significación das mulleres na Igrexa
primitiva.
Carme Soto Varela fálanos de Mácrina, mestra e asceta do século IV,
partindo do estudo da biografía que
dela fixo o seu irmán, Gregorio de
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Nisa. Mácrina é unha muller que
exerce unha influencia moi forte no
seu entorno. O propio Gregorio así
o expresa na introdución da súa biografía: quere contar a historia da súa
irmá para que non caia no esquecemento. Carme Soto vai máis aló e,
lendo entre liñas, saca á luz a valía
desta muller e a súa autoridade como
mestra de vida.
Fernando Rivas Rebaque móstranos en paralelo as vidas de Olimpia e
Pulqueria, dúas mulleres da nobreza
constantinopolitana dos séculos IV
e V. Co estilo das vidas paralelas dos
autores clásicos, O autor contrapón
auctoritas e potestas. Olimpia pon de
manifesto a auctoritas dunha vida
ascética, sobre todo a través das cartas que lle dirixe Xoán Crisóstomo. A
potestas represéntaa Pulqueria, neta
do emperador Teodosio, que desde a
súa posición social preeminente exerceu grande influencia sobre a política
e o dereito da época.
Carolyn Osiek, en artigo traducido
por Pilar Flórez Martín, fai un breve
repaso á vida de catro mulleres dos
séculos IV e V: Marcela, Paula, Melania a Xove e Melania a Anciá. Estas
catro matronas romanas destacaron
tanto pola súa sutileza teolóxica
diante das diferentes herexías, e da
que temos constancia polas cartas de
Xerome entre outros, así como pola
súa actividade monástica en Roma e
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Palestina, que as converteu en mestras e guías espirituais de moitas e
moitos.
Sen dúbida todas elas son bo exemplo das mulleres que souberon superar as trabas que a súa condición feminina lles impoñía para conquistar

espazos públicos coa autoridade da
súa palabra e da súa vida. Convén
rescatalas para poder ofrecer unha
imaxe máis fiel e auténtica da historia da Igrexa, desbotando prexuízos e
restaurando discriminacións.
Marisa Vidal Collazo

Pedro Casaldáliga
Las causas que dan sentido a su vida
Retrato de una personalidad
Varios. Coordinadores: Benjamín Forcano, Eduardo Lallana, José Mª Concepción, Maximino Cerezo B.
Nueva Utopía, Madrid, 2008, 386 páx.

A figura e a obra de Pedro Casaldáliga, bispo emérito de San Fiz do
Araguaia, no Mato Grosso, Brasil,
é, iso pode parecer, ben coñecida de
todos nós. Emporiso, co motivo do
seu oitenta aniversario, un grupo de
amigos e amigas de Pedro quixeron
ofrecerlle unha homenaxe e entre
uns e outras compuxeron para tal
fin este precioso libro que nos achega paso a paso, con precisión e fondura a esta persoa tan significativa
para a Igrexa destes últimos trinta
anos; para a Igrexa non soamente
brasileira, senón incluso mundial,
Pedro foise constituíndo en referencia, amada ou temida, buscada ou
evitada, seguida ou desbotada, pero
sempre, iso si, recoñecida pola densa coherencia da súa vida humana
e relixiosa. Inevitablemente Pedro
converteuse tamén nunha referencia para moita xente non crente, do

mundo da cultura, da política, da
literatura, porque o seu actuar, basicamente relixioso, pero inxerido
intelixentemente na realidade sociopolítico de cada día e de cada lugar,
transcendeu, como é lóxico as paredes débiles das comunidades cristiás
para facerse presente na casa grande, na casa total do mundo.
Como indica o mesmo subtítulo
do libro, os diferentes colaboradores
e colaboradoras atenderon a dúas
temáticas diferentes, aínda que necesariamente complementarias: as
causas que lle foron dando sentido
á vida de Pedro Casaldáliga durante os seus oitenta anos de existencia
ata o presente, e as características
persoais, o retrato, dese home miúdo
de corpo, pero vigoroso de espírito,
que ousou plantarlles cara a xerarcas políticos e relixiosos no nome
do Deus dos pobres ou no nome dos
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pobres de Deus, que todo vén ser o
mesmo.
Dez son as causas básicas, que segundo os amigos e amigas de Pedro,
lle deron sentido á súa vida: a causa
da Patria Grande, a causa da Terra,
a causa Indíxena, a causa Negra,
a causa das Mulleres, a causa dos
Pobres, a causa do Diálogo Interrelixioso, a causa dos Mártires, a causa da Igrexa e a causa de Deus. Con
maior ou menor amplitude, sempre
con agarimo e admiración, autores
moitos deles ben coñecidos van debullando, para nolo poder ofrecer
limpo e coidado, listo para ser por
nós comido e bebido, o froito dunha labor que foi gañando fondura e
amplitude a forza de fidelidades básicas ao Espírito que berraba libre
nas diferentes realidades coas que
a comunidade eclesial de San Fiz do
Araguaia, co seu bispo á fronte, se
tivo necesariamente que encarar, se
querían estar ao lado do pobo do que
formaban parte.
E doce son os riscos da personalidade de Pedro Casaldáliga que outros
tantos autores e autoras quixeron
ofrecernos, para que con verdade
poidamos entrar na realidade humana, espiritual, deste home sumamente humilde, pobre e pouca cousa
e sumamente excepcional pola forza
do Espírito: o Pedro Home, Misioneiro Claretiano, Solidario, Defensor
do outro/a, Poeta, Profeta, Amigo,
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Inspirador e Guía, Místico, Teólogo,
Catalán, latinoamericano, cidadán
do mundo, Bispo, Pedra. Unha verdadeira marabilla da graza de Deus,
un extraordinario don de Deus para
a súa Igrexa e para o mundo enteiro, maiormente para o Mato Grosso brasileiro, por moito que non en
todos e todas nós reciba aceptación
e recoñecemento, ou por moito que
nos limitemos a chufalo coa nosa palabra, prescindindo del e da voz de
Deus que nel clama, á hora de compoñer día a día o ritmo das nosas fidelidades cristiás alí onde vivamos.
O libro aínda ofrece outros materiais complementarios, como son
unha Semblanza biográfica de Pedro
Casaldáliga, unha ampla mostra
fotográfica de 16 páxinas, que nos
aproximan visualmente a Pedro, ás
súas xentes e á súa realidade xeográfica, un listado dos títulos e premios
que a el lle foron outorgados, e unha
bibliografía onde se recollen as obras
completas de Pedro Casaldáliga e os
discos, casetes, filmes e vídeos nos
que Pedro foi transmitindo o seu
quefacer pastoral.
Un libro extraordinario para admirar o don de Deus nunha persoa
crente amiga, e para animarnos a
enredarnos nos gozos e nas loitas da
fe á que seguramente todos e todas
estamos tamén convocadas.
Manuel Regal Ledo
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Johnson, Elizabeth A.: La búsqueda del Dios vivo. Trazar las fronteras de la Teología de Dios. Sal Terrae,
Santander 2008, 293 páxs. Presencia
Teológica.
As moitas veces galardoada Elizabeth Johnson expón neste libro as
diferentes teoloxías que manexamos
na actualidade, mostrando a riqueza
das diferentes maneiras que vai desenvolvendo a humanidade para falar
e dicir o Inefable, Aquel que non se
esgota nos discursos e se enriquece
nas caleidoscópicas visións das diferentes teoloxías. Un libro de cabeceira, sen dúbida.

Stuttgart, en 2005. A tradución é de
María del Carmen Blanco Moreno e
Ramón Alfonso Díez Aragón.
Ward, Keith: Cristianismo. Guía
para perplejos. Sal Terrae, Santander 2008, 238 páxs. Alcance.
Keith Ward é profesor de teoloxía
xubilado da Universidade de Oxford,
coñecido e aprezado polas súas obras
de divulgación teolóxica. Nesta guía
da fe cristiá que agora presenta
aproxímase de xeito conciso e imaxinativo ás grandes preguntas, buscando nexos comúns con outras relixións
e mesmo coa descrenza.

O orixinal inglés: Quest for the Living God. Mapping Frontiers in the
Theology of God, editouno The Continuum International Publishing
Group en Nova Iorque, en 2007. A
tradución é de Milagros Amado Mier.

O orixinal inglés: Christianity. A
Guide for the Perplexed, editouno
a Society for Promoting Christian
Knowledge en Londres, en 2007. A
tradución é de José Manuel Lozano
Gotor.

Klauck, Hans-Josef: Los Hechos
apócrifos de los Apóstoles. Una introducción. Sal Terrae, Santander 2008,
308 páxs. Presencia Teológica.

Ley, Katharina: “Como a ti mismo”. Nunca es demasiado tarde para
amarse. Sal Terrae, Santander 2008,
190 páxs. Proyecto.

Hans Josef Klauck foi profesor de
Novo testamento nas universidades
de Bonn, Würzburg, München, Chicago, Pretoria... e desde 2003 é presidente da Asociación Internacional de
Estudosos do Novo Testamento. Nesta obra da unha visión de conxunto
dos avances que nas últimas décadas
se están a facer no estudo da literatura apócrifa do cristianismo primitivo.

A psicoanalista e psicoterapeuta
Katharina Ley, especializada no
acompañamento a persoas afectadas
por algún trauma, convídanos a
percorrer o camiño do gustarnos a
nós mesmas, nós mesmos, a darnos
unha oportunidade de reconciliación
con nós cada día.

O orixinal alemán: Apokryphe Apostelakten, Eine Einführung, editouno
Verlag Katholisches Bibelwerk en
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O orixinal alemán: Komm zu dir,
dann kommst du weiter. Es ist nie zu
spät, sich selbst zu lieben, editouno
Verlag Herder en Freiburg, en 2007.
A tradución é de José Manuel Lozano Gotor.

Libros chegados á redacción

Ratzinger,
Joseph
(Bieito
XVI): Sobre todo, el amor. Confiarse
a Dios, confiar en la vida. Sal Terrae,
Santander 2008, 166 páxs. El pozo de
Siquem.
Partindo da encíclica Deus é amor,
publicada polo papa Bieito XVI en
2006, a obra recolle diferentes reflexións e retallos de discursos do
papa que versan e reflexionan sobre
a caridade e o amor. Destaca sobre
todo eles o discurso do papa en Auschwitz.
O orixinal alemán: Liebe, Entdecke, was dich leben lässt, editouno
Verlag Herder en Freiburg, en 2008.
A tradución é de Ramón Alfonso Díez
Aragón.
Ruta, Giuseppe: Cómo programar la catequesis. Teoría y práctica
de la programación para catequistas. Sal Terrae, Santander 2008, 150
páxs. Recursos catequéticos.
Giuseppe Ruta é profesor de metodoloxía catequética, moi interesado
en didáctica e comunicación. Nesta
obra desenvolve de xeito áxil, as distintas etapas da programación catequética, aportando exemplos, follas
de traballo, e outros materiais que
faciliten a realización dunha programación catequética.
O orixinal italiano: Programmare
la catechesi. Teoría e pratica per animatori e catechisti, editouno Elledici
en Torino, en 1996. A tradución é de
José Luis Saborido Cursach.
AA.VV.: Xistral. Revista lucense
de creación poética. Nº 11, ano 2008.
Lugo 2008, 112 páxs.

Un novo número de Xistral chega á nosa redacción, e con el o aire
fresco e novo da poesía galega actual.
Cincuenta autoras e autores que nos
achegan as súas creacións ilustradas
por Miguel Anxo Macía. Unha regalía para os sentidos. No consello de
redacción Luz Pozo Garza, Marica
Campo, Claudio Rodríguez Fer, Olga
Novo e Concepción Burgo López, coordinadas por Camilo Gómez Torres.
Edita o Concello de Lugo.
AA.VV.: Madrygal. Revista de estudios gallegos. Nº 11, ano 2008. Madrid 2008, 223 páxs.
Revista editada polo Centro de Estudios Galegos da Facultade de Filoloxía da Universidade Complutense
de Madrid. Conta coas seccións habituais de artigos, crónicas, creación
literaria, tradución, unha entrevista
a Daniel Cortezón e a recensión de
diferentes publicacións.
AA.VV.: Anales del Seminario de
Historia de la Filosofía. Vol. 25, ano
2008. Madrid 2008, 575 páxs.
Revista editada pola Facultade de
Filosofía da Universidade Complutense de Madrid. Este número está
dedicado á memoria de Luis Jiménez
Moreno, falecido no ano 2007. Fora o
terceiro director desta publicación, e
o que lle deu proxección internacional. O seu pensamento e figura vanse
poñendo de manifesto en diferentes
colaboracións. Ademais, a revista conta coa sección de estudos varios que
recolle diferentes traballos e temas.
Marisa Vidal Collazo
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