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Guieiro

A masiva presenza de Deus, do divino, da relixión nos espazos públicos –e privados, abofé– da inmensa América do Norte énos difícil de
comprender desde a pequena Europa. Pero non é unha realidade excepcional. A excepción, en termos de socioloxía relixiosa global, parece
ser Europa coa súa complexa e ambigua secularización. No momento
de se escribiren estas liñas o presidente do Goberno –Rodríguez Zapatero– está a ser invitado a un almorzo de oración co presidente dos
Estados Unidos, Barack Obama, xunto con tres mil invitados máis.
A prensa non acaba de acertar co modo máis acaído de encaixalo. A
cousa é seria e ven de lonxe. No inicio da modernidade a existencia de
Deus deveu problema. As polarizacións non se fixeron agardar: crentes
versus ateos. Hoxe, en Europa, o ambiente é máis difuso e as polarizacións máis suaves: diminuíron considerablemente os crentes (sociolóxicos), pero diminuíron moito máis os ateos. Creceu masivamente a
indiferenza (real).
O artigo de Victorino Pérez Prieto, estuda con tino –coas énfases
lóxicas das súas últimas publicacións– o complexo proceso de descubrimento do divino na historia da humanidade, xunto co perigo permanente da súa ocultación. Chema Pérez-Soba Díaz de Corral ofrécenos
unha iluminadora clasificación da increnza. A súa tese é sinxela: nos
últimos tempos non só mudou a fasquía do crente. Tamén o rostro do
incrente sufriu unha considerable mutación.
Deus e o mal levan séculos da man. O tremor de Haití esgazou a
terra e fixo escurecer o ceo. Andrés Torres Queiruga ten no prelo un
denso estudo sobre o tema que pronto virá a lume na editorial Galaxia.
Nunha breve achega, o que subscribe intenta condensar as súas achegas máis significativos. Nun momento igualmente tráxico do pasado
século XX –a Segunda Guerra Mundial e o exterminio nazi– emerxe
como unha lámpada nas tebras a sincera e auténtica figura de Etty Hillesum. María Cancelo introdúcenos no intramundo da súa vida cunha cordial lectura do seu diario. A morte de E. Schillebeeckx dálle a
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ocasión a Torres Queiruga para reflexionar nunha sintética achega –in
memoriam– sobre a traxectoria eclesial e intelectual deste significativo
teólogo holandés.
María Pilar Wirtz dialoga ante Deus coa súa irmá Maruja –finada
hai pouco– nun texto íntimo de gran de finura humana e sinceridade
teolóxica.
Como complemento necesario e urxente a un número centrado en
Deus –o cerne, talvez, dos piares de Encrucillada– Xesús Portas Ferro
resume para o lector interesado o estado da cuestión verbo da lingua
galega –outro dos nosos alicerces– e o polémico borrador do decreto.
Lembre o lector que na nosa web (www.encrucillada.es) poderá atopar
o indispensable traballo, xa publicado por nós, de Agustín Fernández
Paz sobre tan importante cuestión. Lembre, tamén, que estamos agardando a que se decante finalmente o tema para tomar novamente a
palabra respecto dun asunto no que temos unha posición coñecida,
clara e unánime e, xa que logo, nunca descoidada. O galego é a lingua
propia de Galicia e o compromiso cristián e eclesial de Encrucillada
coa nosa historia, coa nosa cultura e a nosa sociedade é permanente e
inequívoco.
As crónicas políticas, culturais e relixiosas, xunto cunha interesante
recensión de Xaime G. Ortega, completan un número sazonado –como
sempre despois de tantos anos– cos debuxos de Soedade Pite. Nelas
asistimos ás vibracións da actualidade: Haití, a lingua, o Ano Santo, a
publicación da tradución galega do Códice Calixtino, eventos e premios, Bieito XVI na sinagoga de Roma, movementos episcopais, etc.
Encrucillada ofrece pensamento teórico, experiencia vital, documentación recente, información contrastada e novidades bibliográficas.
Seguimos a traballar por Galicia e a nosa Igrexa, cos pés na terra e o
Evanxeo de Xesús Cristo diante e no fondo de nós.
Pedro Castelao
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Estudos

Descubrimento e encubrimento de Deus na
experiencia relixiosa e cultural da humanidade
Victorino Pérez Prieto
“Y su nombre sin letras,
escrito a cada instante
mecido por la mística del agua;
y un eco queda sólo en las orillas”.
(Leopoldo Panero, Escrito a cada instante)
“Non saberás endexamais o Nome verdadeiro.
Pero axeónllate sen medo”.
(Alvaro Cunqueiro, Herba aquí ou acolá)

O porquÉ dun título
As terras e os pobos de América xa estaban aí moito antes do presunto descubrimento de América; por iso o quinto centenario foi cuestionado por moitos (“Descubrimento ou encubrimento?”). Terras e xentes
cunha vida tan rica e exuberante que seica Colón chegou a dicir que
o paraíso terreal existía nas Antillas, onde desembarcaran. Unha terra
rica en flora e fauna e cunhas riquísimas culturas, diferentes da que
eles traían; cunha rica experiencia relixiosa e cunha idea de Deus na
que xa era unha realidade a harmonía entre os humanos, a natureza e
Deus que hoxe buscamos. Lembro agora unhas palabras do amigo Javier Melloni –teólogo e experto en mística– nun dos seus Rincón de la
mística que ven mantendo desde hai case unha década en El ciervo:
“A arrogancia de Occidente fíxonos cegos e a nosa altiveza mantívonos
na ignorancia. Arrasamos pobos e culturas, e con elas desapareceron
sabedorías ancestrais que nin sequera albiscamos, e quedamos privados
de dons meirandes porque non eramos dignos deles”1.
“Nativos americanos”, El ciervo, Decembro 2004. Parte destes artigos apareceron
recentemente no seu libro Voces de la mística, Herder, Barcelona 2009. Cf. tamén
Vislumbres de lo real, Barcelona 2009.
1
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Falaba Javier dos pobos nativos norteamericanos, lembrando un dos
episodios máis tristes da historia americana: o bárbaro exterminio dos
Sioux, Navajos, Lakotas, Cheroquis... A nosa estupidez occidental
afíxonos a falar deles como pobos atrasados; ata o punto de que facer
o parvo era “facer o indio”, ríndonos das súas danzas da choiva e do
sol. Españois, portugueses, ingleses... chegamos ás súas terras como
conquistadores para roubarlles cobizosamente o que nos interesaba,
e como colonizadores para imporlles a nosa cultura, presuntamente
“superior”, pero só máis fortemente armada. Unha destas experiencias
relixiosas excepcionais, que afortunadamente perviviu despois do case
aniquilamento do seu pobo, foi a de Alce Negro, home sagrado do
pobo Lacota (1861-1931). O antropólogo J. Brown tivo unhas conversas con el entre 1920 e 1930, recollidas no seu libro A pipa sagrada.
Falando da Gran Visión que tivo Alce Negro na súa adolescencia, dicía
cara ao remate da súa vida:
Repasando a miña visión, contemplábaa de novo e percibía o significado, como unha parte do meu ser, como un estraño poder que ardía no
meu corpo; pero cando unha parte de min mesmo quería expresar con
palabras o seu significado, convertíase nunha néboa e abandonábame... Agora sei que me ensinou máis do que son capaz de explicar.

O título Descubrimento e encubrimento de Deus obedece a un convencemento profundo. Considero desde a miña infancia que “Deus
está aí”, aínda que ás veces non o saibamos –como di a xenial frase
bíblica: “Deus está aquí e eu non o sabía”(Xen 28,16)– e coido que
isto é o que manifesta a busca de Deus na Humanidade2; sen esquecer
que esta busca faise tanto afirmando –ás veces dicindo del máis do que
realmente sabemos...– como negando esa existencia; sempre en busca,
coma un “lunático buscando a Deus entre a néboa”, que din os versos
de Machado. Pero aprendín que, non tendo en conta a verdade e a
A. Torres Queiruga, fiel á experiencia maiéutica, escribe: “A experiencia relixiosa
é sempre consciente de que se descobre, é porque alguén estaba xa tratando de
manifestárselle”, A. Torres Queiruga, Do terror de Isaac ó Abba de Xesús, Vigo 1999,
29-30.
2
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sabedoría con experiencias como as de Alce Negro (“Cando... quería
expresar con palabras o seu significado, convertíase nunha néboa e
abandonábame”), empeñámonos en atar a Deus aos nosos conceptos
e palabras; que son só os da nosa cultura concreta, tribal e limitada,
por moi universal que pretenda ser. Estes conceptos –coma os mestres
da sospeita e o pensamento crítico nos axudaron a comprender–, máis
que descubrir a verdadeira face de Deus, o que fixeron moitas veces
foi encubrilo baixo unha capa de mentiras; por riba, presuntamente
reveladas polo mesmo Deus: un Deus terrible (“a ira de Deus...”!), arbitrario e caprichoso que reparte bens e males nunha especie de lotería
inxusta, e que nos predestina de antemán segundo lle parece á salvación ou á condenación... e, nun sentido ou noutro, feito á nosa imaxe e
semellanza. E aínda máis, estes conceptos usurparon en moitos casos
o noso vencello persoal con Deus, a nosa experiencia que se tivo que
verquer nuns moldes impostos.
Gran parte das palabras sobre Deus teñen servido máis para velar
que para desvelar a súa esencia e a súa mesma existencia. E isto non
depende só da mala conciencia de persoas que utilizan a relixión para
os seus intereses. Ningunha relixión se considera inventada por un
ser humano, e todas se conciben como depositarias dunha revelación
que lles foi confiada. Pero, como expresa ben Javier Melloni, “todas
corren o risco de crer que, no canto de pertencer á Verdade, a Verdade
perténcelles”3 e crense posuidores dela. E velaquí o problema.
Por iso, ultimamente coido que, aínda que Deus é Deus e sempre
está aí como El mesmo, no camiño da humanidade na busca de Deus,
a Divindade, o Absoluto, o Misterio... resulta máis auténtica e xenuína
a mesma busca que o encontro ou presunto encontro. Máis aínda, consonte co que acabo de dicir, penso que ten ocorrido de máis e segue a
ocorrer, que “Cando ti dis Deus... eu ulisco outra cousa”, como titulaba
un dos seus traballos Martín Valmaseda4.
J. Melloni, Vislumbres de lo real, Barcelona 2009.
Martín Valmaseda, Cuando tú dices Dios... yo me huelo otra cosa, Folletos Alandar,
Madrid 1985.
3
4
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Falar de Deus ou calar acerca do Misterio?
O cuestionamento, cando non a afirmación da inutilidade do noso
falar de Deus, é o que manifesta a teoloxía apofática desde o occidente cristián ata o oriente hinduísta, buddhista... Empezando por estes
últimos, un dos textos máis expresivos é este das Upanisad, os libros
sagrados máis antigos, mesmo anteriores á Biblia:
Se pensas: coñézoo, coñeces ben pouco de Brahman... É coñecido dos
que non o coñecen e descoñecido dos que o coñecen” (Kena Upanisad,
2,1-2).

Algo moi semellante escribiu San Gregorio de Nisa, nun libro que
se pode considerar realmente como dos primeiros da mística cristiá:
“Quen [crea que] coñece a Deus, descoñéceo; e quen o descoñece coñéceo” (Vita Moisis). E Gregorio Palamas: “A natureza de Deus non
pode ser dita, nin pensada... é incognoscible e inefable para todos e por
sempre” (Theophanes). Algo que non é moi distinto do que escribiu
San Juan de la Cruz: “Para vir a selo todo, non queiras saber algo en
nada” (Subida al Monte Carmelo, L.I, c.13, 11). E non deixamos de
atopar un paralelismo entre as palabras doutro dos primeiros escritores
espirituais, Dionisio Areopagita, e as dun teólogo actual tan coñecido
como J. Ratzinger; aínda que as deste sexan de hai anos, e hoxe –na
sé de Pedro– parece manifestar nos seus asertos dogmáticos que sabe
moito máis de Deus…
Na meta do noso coñecemento de Deus, coñecémolo como a un
descoñecido” (Dionisio Areopagita, Mysterium Theologiae).
Se a laboriosa historia da loita humana e cristiá por Deus proba
algo, é que todo intento de aprehender a Deus en conceptos humanos
leva ao absurdo. En rigor, só podemos falar del cando renunciamos a
comprender e deixámolo tranquilo como o incomprensible5.

Con todo, homes e mulleres, necesitamos verbalizar e comunicar as
nosas experiencias, mesmo as máis inefables, como son as relixiosas;
necesitamos expresar e compartir con outros o que vivimos e sentimos.
5
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J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, Salamanca 1987, 34.
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A teoloxía ten dereito a tentar pensar e expresar a Deus, elaborando un
discurso; pero sempre que permaneza consciente das súas limitacións.
Por iso, será necesario, como di Santo Agostiño, preferir “unha piadosa
confesión de ignorancia” que unha “temeraria profesión de ciencia”
(Sermo 117, 3,5). Deberiamos ter presente que o misterio de Deus
vai alén dos nosos conceptos teístas habituais, e hai máis maneiras
de expresar o Misterio que as palabras e o razoamento, o exercicio do
logos. E deberiamos ser moito máis cautos e sobrios no noso falar de
Deus, non esquecendo o que dixo Karl Barth: “Cando falamos de Deus
é un home o que fala”. Co gran teólogo catalán Evangelista Vilanova
podemos dicir que:
A palabra sobre Deus é perpetuamente inadecuada e ambigua. Inadecuada porque só podemos pronunciar Deus, o Absoluto, con termos ou
conceptos da nosa cultura, que constantemente evoluciona, que descubre unha e outra vez a novidade, que inventa palabras... Ambigua,
porque os nosos propios conceptos, incluso revisados, quedan a unha
distancia ilimitada daquel infinito que deberiamos expresar6.

Dito dun xeito moi sinxelo, trátase de respeitar o segundo dos Mandamentos: Non dicir o nome de Deus en van, atándoo a uns conceptos.
Cumprirá ter moito máis en conta as verbas de San Paulo:
Agora... é imperfecta a nosa capacidade de falar no nome de Deus...
vemos nun espello e escuramente; pero daquela habemos ver cara a
cara. Agora coñezo dun modo incompleto; pero daquela hei coñecer
tan ben coma Deus me coñece a min”. (1 Co 13, 9-12. Fago unha
adaptación do texto da Biblia Galega co da Biblia da Casa da Biblia).

Por outra banda, na crítica situación actual, sería ben ter en conta
palabras como estas de Raimon Panikkar:
Estamos ante a crise de todos os teísmos: deísmo, monoteísmo,
politeísmo, panteísmo, ateísmo... a crise dunha concepción que se
empeña en colocar o divino nun lugar especial, tanto se ese lugar non
existe (ateísmo), como se está arriba, dentro, ou en todas partes...
6

E. Vilanova, Para comprender la teología, Estella 1995, 26.
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Quíxose facer do divino un ser diverso... quixemos illalo como facemos
coas cousas7.

En calquera caso, a pretensión da teoloxía cristiá, e sobre todo da
occidental, de coñecer quen é Deus e como é Deus realmente; mesmo
darlle un nome preciso e unha especie de preclaro DNI (aínda que
sexa tan marabilloso como chamarlle Pai e Nai...), paréceme cada vez
máis unha vana pretensión, e que mesmo corre sempre o perigo de
ser mentireiro por parcial, como ocorre coas verdades parciais cando
pretenden ser totais. Mesmo aínda aceptando como cristiáns que toda
a verdade de Deus está revelada en Xesús Cristo, “pois nel quixo Deus
habitar coa súa total plenitude” (Col 1, 19), nós, cristiáns de a pé ou
esgrevios teólogos, non posuímos todas as chaves dese tesouro: Cristo
non é só dos cristiáns, e moito menos dos dunha época, por moi listos e
sabidos que sexamos. Por iso, de novo con Raimon Panikkar, debemos
recoñecer que:
A experiencia de Deus non pode ser monopolizada por ningunha
relixión, por ningunha cultura, por ningún sistema de pensamento.
Aínda que, en canto experiencia do divino, é unha experiencia no só
posible, senón tamén necesaria para que todo ser humano chegue á
conciencia da súa propia identidade8.

Nomes de Deus, facies Deitatis
Comezaba un dos meus libros dicindo que o mundo secular e a complexidade do pensamento contemporáneo puxéronnos nos século XX
e xa XXI nunha encrucillada relixiosa que nos sitúa ante novos retos
e novas maneiras de achegamento á experiencia espiritual e á sempre
misteriosa realidade divina. Nestas tentativas actuais atopamos maneiras en moitos casos falsas, pero, noutros moitos, moi valiosas, máis
auténticas que outras anteriores, menos retóricas e máis poliédricas.
Atopamos charlatáns e mestres; faise imprescindible o discernimento
aberto, pero non podemos pechar as nosas casas a cal e canto para
7
8

10

R. Panikkar, Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra, Madrid 1994, 40.
R. Panikkar, La experiencia de Dios, Madrid 1994, 34.
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que non entren malos aires; cumprirá “abrir as fiestras ao mundo”,
como pedía o bo papa Xoán, aínda que isto supoña riscos. A teoloxía
contemporánea síntese impulsada, como noutrora, pola necesidade
de repensar as nosas imaxes de Deus e facelas máis achegadas a nós
hoxe; pero terá que facelo co sentimento de necesaria incompletez e
só do modo menos malo. A reflexión teolóxica sobre Deus ogano –como
antano– terá que ser moi consciente de que deberá seguir buscando
constantemente o rostro de Deus, sen pretender chegar a conseguilo,
senón sempre aberta a un Misterio que chega de modo desconcertante e por camiños insospeitados9. Por iso, cando pretendemos falar da
Divindade, cómprenos “desmonopolizar aquilo que moitas tradicións
chamaron Deus e que non poucas relixións quixeron interpretar en exclusiva”, pois todo o humano é necesariamente continxente, limitado.
A Divindade é un Misterio porque é “pura Liberdade e a liberdade non
se deixa com-prender baixo ningún aspecto”10.
Existen numerosos e lexítimos nomes de Deus, pero son só facies Deitatis, como levaba por título unha magnífica exposición que tivo lugar
en Compostela no outono do 2000, con ocasión do comezo do novo
milenio11. Deus está en cada un dos seus rostros e nomes; máis aínda, non ten un rostro porque tenos todos. “Non hai nome neste século
nin nos séculos futuros para nomealo” di Gregorio Palamas (Theophanes). Mestre Eckhart dinos que Deus é igualmente o “innomeable” e
o “omninominable”12; nos nosos intentos de coñecer a Deus só “tocamos” lenemente a súa realidade.
Sendo unha persoa moi relixiosa, aínda que non exclusivamente teísta, Panikkar chega mesmo a cuestionar si se debe conservar ou non a
verba Deus; porque esta palabra e mesmo o concepto “Deus” son só
V. Pérez, Dios, Hombre, Mundo: La trinidad en Raimon Panikkar, Barcelona 2008.
R. Panikkar, Iconos del misterio. La experiencia de Dios, Península, Barcelona 20013,
14.
11
Magnificamente recollida nun fermoso libro, con textos de salientables especialistas
como J. Martín Velasco, R. Panikkar, J. Trebolle... Los rostros de Dios. Facies Deitatis,
Santiago 2000.
12
Meister Eckhart, El fruto de la nada, Madrid 2001, 90.
9

10
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“unha das iconas” da Divindade, manifestando que unha icona –a diferencia do ídolo, que pretende ter captado a realidade divina con todo
o seu poder– só pretende mostrar –como imaxe– parte da realidade
do representado. “Cando se perdeu esta luz icónica, luz tabórica, ou
icona transfórmase en ídolo”13. E ese becerro idolátrico non fai falla
que sexa necesariamente de ouro, “pode tamén ser de ideas”, engade;
porque, “cando se trata de falar da experiencia suprema, a mesma palabra Deus é xa tendenciosa”14. De feito, un pecado non pequeno das
relixións máis poderosas da historia (cristianismo e islam), como o foi
do xudaísmo, é crer coñecer moi ben a realidade divina por saber o seu
nome: o Pai, Al-lah, Yahveh.
Con todo, Martin Buber di con claridade que temos que preservar
o nome de Deus, aínda que estea tan manchado. Este magnífico pensador xudeu di que Deus, a pesar de ser “a máis abafada de cargas de
todas as palabras humanas” e de que “ningunha foi tan envilecida, tan
mutilada”, non pode abandonarse:
Onde se podería atopar unha palabra como esta para describir o máis
elevado!... Non é a palabra “Deus” a palabra da súplica, a palabra
convertida en nome consagrado en todos os idiomas humanos para
todos os tempos?... profanada e mutilada como está, podemos erguela
do pó15.

Aínda que sexa lexítimo reivindicar o nome de Deus e permanecer
na nosa fe cristiá, deberiamos ter sempre moi presente o anteriormente dito, para non pretender monopolizar nin pensar que o único rostro
auténtico de Deus é aquel no que nós cremos. Abrindo os ollos da
cara, da mente e do corazón, decatámonos que no mundo relixioso de
onte e de hoxe, nas diferentes relixións e culturas, e mesmo na xente
que non pertence a estas, hai experiencia de Deus auténtica; porque a
experiencia de Deus dáse dentro e fóra das relixións recoñecidas como
tales. “A vida de todo home e de toda muller –escribe Martín Velasco–
Cf. R. Panikkar, Iconos, 65.
Ibid. 21, 23.
15
Martin Buber, Eclipse de Dios, Buenos Aires 1970, 13-14.
13
14

12

Encrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010

Descubrimento e encubrimento de Deus na experiencia relixiosa e cultural da humanidade

pode interpretarse como o intento por facerse cargo dunha Presenza
constituínte da que xorde toda existencia humana e á que nos orienta
o discorrer dos nosos días”16. Ou como di noutro lugar: “Todo o que a
humanidade manexou, sentiu e amou, serviu nalgún momento da súa
historia para descubrir a Presenza que a anima e para expresar a interior actitude de recoñecemento co que corresponde a ela”17.
Desde o home e a muller das cavernas, as relixións dos pobos sen
escritura e os que escribiron o Himno a Atón e os Vedas, aos libros da
Biblia xudeocristiá, o Corán... Buddha e Lao-Tse, Kabir e Tukaram,
Al-Hallaj e Ibn Arabî, Mestre Eckhart e Francisco de Asís, Xuliana de
Norwich, Tareixa de Xesús e Xoán da Cruz... ata os místicos contemporáneos como Teilhard de Chardin, Thomas Merton ou Willigis Jäger,
e Rilke ou Simone Weil, os mártires e os santos cristiáns, os bodhisattva
buddhistas, os mahatma (“alma grande”) e os jivanmutka (“alma liberada”) hindús. Desde a concepción do Misterio como potencia, fonte de
vida ou alma do cosmos (mana), o politeísmo védico, grego e romano,
o panteísmo, o monoteísmo. As concepcións teístas e non teístas do
Misterio e a Divindade: Yahveh, Adonai, El Shaddai, Eloim, Deus Pai,
Mazda e Al-lah das relixións abrahámicas, por un lado; Brahman, Tao
ou o Silencio absoluto e a renuncia buddhista a representar o Misterio, polo outro. Os milleiros de nomes do Absoluto e as mil caras da
Divindade, desde os rudos riscos do home das cavernas cun anaco
de carbón, ás máis excelsas expresións da realidade divina18... Todo
nos fala da busca e experiencia da Divindade, Deus, o Absoluto, o
Sentido... unha Realidade concibida de moitas maneiras distintas e
válidas, unhas mellores ca outras, pero ningunha que poida pretender
ser completa.
É o inútil conflito occidental entre o “Deus dos filósofos” e o “Deus
da relixión” na contraposición pascaliana entre o Deus vivo da fe re16

J. Martín Velasco, La experiencia cristiana de Dios, Madrid 1995, 13.

J. Martín Velasco, “Símbolos del misterio, rostros de Dios”, Los rostros de Dios, 26.
18
Entre os libros a este respecto, un especialmente fermoso é a obra dunha investigadora
e artista, Rebecca Hind, Las 1000 caras de Dios, Barcelona 2004.
17
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lixiosa e o Deus morto da filosofía19. Ou a contraposición no seo do
hinduísmo entre a Divindade impersoal (nirguna Brahman, “Algo”, o
Absoluto abstracto) á que se chega pola “vía do saber” (jñana-marga), e
o Deus persoal (saguna Brahman,“Alguén”, o Absoluto concreto e vivo)
ao que se chega pola “vía da devoción” (bhakti-marga)20. O Deus da
verdade que vai atopando a razón non pode ser outro que o Deus vivo
da relixión, do amor, da emoción existencial21: a relixión, a teoloxía e
a filosofía non poden estar enfrontadas, e seguramente necesítanse;
poden e deben colaborar harmonicamente.
Despois de todo isto, quen pode afirmar rotundamente que a única
face auténtica de Deus é a da miña relixión, ou a da miña experiencia
relixiosa persoal?

O horizonte da historia humana no que aparece a
DivindadE
Ao longo da experiencia relixiosa e cultural da humanidade, a busca
de Deus foi facéndose desde distintas perspectivas; pero sempre, a
función que a Divindade cumpriu na historia humana foi darlle un
sentido último de referencia. A relixión son proxectos, camiños para a
plenitude humana. O horizonte de intelixibilidade das manifestacións
da Divindade vennos dado por cada cultura; horizontes que veñen ser
como “ascensións do espírito humano cara ao misterio da Divindade”22.
Os tres principais horizontes son a cosmoloxía, a antropoloxía e a ontoloxía que nos ofrecen.
A coñecida frase de Pascal no “Memorial” (Pensamentos): “Deus de Abraham, Deus
de Isaac, Deus de Xacob, non o dos filósofos e os sabios”; e a postura de Heidegger
en Identidad y diferencia, Barcelona 1988. Cf. J. Ratzinger, “El Dios de la fe y el Dios
de los filósofos”, Introducción al cristianismo, Salamanca 1987, W. Pannemberg, Una
historia de la filosofía desde la idea de Dios, Salamanca 2002, e o traballo de A. Torres
Queiruga “¿Todavía el Dios de los filósofos?”, Razón y Fe 242 (2000).
20
Na Bhagavag Gita, o máis fermoso canto da literatura hinduísta, Brahman aparece
como Absoluto impersonal e como Absoluto personal.
21
Cf. R. Panikkar, El Brahman de las Upanishads y el Dios de los filósofos, El Ciervo
210/211 (1971) e A. Torres Queiruga, art. cit. na nota anterior.
22
Cf. R. Panikkar, Iconos, 54.
19
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a) O horizonte cosmolóxico. Na antigüidade, unha característica fundamental do ser humano é a de vivir cara ao mundo natural; a súa
mirada diríxese cara ao ceo e a terra. Nese horizonte aparece a Divindade, como Señor/a, Causa, Orixe. Aparece vinculada ao Mundo, e
este aparece interpretado como o mundo da Divindade; o que domina
neste horizonte cosmolóxico é a confianza cósmica, fundamental en todas as relixións tradicionais. A Divindade estaría ao principio, antes do
comezo de todas as cousas, como “creador/a de ceo e terra”, o/a que
ordena o caos e fai un cosmos harmónico (Xen 1), como a Nai Terra e a
“Gran Deusa” prehistórica, alma da natureza, realizadora e mantedora
(creatio continua) desa orde cósmica (o principio rta do hinduísmo). E
estaría tamén ao final da total evolución do universo, como plenitude
e reconciliación do cosmos co seu creador/a. Neste horizonte, a Divindade é unha categoría cosmolóxica; o nome máis común é Deus/Deusa
nas distintas linguas, e o seu risco predominante é o poder.
b) O horizonte antropolóxico. Nun determinando momento da historia, o interese principal do ser humano pasou da natureza a centrarse
no ser humano mesmo; a súa mirada dirixiuse á súa interioridade, co
que o lugar da Divindade desprazouse cara ao ser humano. É o lugar
antropolóxico, no que a Divindade é percibida coma o símbolo real
onde culmina a perfección do ser humano, a culminación dunha autoconciencia antropolóxica. Panikkar cualifica esta Divindade emerxente
como “a Plenitude do corazón humano, o Destino do home, a Guía dos
pobos, o Señor da historia, a completa Realización de aquilo que nós
realmente somos”23.
Este horizonte antropolóxico da Divindade, empeza co antropomorfismo e atopa a súa máxima expresión no personalismo; e descobre a
Divindade coma un Deus que fala, un Ti, un Eu que nos fala. As súas
variantes van desde o antropomorfismo físico do panteón grego (Zeus,
Apolo, Afrodita...) a un grado de revelación máis profundo e elaborado,
o personalismo do Deus de Israel (Yahveh) e o Deus Pai de Xesús de
Nazaré. Na teoloxía hindú, aparece isto sobre todo en Isvara con rela23

Ibid. 56.
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ción a Brahman; se Brahman representa o Absoluto impersoal, Isvara é
o Señor, o Deus persoal24. O ser humano ve agora a Deus como unha
persoa, Alguén; un El a quen se ama ou se teme, de quen se recibe
premio ou castigo, ao que se lle pode falar coa confianza de quen me
escoita, e con quen se establecen relacións de amor, oración, sacrificio,
consagración... Característica desta concepción é a alteridade divina:
Deus é esencialmente o Outro, que vive na súa transcendencia, separado, “santo”...
É evidente que, os humanos non temos máis remedio que representar antropomórficamente a Deus; e o mesmo Deus non ten tampouco
ningunha maneira de revelarse aos homes e mulleres senón antropomórficamente, sexa cal sexa o grao de perfección alcanzado por unha
determinada espiritualidade. “O antropomorfismo é unha necesidade
radical de calquera experiencia humana, e mesmo da Divindade”25.
O personalismo, como posibilitador do diálogo persoal coa Divindade
(intercambio amoroso, coñecemento recíproco, consagración amorosa
ao Misterio Divino... non só nas relixións abrahámicas, senón na bhakti
do hinduísmo e outras) resulta un punto de chegada fundamental no
camiño da experiencia do divino. Unha síntese descuberta hai moitos
séculos e que segue vixente maioritariamente nos ambientes relixiosos,
podendo ofrecer unha visión moi positiva da relixión. Aínda que “as
esixencias da razón pidan que Deus sexa Ser –escribe Panikkar–, as
do corazón, do amor, esixen que Deus sexa Persoa”26. Pero, a pesar do
que puidera supoñerse, non remata aquí o camiño da humanidade na
busca de Deus.
Esta foi a Tese de Doutoramento en Teoloxía de Raimon Panikkar El Cristo desconocido
del hinduismo (1970, ed. ampliada 1994). Non é difícil atopar unha relación entre esta
personificación hinduísta de Deus como Isvara e o Cristo-Señor da teoloxía cristiá; non
se trata dunha identificación plena, senón unha equivalencia funcional que chama
Panikkar equivalente homeomórfico.
25
R. Panikkar, El silencio del Buddha. Una introducción al ateismo religioso, Madrid
19994, 197.
26
Ibid. 206.
24
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c) O horizonte ontolóxico. Aínda aparece o horizonte ontolóxico, no
que o ser humano faise consciente de que non o pode entender todo.
“A Divindade é aquí percibida non só máis aló do mundo físico, senón tamén máis aló dos confíns de calquera reino natural, incluído o
mundo humano ou calquera outro... A transcendencia ou alteridade é
tan absoluta que se transcende a si mesma e non pode ser chamada
transcendente... non é ser, está máis aló do Ser” 27. Este lugar ontolóxico
da Divindade é o apofatismo absoluto, no que o silencio sería a nosa
única actitude válida. Un dos seus nomes é o nirvâna buddhista, pero
tamén o baleiro dos místicos cristiáns, da cábala xudía e do sufismo
islámico; todos coinciden nun aspecto fundamental: a interrelación
entre inmanencia e transcendencia, como dimensións inseridas no
corazón de cada ser: “Eu son divino en tanto que son aquilo que son
–escribe Panikkar–; e non son divino en tanto que non son aquilo que
son”28. A divindade, como o ser humano, existe aquí en relación; máis
aínda, é pura relación.
Os tres horizontes non son excluíntes, e varias tradicións de oriente e
occidente intentaron achegarse á Divindade englobando os tres niveis.
Tanto na escolástica cristiá coma no hinduísmo; neste atopamos tanto
o personalismo (a bhakti, espiritualidade do amor,) coma o misticismo
(o jñana, camiño de puro coñecemento).
Os dous primeiros horizontes móvense nunha concepción fundamentalmente dualista, típica do teísmo (tanto o politeísmo como o
monoteísmo), e sobre todo das tradicións abrahámicas. Estas dividen
a realidade de modo radical entre o sagrado (o mundo da Divindade, o
numinosum, o “mysterium tremendum et fascinans” de Rudolf Otto29) e
o profano (o que non é sagrado). Só Deus é sagrado, o resto, as criaturas,
R. Panikkar, Iconos, 57.
Ibid. 58
29
Cf. R. Otto, Das Heilige,1917; Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de
Dios, Madrid 1973. Mentres no xudaísmo e no cristianismo o sagrado ten sobre todo
relación coa santidade e trascendencia de Deus (hagios), no islam destácase coma o
oposto a profano co termo haram (“poñer aparte”), a disposición da vontade divina,
referido sobre todo aos lugares e actos sagrados.
27
28
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non. Deus é o “Absolutamente Outro”, entre Creador e criatura hai
unha distancia infinita.
O terceiro horizonte móvese, máis ben, na concepción non-dualista.
Para esta non hai nada que sexa totalmente “non sagrado”, do mesmo
modo que non hai nada que sexa absolutamente sagrado. Pero esta
concepción non significa necesariamente caer no monismo panteísta:
todo é Deus; Deus é a sustancia de todas as cousas e non hai máis
Deus que esta natura; todo é Deus, porque Deus non é máis que ese
todo que se manifesta no cosmos, ou como di Spinoza (s. XVII): “Deus
sive substantia, sive natura” (Etica). Este panteísmo vai en occidente
desde Plotino (s. III, Eneadas) a Giordano Bruno (s. XVI, Sobre el infinito universo y los mundos) e, dun xeito distinto, ao idealismo alemán
(Fichte, Schelling, Hegel); fixo sospeitar de grandes místicos cristiáns
coma o Mestre Eckhart (s. XIII) e o mesmo San Bernardo (s. XI-XII) e
místicos sufís coma o mártir Al-Hallaj (s. X) ou pensadores como Ibn
Gabirol (s. XI).
Teilhard de Chardin ten manifestado simpatías panteístas, pero tentando situalas ben no contexto cristián: “Propóñome achegar Panteísmo e Cristianismo, despexando o que podería chamarse a alma cristiá
do panteísmo ou a cara panteísta do Cristianismo”, pois a identificación
de panteísmo con Spinozismo, Monismo, etc. resúltalle “falsa, inxusta e perigosa”; cando este “non é máis que a explicitación defectuosa
dunha tendencia moi xustificada da alma humana, que ten que atopar
no Cristianismo a súa plena satisfacción... É a preocupación relixiosa
polo Todo”30.
Hai un concepto hindú que quere superar tanto o dualismo coma
o monismo: o non-dualismo advaita (contraposto a dvaita, dualismo).
No advaita, a Divindade non está individualmente separada do resto
da realidade mundana, nin é totalmente idéntica a ela, como ocorre co
dualismo e o monismo. Panikkar exprésao así, desde o seo do pensaTeilhard de Chardin, “Panteísmo y Cristianismo”, Como yo creo, Madrid 1970, 6584. “Non temos, no fondo máis que unha sóa paixón: reunirnos co Mundo, que nos
envolve por todas partes sen que logremos dar co seu rostro nin co seu corazón”, 67.
30
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mento hindú, no que caben as tres tendencias (dualismo, monismo e
a-dualismo):
No desenvolvemento da consciencia relixiosa da India, as Upanisad
prolongan e complementan a fase personalista e iconolátrica
representada polos Veda. Unha espiritualidade puramente inmanente
sería aínda máis falsa que unha fundada unicamente na transcendencia
e que non vira no Absoluto máis que a Deus, ao Outro, ao Diferente,
etc. Dualismo e monismo son falsos por igual... A mensaxe central
das Upanisad interpretada na súa plenitude non é nin monismo, nin
dualismo, nin o teísmo que en algunhas delas se evidencia, senón o
advaita, é dicir, o carácter non dual do Real… O Absoluto non é só
transcendente, senón transcendente e inmanente á vez31.

Acorde con tal visión de Deus, as Upanisad apuntan a unha actitude
relixiosa que non se basea nin no diálogo, nin no monólogo, nin na fe
nun Deus-Ti, nin nun Deus-Vontade-Soberanía, senón “na experiencia
suprarracional dunha ‘Realidade’ que de algún modo ‘inhálanos’ cara
ao interior de si mesma”32. A doutrina advaita pretende introducir na
“experiencia suprema” da non-dualidade, non-separabilidade entre Simesmo (atman) e Deus (brahman). A verdade para o advaita é chegar
a descubrir que “Atman (Eu) é Brahman (Absoluto)”, ou o que é o
mesmo (“Tat tvam asi”= “Ti es Iso, ou El”, o Absoluto), sen deixar de
ser diferentes. Así o expresa Panikkar:
Cando se experimentou que Deus está en todo, que todo está en
Deus e que no entanto Deus non é nada do que é; entón estase preto
da realización, da auténtica experiencia advaita que, como toda
verdadeira experiencia, non pode comunicarse nin expresarse por
medio de conceptos33.

R. Panikkar, La Trinidad. Una experiencia humana primordial, Madrid 1999, 59.
R. Panikkar, La experiencia de Dios, 53.
33
R. Panikkar, La Trinidad, 60.
31

32
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Colofón. A realidade persoal de Deus, única perspectiva
auténtica da Divindade?
Isto último lévanos a unha pregunta que considero necesario presentarlle ao lector e á teoloxía occidental habitual, tanto á máis conservadora como á máis progresista: A realidade persoal do Misterio/a
Divindade ao que se chama Deus, é a única perspectiva auténtica, ou
presuntamente definitiva, da Divindade?34.
Se o personalismo (concepción persoal da Divindade) pode ofrecer
unha visión moi positiva da relixión, como diálogo persoal e intercambio amoroso, e é a perspectiva que alimenta fundamentalmente a miña
experiencia relixiosa e a de tantos, como unha relación existencial con
Deus, íntima e particular, na que sinto a Deus como a fonte do meu
ser, o meu sustento, a miña propia mismidade… ten, tamén, as súas
pexas. Con Panikkar podemos sintetizalas en tres:
a) O “dualismo relacional”, que nos deita no vello dualismo monoteísta; pero que pode ser superado pola concepción trinitaria, sempre que
supere o substancialismo na concepción divina: “A senda da peregrinación humana é un camiño trinitario”35. O amor trinitario une, pero non
confunde, superando o dualismo sen caer no monismo.
b) A “diferenza teolóxica”, entre Deus como ser Supremo e os seres; o
que crea unha distancia que semella insalvable para un encontro real.
c) A relación dese Deus-Persoa cos seres non-persoais; que levaría a sacrificar a creación: “Os personalistas, para salvar ao home, tal vez para
‘salvar’ tamén a Deus, tiveron que sacrificar a súa creación”36.
Particularmente, esta última manifesta unha cuestión moi actual
e nada etérea. Significa o desprezo ou, polo menos, menosprezo dos
animais, as plantas e a materia inerte, da que fixo gala o cristianismo
ao longo da historia, presentando estas criaturas ao servizo arbitrario
dun home que tería sido posto no mundo como presunto “señor da
creación”, tal como teñen denunciado os ecoloxistas e que chegou a
Trato amplamente esta cuestión no meu libro Dios, Hombre Mundo, 187-246.
R. Panikkar, La Trinidad, 63.
36
R. Panikkar, El silencio del Buddha, 209.
34
35
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influír en parte da teoloxía contemporánea37. Como teño escrito en varias ocasións, considero que o ecoloxismo, alén dun sistema biolóxico
e filosófico, significa un verdadeiro cambio de paradigma que supón
unha interpelación mesmo para unha nova concepción de Deus.
Ao falar da realidade persoal ou supra-persoal de Deus38, non se trata
de negar o personalismo, senón simplemente de previrnos contra as
conclusións exclusivistas que o pretenden poñer como punto final do
camiño da humanidade na busca de Deus; de facernos conscientes
que, como repite Panikkar
Non é máis que unha forma de espiritualidade... Por si mesmo é
incapaz de esgotar a variedade e a riqueza da experiencia do Misterio. Na
medida en que o pretenda, negará o seu valor relixioso e tornarse
irremediablemente puro antropomorfismo39.

O gran teólogo cristián Paul Tillich ten escrito: “Se dicimos Deus é
unha persoa, dicimos algo que é profundamente erróneo”, pois a persoa
está separada das demais persoas; por iso “Non deberiamos dicir nunca
que Deus é unha persoa”40.
Despois de todo, cualificamos a Deus de ser persoal porque nós somos persoas, e temos un concepto concreto da persoa... Aínda que
podamos dicir que Deus é, tamén, alguén persoal, o que se afirma aquí
é que esa formulación que facemos lexitimamente non esgota o Misterio divino. Certamente, Deus non pode ser menos persoa que o ser
humano, e a realidade do amor en Deus non pode ser inferior á do
amor humano; o Amado non pode non respondernos nin amarnos con
menos intensidade e pureza que o facemos os humanos nun verdadeiro impulso cara á unión. Podemos preguntarnos: pode haber unha
experiencia do Divino que non se reduza ao diálogo interpersoal, como
Cf. Victorino Pérez, Do teu verdor cinguido. Ecoloxismo e cristianismo, A Coruña
1997.
38
“Deus, que é persoal, é tamén máis que persoal”, P. Tillich, “The God above God”,
Main Works, 6, Berlin-New York 1992, 420.
39
R. Panikkar, La Trinidad, 48-49.
40
P. Tillich, Ibid.
37
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adoitamos a entendela en Occidente? Pero tamén deberiamos preguntarnos: está esgotado o misterio do divino no seu descubrimento como
persoa? Como vimos aquí, nunha parte da rica e diversa tradición relixiosa e espiritual da humanidade, non só en Oriente, atopamos unha
experiencia do Misterio que adopta unha forma diferente da proposta
polo personalismo. Particularmente, é o caso de gran parte das Upanisad, que semellan encaixar dificilmente na espiritualidade personalista, criticando as súas efusións amorosas, que teñen na tamén tradición
hinduísta do bhakta, e cuestionando un presunto transfundo egoísta
de todo amor.
Certamente, aínda que poidamos dicir que a concepción personalista
é unha concepción incompleta da Divindade, igualmente deberíamos
dicir o inverso: sen esa dimensión persoal, a nosa concepción da Divindade está incompleta. Por iso, non se rexeita aquí a idea dun Deus
persoal, simplemente afírmase que o personalismo relixioso tampouco
é quen de esgotar a riqueza da experiencia do Misterio, unha realidade
insondable e imposible de deixarse apreixar polo entendemento humano, pero no que este debe mergullarse –alén dun concepto ou doutro–
para atopar a súa plena realización.
Victorino Pérez Prieto
Teólogo
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Estudos

As metamorfoses da increnza
José María Pérez-Soba Díez del Corral

Este artigo quere ofrecer unha serie de reflexións en torno a unha
tese básica: ao igual que o sagrado e a relixión sufriron unha metamorfose na nosa época1, tamén sucedeu así coa increnza. Polo tanto,
non ofrecemos aquí unha análise completa e matizada do fenómeno
da increnza, para o que non contamos con espazo nin tempo, pero si
sinalamos algunhas pistas para comprender as formas que toma na
actualidade.

1. Moitos termos usados con certa confusión
1.1 Increnza, ateísmo, agnosticismo e indiferenza
Cando botamos unha ollada ás enquisas sociolóxicas sobre a crenza
en España, chama a atención que o ateísmo parece vivir momentos grises2. De feito, chama a atención que o ateísmo se anuncie nos autobuses, cando o que algúns intelectuais da modernidade auguraban para
a nosa época era o seu triunfo total e definitivo sobre calquera crenza
relixiosa. Para A. Comte o que se debería estar a anunciar, por falta de
clientes, era a fe relixiosa, nunha sociedade sinxela e evidentemente
atea. E, no entanto, o que ocupa teses de doutoramento, estudos de
analistas sociais, e ata centra o interese dos filósofos posmodernos3,
Cf. J. Martín Velasco, Metamorfosis de lo sagrado y futuro del cristianismo, Santander,
1998.
2
A última enquisa do CIS sobre relixiosidade, de 2008, mostra que o 73,5% dos españois
se declaran católicos (practicantes ou non); o 14,5% non crentes, o 9,6% indiferentes
e o 1,6% doutra relixión. Na anterior enquisa, si se preguntaba expresamente polo
número de ateos, o 6% declarábase ateo e o 11,5 (case o dobre) prefería non crente
a ateo.
3
Por exemplo, G. Vattimo, Creer que se cree, Barcelona, 1996 ou U. Eco e C. M.
Martini, ¿En qué creen los que no creen?, Madrid, 1997.
1
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son os “síntomas dun retorno”4, “a revancha de Deus”5 nunha “época
de credulidade”6.
Non estaría moi desencamiñado dicir que o ateísmo comparte cos
crentes das igrexas tradicionais, certo malestar relixioso (ou irrelixioso
neste caso)7. É curioso como algúns crentes senten que, no fondo, se
“vivía mellor contra o ateísmo”, expresión que, paradoxalmente, presenta a crentes eclesiais e a ateos, unidos en certa perplexidade fronte
á sociedade pluralista e posmoderna que lles toca vivir.
Que está a pasar hoxe co ateísmo? É certo que é un fenómeno en
baixa? Ou é que toma hoxe outras formas diferentes? Sobre estas cuestións imos reflexionar nestas páxinas, dende a perspectiva das ciencias
das relixións.
E o primeiro que debemos facer para non nos perder nesta busca é
aclarar, aínda que sexa minimamente, os termos que imos manexar.
Catro son os que habitualmente se usan no campo da non crenza:
ateísmo, agnosticismo, indiferenza e increnza.
O primeiro, ateísmo, significa, literalmente, negativa de Deus. Polo
tanto, sitúanos ante unha forma de configurar o Misterio nas relixións,
o teísmo, é dicir, a existencia de deus/deuses. Xa atopamos aquí certa
ambigüidade no termo, porque poden existir e, de feito, existen relixións que non configuran de forma teísta o Misterio, é dicir, que non
teñen nin Deus nin deuses e se identifican con toda naturalidade como
relixiosas. Un exemplo claro e paradigmático é o budismo, que acala a
pregunta polas divindades8.
Por iso, malia ese significado etimolóxico, o ateísmo na nosa tradición
occidental ten outro significado máis profundo. En canto en OccidenJ. M. Mardones, Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual,
Santander, 1999.
5
G. Kepel, La revancha de Dios, Madrid, 1991.
6
P. Berger, Una gloria lejana. La búsqueda de la fe en época de credulidad, Barcelona,
1994.
7
É unha referencia á obra sobre a crenza hoxe de J. Martín Velasco: El malestar religioso
de nuestra cultura, Madrid, 1993.
8
R. Panikkar, El silencio de Buda, Madrid, 1996.
4
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te as relixións de máis peso eran as do tronco abrahámico, todas elas
teístas, o ateísmo nace como unha formulación vital que se manifesta
contraria á verdade do feito relixioso en si, en toda a súa extensión.
Como pode verse, o ateísmo non abrangue todas as formas de non
crenza. Caben moitas outras posibilidades, como o agnosticismo e a
indiferenza relixiosa.
O agnosticismo define, etimoloxicamente, unha actitude existencial
que, sen afirmar a verdade da experiencia relixiosa, tampouco a nega,
senón que permanece na dúbida, suspende o xuízo, considerando que
non ten elementos abondos para emitir unha sentenza. Polo tanto, non
nega a verdade do feito relixioso, o que o diferenza do ateísmo, máis
propositivo.
Por outro lado, a indiferenza relixiosa é unha actitude distinta. Ateísmo e agnosticismo formúlanse ante o feito relixioso. O indiferente non.
Simplemente vive á marxe da experiencia relixiosa, sen formularse nin
a súa veracidade nin a súa falsidade. A experiencia relixiosa é un tema
que non lle interesa, que non lle resulta significativo, que nin entende
nin se sente motivado a comprender. Polo tanto, mentres as dúas primeiras actitudes implican certa teorización, unha reflexión sobre un
feito e unha resposta ante a súa pretensión de verdade, a indiferenza é
máis ben unha actitude práctica, vital, non necesariamente reflexiva.
Así pois, caben diferentes actitudes non positivas ante o feito relixioso. Por iso, o termo que máis se usa na actualidade para abranguer esas
tres actitudes é o de increnza9. Este termo é máis amplo que os tres anteriores, e inclúe todos os que din non vivir a experiencia relixiosa, non
crer (algúns negando a súa verdade, outros evitando o xuízo e outros
indiferentes a iso). Nós usaremos increnza nas páxinas que seguen,
salvo que apliquemos a análise a algunha das actitudes concretas da
increnza.
Antes de seguir adiante é importante sinalar un aspecto moitas veces
esquecido. En canto termo, a increnza supón unha negación, unha au9

Cf. J. Martín Velasco, Increencia y evangelización, Santander, 1988.
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sencia. Só parece existir referido a outro fenómeno primario, a crenza
relixiosa. É lóxico tendo en conta as difíciles relacións entre modernidade e institucións relixiosas e que, por exemplo nós, partimos na súa
análise dunha situación crente.
Pero a increnza non é só iso. De feito, primaria, vitalmente non xorde
tanto dunha negación, senón dunha afirmación. Percíbese unha verdade como definitiva, sexa a ciencia, a materia, a finitude, a humanidade
ou calquera outra, que se considera incompatible coa verdade do feito
relixioso. E é esa incompatibilidade o que lles leva a declararse incrente. A persoa relixiosa non se define primariamente como non materialista, senón crente. A increnza non é só unha negación, senón unha
achega á riqueza cultural humana, unha afirmación distinta e propia
de vivir a existencia10.
1.2 Relixión.
De igual forma, é necesario que definamos, sen ningún afán polémico e de forma moi sinxela, que entendemos por relixión. Pode parecer
banal (ou imposible11), pero a definición que manexemos de relixión,
marca moito, por lóxica, a análise da súa negación.
Se a definición do feito relixioso é moi ampla, poderiamos afirmar
mesmo que non existe a increnza. Un exemplo proporciónanolo R.
Panikkar. El define a relixión como “camiño de salvación”’12, entendendo por salvación a tensión que todo ser humano sente cara a unha
plenitude, cara a algo máis que a situación actual. Non obstante, unha
definición dese tipo é tan ampla que non permite analizar o que se dá
na realidade social: que hai de diferente entre as persoas que se declaG. Minois, Storia dell’ateismo, p.31. Igual pensaba, hai xa anos, coa súa intelixencia
habitual, J. Gómez Caffarena, Raíces culturales de la increencia, Santander, 1988.
11
Para ser consciente da enorme dificultade de atopar un espazo común para iso no
mundo da Historia das relixións –e nin pensar noutros ámbitos científicos– ver U.
Bianchi, The Notion of ‘Religion’ in comparative research, Roma 1994, onde se recollen
as actas do XVI congreso da International Association for History of Religions.
12
R. Panikkar, La vocación humana es fundamentalmente religiosa na revista Anthropos
53-54, 1985, p. 16.
10
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ran relixiosas das que se declaran non relixiosas13. Moitas veces, cando
se afirma que todos os seres humanos son relixiosos porque cren nalgo
dáse por feito unha definición tan ampla de relixión, que forza aos non
crentes a deixar de ser o que son e definen aos crentes por aspectos
que non son centrais na súa vida. Claro que toda existencia humana
implica unha necesidade de sentido14, de apostar a vida por unha serie
de realidades e non por outras, pero iso non é o definitorio do ser humano relixioso, senón do ser humano en xeral.
Nestas páxinas manexamos unha definición de relixión inspirada
na fenomenoloxía da relixión de Juan Martín Velasco15. Deste xeito,
entendemos que a estrutura do feito relixioso se constitúe por catro
elementos: a dimensión do sagrado, que fai que o ser humano atope
realidades fundantes, que lle importan en “última instancia”; un Misterio salvífico, supremo e fascinante, co que se encontra o ser humano
relixioso e que se converte para el en fonte de sacralidade; encontro
que se realiza en distintas formas de experiencia relixiosa, e que acepta
na súa vida, faise cargo e mantén vivo a través dunha serie de mediacións simbólicas (intelectuais, rituais, en espazo e tempo, etc...).
Ao igual que unha cadeira sen respaldo xa non é é unha cadeira
senón un tallo, a ausencia dalgúns destes elementos parécenos que
non permite que cualifiquemos o fenómeno de relixioso. Moitas persoas poden vivir o ámbito de existencia sacra, considerando como tal,
como centro da súa existencia, como algo “último”, a familia, o amor de
parella, o traballo, ou o fútbol,... pero isto non significa que sexan necesariamente relixiosos. Sen o encontro cun Misterio salvífico non son
relixiosos. É importante destacar este feito para comprender algunhas
das seguintes afirmacións.
Unha critica á definición de Panikkar, no mesmo sentido, en J. Martín Velasco, La
religión en el hombre en Revista Internacional Communio, 4, 80, 1980, p. 326.
14
Preciosa a achega que, dende esta perspectiva fixo V. Frankl en El home en busca de
sentido, Barcelona, 1996.
15
Cf. J. Martín Velasco, Introducción a la Fenomenología de la Religión, Madrid,
2006.
13
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2. Unha posible tipoloxía da increnza
Aclarados os termos, podemos pasar a ofrecer unha panorámica da
increnza actual. Non queremos explicar a orixe da increnza, porque,
no fondo, a increnza é unha forma de existencia humana que se fixo
presente de formas moi diferentes en toda a historia humana (como tamén a crenza)16. Ao igual que o feito relixioso non ten causa, senón que
é unha forma humana de existir, dende que o ser humano é humano,
de igual forma habemos de tratar, ao meu modo de ver, a increnza17.
Non obstante, si nos é necesario clasificar, dalgún xeito, para comprender. Ofrezo unha tipoloxía, inspirada en G. Minois, que nos pode
ser útil para presentar que rostro da increnza está hoxe máis presente
na nosa sociedade. Esta clasificación, non se centra nas diferentes actitudes da increnza que sinalamos (ateísmo, agnosticismo, indiferenza), por que moitas veces nos inducen a erro. As persoas identifícanse
con elas sen moito rigor e, de feito, non poucas veces na realidade é
difícil distinguir que actitude é a que prima de feito. Parécenos que
pode axudarnos máis diferenciar entre dous tipos de increnza: a teorizada, que implica unha reflexión e un posicionamento consciente, e a
práctica, unha increnza non necesariamente teorizada, máis vital que
racional, máis de feito que de dereito.
2.1 Increnzas teorizadas
Estas formas de increnza son as que máis habitualmente encontramos descritas nas diferentes obras dedicadas á increnza. Como sinalamos, a increnza ofrece unha forma de comprender a realidade que
sente incompatible coa verdade do feito relixioso. Neste caso, dúas
grandes afirmacións son as que sosteñen a increnza: a afirmación da
ciencia como único medio de comprensión da verdade da realidade, e
a afirmación de ser humano como ser libre e digno.
Cf. G. Minois, Storia..., 9-35.
Os primeiros antropólogos organizaron case unha carreira por descubrir a orixe
da relixión, coma se fose algo inventado nun momento dado e non unha forma de
existir do ser humano. Cf. B. Morris, Introducción al estudio antropológico da religión,
Barcelona, 1995.
16
17
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2.1.1 A increnza cientista
Unha das formas máis habituais de increnza céntrase, como sinalaba
Gómez Caffarena citando a Dilthey18, nunha actitude ante a existencia,
un tempero, unha cosmovisión, que el denomina como “naturalista”19.
Esta cosmovisión naturalista é a que sostén a increnza cientista. A persoa toma como punto de partida da súa existencia e, polo tanto, considera como paradigma de verdade, o sensorialmente percibido (que,
por outra parte, é, sen dúbida, a experiencia inicial e indubidable da
existencia humana).
Polo tanto, o cientista tende a medir a veracidade da realidade dende
os datos empíricos. É unha posición próxima á que Enrique Tierno
Galván describía na súa obra famosa ¿Qué es ser agnóstico?20. Nela
invitaba a “instalarse no finito”, no mensurable, en desaprender o erro
de aprendizaxe, a mala educación que nos fixo crer que somos máis
do que a simple vista somos: seres materiais, órganos vivos que imos
morrer como toda outra realidade.
Non entraremos no debate, probablemente estéril, sobre se esa posición é atea ou agnóstica como el mesmo se define. O que a nós nos
interesa é que, dende logo, implica unha teorización moi elaborada
e baséase nunha forma de comprender a realidade: a empírica. Do
mesmo xeito, poderiamos citar a Bertrand Rusell cando sinala que “o
universo é o que é, non o que decidimos que debera ser”21.
Este tipo de increnza ten un éxito moi amplo en Occidente. O triunfo da racionalidade empírica-técnica dende o século XVII fai que se
cre unha mentalidade22 que define o científico co verdadeiro. Esta
W. Dilthey, Teoría de las concepciones del mundo, Madrid, 1974.
J. Goméz Caffarena, El enigma y el Misterio. Una filosofía de la religión, Madrid,
2007, p. 264 e ss
20
E. Tierno Galván, ¿Que é ser agnóstico? Madrid, 1982.
21
B. Russell, Escritos sobre Dios y la religión, Barcelona, 1992, p. 329. Sobre estes e
outros autores, A. García Santesmases, Reflexiones sobre el agnosticismo, Santander,
1993.
22
“Mentalidade” é un termo acuñado nos estudos históricos, na Escola de Annales
francesa, para referirse a “aquilo que teñen en común Xullo César e os seus escravos”,
18
19
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mentalidade conforma, claro está, para algunhas persoas unha nova
cosmovisión23. E nela non ten doada cabida o feito relixioso que queda
expulsado: “O home contemporáneo mira con orgullo o seu empirismo. As teorías racionais que non son capaces de acreditarse ante o
tribunal da empiria quedan relegadas”24.
En canto o Misterio é unha realidade non só inmanente, senón
transcendente, ten un problema serio para acreditarse ante o tribunal
do empirista. De feito, en canto é percibido como Realidade suprema, o ser humano relixioso considérao inefable e inmensurable... é
dicir, queda necesariamente fóra do mundo da mentalidade cientista.
De Deus non se pode facer experimento nin experiencia sensible. A
súa verdade, que é dar sentido, non entra no parámetro existencial
do cientista. Polo tanto, para el, afirmar a verdade da ciencia implica,
necesariamente, negar a verdade da relixión e proclamarse ateos ou,
cando menos, agnósticos (despois de todo, non se pode afirmar nin
negar aquilo do que non se pode facer experimento).
Neste tipo de mentalidade é na que se adoita situar o deísmo. Máis
alá do Misterio salvífico, o deísta proclama a existencia dun “Deus
reloxeiro”, unha hipótese que se sospeita, que axudaría a cubrir aspectos da realidade mensurable que a ciencia (aínda) non abrangue. Non
obstante, este tipo de pensamento non é o Deus vivo, non toca o corazón nin produce conversión, nin salvación. É unha hipótese ao mesmo
nivel de calquera outra realidade mensurable25.
2.1.2 Increnza humanista
A outra grande forma de increnza é a que propón como centro de
sentido ao ser humano e a súa liberdade e dignidade.
é dicir, o “dado por suposto” na visión da realidade. Cf. F. Pitocco, Introduzione alla
storia delle mentalità, Roma, 1999.
23
Por exemplo, Raimon Panikkar fala de que é a ciencia xera unha Kosmologia (usando
un neoloxismo como adoita). Cf. R. Panikkar, Ecosofía: para una espiritualidad de la
tierra, Madrid, 1994, p. 25 e ss.
24
J. Gómez Caffarena, Raíces culturales de la increencia, Santander, 1988, p. 9.
25
G. Minois, Storia dell’ateismo, p. 363 e ss.
30
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a) Increnza humanista reactiva
Para os crentes cristiáns de hoxe, ilustrados e post Vaticano II, pode
resultar mesmo escandalosa a afirmación anterior, porque senten como
evidente que a crenza non só é compatible coa aposta pola dignidade
e liberdade da persoa, senón que é imposible pensar o contrario. Non
obstante, a historia de Occidente móstranos outra cara da realidade.
De feito, a conflitiva historia das relacións entre modernidade e institucións relixiosas fixo que hoxe, para non poucos increntes, a causa
principal do seu rexeitamento ao relixioso non parta dunha filosofía
teórica senón política: para eles é un feito contrastable na historia que
as relixións son unha das grandes fontes de opresión e violencia contra
as persoas.
Como é sabido, os procesos de emancipación da modernidade occidental producíronse contra o chamado Antigo Réxime, no que as
institucións relixiosas cristiás tiñan un papel non só relixioso senón
de garantes da orde social26. Deste xeito, as liberdades políticas e as
liberdades sociais conquístanse malia as condenas das institucións relixiosas, que se identifican co pasado. E non poucos dos grupos que
loitan pola emancipación identifican, de feito, a experiencia relixiosa
coa opresión e a alienación humana contra a que loitan. Liberar o ser
humano e axudalo a recobrar a súa dignidade implica liberalo da relixión.
Parece claro que, neste proceso produciuse, con toda lóxica, unha
identificación entre as institucións relixiosas concretas e o feito relixioso en si. O escándalo que xeraron (que xeran, de feito) as institucións
relixiosas ou a moral tradicional que propoñen, fan que os partidarios
da liberdade se declaren increntes. O rexeitamento á institución relixiosa é o rexeitamento ao feito relixioso27.
Cf. P. Hazard, El pensamento europeo en el siglo XVIII, Madrid, 1985.
Un exemplo curioso diso é o desexo de “salvar” ás relixións orientais evitando
clasificalas como relixións e denominándoas como “filosofías de vida”’ ou expresións
similares. O erro metodolóxico é considerar que a estrutura eclesial católica é a forma
natural de relixión, cando é máis ben, unha excepción no mundo das relixións. Este
mesmo rexeitamento se vive hoxe mesmo nalgunhas teoloxías cristiás, que queren
26
27
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Dous exemplos recentes e populares poden ilustrar como está viva
hoxe esta increnza. O primeiro son os famosos autobuses ateos, que
propoñían o lema “Probablemente Deus non exista. Deixa de preocuparte e goza da vida”. Esta claro que, para o autor do lema, a existencia
de Deus –que para el é identificable con toda a relixión– necesariamente preocupa e impide gozar da vida. Dende logo, os crentes, que
senten vinculados a un Misterio experimentado como salvador, non é
probable que se consideren ben retratados polo lema. O que mostra o
slogan é como algúns increntes si consideran incompatibles liberdadeplenitude humana e relixión.
O segundo exemplo ao que me refería é unha pancarta que me chamou poderosamente a atención nunha manifestación contra a invasión
do estado de Israel da franxa de Gaza. A pancarta rezaba así: “Monoteísmos, fascismos”. Polo menos neste caso xa non se sinalaba a todo
o feito relixioso como necesariamente violento e contrario á dignidade
humana. Pero si condenaba a todos os monoteístas (de feito, as vítimas
do conflito eran monoteístas) como necesariamente contrarios ás liberdades civís e democráticas.
Parece claro que nesta increnza hai moito de rexeitamento das institucións relixiosas maioritarias na súa sociedade, concretas, rexeitamento que se identifica con toda a relixión. O anticlericalismo convértese en increnza. Amar a liberdade é negar a institución eclesial e, á
vez, o feito relixioso en si.
b) Increnza humanista filosófica
Outra forma desta increnza humanista é máis filosófica e menos
reactiva. Non responde ás múltiples violacións dos dereitos humanos
polas institucións relixiosas, senón que formula que, esencialmente, a
existencia do feito relixioso (non das súas institucións), é unha alienación. Esta increnza atopa o seu máximo difusor, sen dúbida, no filósofo
Ludwig Feuerbach. Para el a relixión non é senón a alienación do ser
humano, que proxecta fóra de si as súas mellores virtudes. Polo tanto,
substituír o concepto relixión, que unen a institución opresiva, por espiritualidade, que
lles parece máis libertario. A crítica á institución convértese, tamén aquí, en crítica ao
feito relixioso en xeral.
32

Encrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010

As metamorfoses da increnza

afirmar o ser humano implica devolverlle a súa propia imaxe, proxectada nas divindades e rematar, entón, coa relixión28. Ser verdadeiramente
humano é non ser relixioso.
O mesmo Marx asume a crítica de Feuerbach, que amplía á súa
socioloxía crítica. A relixión non é senón a proxección dos sonos de
liberdade do oprimido. Para progresar na liberación é necesario romper
con ese sono (que non deixaba de ter as súas virtudes29) para tomar
conciencia da situación e pelexar polo establecemento da sociedade
sen clases30.
c) Increnza humanista como protesta ante o mal
Tamén cabe outra forma de increnza humanista, que é máis profunda que a reacción contra a opresión histórica das institucións relixiosas
e que non parte tanto dunha lectura filosófica da realidade, senón que
nace como protesta ante a existencia mal31.
Este tipo de increnza entende que non hai Misterio salvador posible
ante o escándalo do mal, sexa moral, sexa natural. Os cumios de maldade que o ser humano logra alcanzar no século XX formularon con
rigor e sen posibilidade de fuxida a pregunta sobre o mal ao crente.
Este di atoparse e estar a experimentar na súa vida un Misterio salvador, plenificador. Como é compatible esa afirmación coa realidade
do horror da realidade? Sen dúbida, esta é a grande pregunta, o máis
duro interrogante ao crente. Por que o mal e, sobre todo, tanto e tan
terrible?
M. Cabada Castro, La autorrealización o liberación humana como crítica de la religión
en Feuerbach, en M., Fraijó (ed.), Filosofía de la Religión. Estudios y textos, Madrid,
1994, pp. 291-316.
29
“A miseria relixiosa é, por un lado, a expresión da miseria real e, por outro, a protesta
contra a miseria real. A relixión é o suspiro da criatura oprimida, o corazón dun mundo
sen corazón, así como é o espírito dunha situación carente de espírito. É o opio do
pobo”. K. Marx, Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, citado en
H. Assman e R. Mate (eds.), Sobre la Religión I, Salamanca, 1974, p. 92.
30
Sobre iso, M. Mate, La crítica marxista de la religión, en M. Fraijó (ed.), o.c., pp.
317-344.
31
J. Martín Velasco, Increencia y evangelización. Del diálogo al testimonio, Santander,
1988, p. 55.
28
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É posible crer despois de Auschwitz32? Como diría Albert Camus,
quizais quen máis en profundidade formula esta increnza dorida, é
posible crer nun mundo onde sempre vence a peste33? Para el, como
afirma en O Mito de Sísifo, non. O ser humano contempla o abismo do
mal: o crente dá o salto á nada; Camus prefire non se enganar e mirar
cara a cara o abismo. Sísifo sabe que nunca rematará a súa tarefa,
que o seu destino é a derrota constante, que o médico sempre perde
a partida final ante a morte. Pero xamais deixará de loitar: “hai que
imaxinarse a Sísifo feliz”, é a provocadora conclusión34.
De feito, como é posible, hoxe máis que nunca, afirmar sequera un
sentido á existencia ante o terremoto de Lisboa/Haití? Tal pregunta
formuláronse en 1775 Voltaire e Rosseau35 e esa segue sendo a pregunta ao crente, que, malia todo, segue esperando36 e pensando unha
“imposible teodicea”37.
2.2 Increnza práctica
Outra forma de increnza é a que Georges Minois chamaba “ateísmo práctico”’38, por diferenciar das anteriores posicións, que implican
unha reflexión teórica elaborada.
Por exemplo, J. Estrada, Creer en Dios Padre. Aproximación filosófico-teológica en C.
Díaz, J. Estrada e C. Domínguez, Dios Padre ante el reto de la injusticia y el inconsciente,
Bilbao, 1999, pp. 211-219.
33
O grande propositor desta increnza é Albert Camus e a obra onde quizais con
máis forza presenta esta critica á relixión é La Peste, publicada en 1947 en edicións
Gallimard.
34
A. Camus, El mito de Sísifo, Madrid, 1985, p. 162.
35
Pode ler esta controversia en A. Villar (ed.), Voltaire-Rosseau. En torno al mal y la
desdicha, Madrid, 1995.
36
Cf. a conversación entre Johann Baptist Metz e Elie Wiesel, en J. Metz e E. Wiesel,
Esperar a pesar de todo, Madrid, 1996, referido a crer despois da Shoah e o océano de
barbarie e dor que significou, símbolo dos múltiples exterminios do século XX.
37
J. A. Estrada, La imposible teodicea. La crisis de la fe en Dios, Madrid, 2003. Tamén
A. Torres Queiruga, Reconsideración actual de la teodicea: secularización del mal,
ponerología, pisteodicea, en M. Fraijó e J. Masiá (eds.), Cristianismo e Ilustración.
Homenaje al profesor José Gómez Caffarena, Madrid, 1995, pp. 241 e ss.
38
G. Minois, Storia dell’ateismo, Roma, 2000, p. 29.
32
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Encrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010

As metamorfoses da increnza

Encrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010

35

José María Pérez-Soba Díez del Corral

Este tipo de increnza non é reflexiva senón que se caracteriza pola
toma dunha serie de opcións vitais que son incompatibles coa experiencia relixiosa. Estas persoas increntes viven como sagrado, como
ultimidade de sentido, realidades exclusivamente inmanentes. Deste
xeito, a súa salvación é exclusivamente inmanente e, sobre todo, non
necesita de ningunha relación con ningún Misterio.
Paréceme importante subliñar este punto. Non todas as relixións entenden que a salvación que ofrece o Misterio é transcendente ou extramundana, nin sequera, malia a obsesiva idea dalgúns, promete sempre
unha vida despois da morte ou consolo ante ela39. Algúns pobos de
organización tribal, como os da época dos patriarcas de Israel ou os
grupos indoeuropeos dos Vedas da India, consideran que o Misterio (o
deus do patriarca ou Indra, Varuna, etc...) lles outorgan unha salvación
inmanente: moito gando, moitos días de vida, moitos fillos, vitorias nos
combates... O Misterio atende ás súas necesidades actuais40. O Misterio é unha realidade salvífica, pero sen que esta salvación sexa transcendente. Non obstante, a increnza práctica difire destas relixións.
Esta increnza entende que o ser humano, polo seu propio e exclusivo
esforzo, dominando certas técnicas ou conseguindo estas realidades,
consegue dar sentido á súa existencia e plenitude a súa vida.
Por suposto, non poucas veces é perfectamente posible que o incrente práctico confese en público (ou mesmo a si mesmo) ser relixioso. Só
que, de feito, na súa realidade existencial, é o diñeiro, a fama, o éxito
ou a imaxe persoal o centro das inquietudes persoais. Estas realidades
Unha idea constante, pero desmentida polo estudo da historia das relixións, é que
o fenómeno relixioso xorde como resposta ao medo ante a morte. Pero non todas as
relixións ofrecen esta salvación ou dánlle especial importancia. No mesmo Israel, como
é sabido, a idea de resurrección non era unha crenza xeneralizada en tempos de Xesús.
Cf. Por exemplo, P. Sacchi, Historia del judaísmo en la época del Segundo Templo,
Madrid, 2004, p. 379 e ss. O máis alá babilónico, por exemplo, non era especialmente
brillante. Cf. J. Bottéro, La religión más antigua: Mesopotamia, Madrid, 2001, p. 131
e ss.
40
Cf. Cf. R. Albertz, Historia de la religión de Israel en tiempos del Antigo Testamento, vol.
I, Madrid, p. 58 e ss. ou, para a India, W. Halbfass, Karma y renacimiento, Barcelona,
2001, J. Ruiz Calderón, Breve historia del Hinduísmo, Madrid, 2008.
39
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convértense para eles en camiño de salvación e organizan a súa vida e
as súas prioridades en torno a elas. Como sinalaba xa hai anos o psicólogo José Luis Pinillos, “hai persoas que poden chegar a morrer de
esgotamento e estrés por lograr algo tan intanxible, pero ás veces tan
real e sagrado, como o éxito (ou suicidarse se este lles é esquivo)”41.
Estas opcións vitais resultan, de feito, incompatible coa experiencia
relixiosa, polo menos a longo prazo. En efecto, en canto o suxeito relixioso experimenta na súa vida un Misterio salvador, supremo valor,
esta experiencia tende a colocarse no centro da persoa. Se non, non
son percibidas como supremo valor. Polo tanto, a estrutura mesma da
experiencia relixiosa é extática e iniciática, por canto transforma á persoa, convértea e faina saír de si mesma. Pensemos na doutrina do anatman budista ou no seu contrario, o atman upanishádico, que, dende
perspectivas distintas apuntan a que o eu egótico non é compatible coa
experiencia relixiosa budista ou hinduísta, ou no paradoxo evanxélico
“quen queira salvar a súa vida perderaa, pero quen perda a súa vida por
min atoparaa”42 ou na submisión total a Deus do musulmán43…
Polo tanto, non é estraño que Xesús sinale ao diñeiro como un ídolo,
é dicir, como unha realidade que tende a ocupar o espazo do Misterio
e substituílo como elemento salvífico, xerando no fondo unha increnza
práctica44.
2.1.1 A ideoloxización da relixión e as relixións laicas
Esta increnza práctica pode tomar, claro está, moitas formas. Unha
que creo necesario sinalar é a ideoloxización da relixión.
A experiencia relixiosa necesariamente vívese nun mundo de mediacións. Xera unha cosmovisión da realidade e, á vez, enténdese a si
mesma dende esa cosmovisión.
J. L. Pinillos, La mente humana, Estella, 1984, p. 39.
Mt 16, 25 e paralelos en Lc 9, 24 e en Mc 8, 35.
43
Sabido é que muslim (musulmán) significa o sometido (a Deus, Un e Único) e Islam
submisión. Cf. E. Galindo Aguilar (dir.), Enciclopedia del Islam, Madrid, 2004.
44
Mt. 6, 24.
41
42
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Só que, ás veces, esta serie de ideas e conceptos, esta “lectura do
mundo”, deixa de apuntar á experiencia relixiosa e a manter a relación
co Misterio e convértese en si mesma no centro da vida da persoa.
Deste xeito, o que é unha mediación do Misterio para o ser humano
relixioso devén nun ídolo, e ocupa o espazo salvífico45. Neste caso, estaríase a producir unha increnza práctica mesmo dentro dun contexto
fortemente relixioso. Algúns grupos que poñen moita énfase no mantemento de formas tradicionais, poden ser bo exemplo diso. O centro
da súa experiencia é manter a tradición e o relixioso só é importante en
canto é parte desa tradición.
De feito, pode suceder tamén o contrario, que ideoloxías políticas ou
sociais se convertan en substitutos da relixión e funcionen, como di
Enrique Gil Calvo, como “relixións laicas de salvación”46. En canto se
converten, para os seus seguidores en sentido último das súas vidas, en
fonte de símbolos sagrados e en camiño de salvación persoal (dentro
ou non da emancipación social), ocupan o espazo relixioso. É o caso
dalgunhas formas de comprender os nacionalismos ou os procesos de
emancipación social (fascismos, marxismos, anarquismos, algúns tipos de ecoloxismo, por poñer realidades máis recentes), que Gil Calvo
chega a diferenciar entre ascéticos e místicos.
Por suposto, moitas persoas relixiosas poden militar en calquera destes movementos sociais, de feito impulsados pola súa experiencia relixiosa. As relixións laicas non se refiren a eles, senón a aqueles para os
que a militancia social se converte non nun medio de transformación
social, senón nun fin en si mesmo, unha experiencia totalizante. E,
polo tanto, impide obxectivamente a presenza da experiencia relixiosa,
en canto xa está o espazo existencial ocupado por outra realidade47.
J. Martín Velasco, Increencia y evangelización, pp. 35 e 36.
E. Gil Calvo, Religiones laicas de salvación, en R. Díaz-Salazar, S. Giner e F. Velasco
(eds.), Formas modernas de religión, Madrid, 1994, p. 172 e ss.
47
É moi interesante como algúns destes movementos sociais, en ocasións, acaban
xerando novos movementos relixiosos asociados. É o caso do ecoloxismo, que ás veces,
se vincula a novas relixións (o culto a Gaia, o culto á deusa, neopaganismos...). A
relixión laica devén en relixión transcendente.
45
46
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2.1.2 Consumo de experiencias
Outra forma, quizais máis sutil, de increnza é o consumo de experiencias consideradas relixiosas. O chamado “vagabundeo espiritual”
pode ser unha auténtica busca, sobre todo na nosa época de incertezas. Mesmo pode ser unha nova forma de socializar a crenza, como
sinala Danièle Hervieu-Léger48.
Pero tamén pode ocultar un desexo de probar, de coleccionar experiencias, máis que de vivilas en profundidade... Nunha sociedade
marcada polo desexo (con minúscula)49 e o consumo de produtos, relacións e experiencias, é normal que tamén se poidan consumir experiencias relixiosas.
O mesmo Dalai Lama, por citar un exemplo non cristián, sinala a
importancia da constancia no esforzo para lograr froitos na vida relixiosa50. E ten lóxica a súa apreciación. En canto a experiencia relixiosa do
Misterio é suprema e fascinante, convertela nunha experiencia máis,
ao mesmo nivel que experiencias deportivas, estéticas, etc., implica
que o Misterio non se percibe como salvador nin como supremo valor,
senón como un valor máis. É dicir, esta actitude disolve a experiencia
relixiosa, porque a coloca na periferia da persoa e, polo tanto, impide
que a persoa se converta.
2.1.3 Increnza máxica
Moi relacionado co anterior tipo de increnza, está, ao meu modo de
ver, a increnza máxica. Como en tantas ocasións, definir maxia dunha
forma única e consensuada é imposible. Ao meu modo de ver a maxia
é unha técnica que intenta manexar realidades sobrehumanas (a existencia da cal se considera evidente) para conseguir unha serie de fins.
Se estes fins son causar un mal a alguén, é maxia negra, se é causar un
ben a alguén (sen causar mal), sería maxia branca.
Danièle Hervieu-Léger fala do paradigma do “peregrino”, do crente de momentos
puntuais, de grandes experiencias, pero sen militancia habitual nun grupo-comunidade
relixiosa. D. Hervieu-Léger, El peregrino y el convertido. La religión en movimiento,
México, 2004.
49
X. Quinzá Lleó, La cultura del deseo y la seducción de Dios, Santander, 1993.
50
Dalai Lama, Las cuatro nobles verdades, Madrid, 2002, p.123 e ss.
48
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A maxia, en canto técnica, pode ser compatible para algunhas persoas e culturas coa experiencia relixiosa51. Así sucede en moitas sociedades, onde o especialista relixioso tamén domina as fórmulas máxicas52. É moi frecuente atopar “deuses da maxia”, patróns desta técnica,
como outros da fragua (moitas veces vinculados con ela53) ou do amor.
Nestes casos a maxia, como un elemento máis da vida, inclúese dentro
do feito relixioso.
E tamén é verdade que é difícil distinguir a actitude máxica e a relixiosa na experiencia persoal. En canto seres complexos, moitas veces
a actitude relixiosa, aínda que sexa contraditoria coa máxica, mestúranse de forma que ambas as dúas conviven na mesma persoa. Cantas
veces a oración de petición ou rituais de propiciación, en orixe relixiosos, poden ocultar actitudes máxicas de relacionarse co Misterio54
Pero tamén pode converterse nunha forma de increnza, cando a
maxia substitúe a actitude relixiosa55. Nalgunhas ocasións, é a técnica
a que se converte no centro da relación da persoa coa realidade, de maneira que espera dela a salvación persoal global (e non só unha axuda
concreta dun problema).
Certo tipo de ocultismo, como o que podería representar Aleister
Crowley, podería ser un bo exemplo do dito. Máis alá das formas satánicas coas que lle gustaba vestir a súa proposta, sobre todo por provocar, Crowley, seguindo o ronsel da Golden Dawn e outra miríada
Por poñer un exemplo histórico, no Antigo Exipto a relixión dos deuses, que
impregnaba toda a vida, era perfectamente compatible cunha elaboradísima maxia,
de aplicación para a vida corrente (onde hipopótamos, crocodilos, escorpións, etc...
axexaban). Cf. S. Quirke, La religión del Antiguo Egipto, Madrid, 2003, pp. 139 e ss.
52
Por exemplo, J. S. Mbiti, Introduction to African religion, Kampala, 1992, p. 165
e ss ou L. Faldini Pizzorno, Il Vodu, Miñato, 1999, p. 64 sobre os cultos sincréticos
antichairos e a maxia.
53
Cf. M. Eliade, Herreros y alquimistas, Madrid, 1990, unha das poucas obras do mestre
romanés que, no apartado histórico-etnolóxico, poden seguir sendo de referencia.
54
Dende unha pespectiva teolóxica cristiá A. Torres Queiruga, Creer de otro modo,
Santander, 1999 ou a obra póstuma de J. M. Mardones, Matar a nuestros dioses. Un
Dios para el creyente adulto, Madrid, 2006.
55
G. Minois, oc., p. 29 e ss.
51
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de grupos iniciáticos modernos56, prometía a plenitude das facultades
humanas usando unha serie de rituais máxicos, baseados nunha complexísima serie de analoxías. Nestes casos, non hai relación ningunha
cun Misterio, senón que é o mesmo ser humano o que, liberado das
cadeas da relixión, a través do pensamento máxico logra tomar conciencia da súa propia potencialidade57. É dicir, despoxado da vestidura
da retórica pseudo relixiosa, queda unha serie de técnicas rituais que,
ben manexadas, producen a salvación na vida concreta das persoas58.
Relacionada con esta increnza máxica poden estar, ao meu modo de
ver, certo tipo de novos movementos espirituais. Baseados na psicoloxía da autoaxuda expresada en termos tradicionalmente considerados
espirituais59, o que ofertan é a felicidade constante60 ou o éxito seguro
en todas as facetas da vida61. É dicir, poden substituír á experiencia
relixiosa por técnicas psicolóxico-espirituais que producen unha salvación inmanente. É posible controlar a túa felicidade, a túa plenitude
e a túa salvación persoal se usas determinadas técnicas. Como vemos
non se diferencia, estruturalmente, das técnicas máxicas62: a aplicaPara unha introdución escéptica e moi entretida a ese mundo, P. Washington, El
mandril de madame Blavatski, Barcelona, 1995. Unha enciclopedia máis rigorosa, M.
Introvigne, Il capello do mago, Miñato, 1990.
57
P.L. Zoccatelli (dir.), Aleister Crowley. Un mago a Cefalù, Roma, 2005.
58
Moi distinto, ao meu modo de ver, foi o fenómeno do chamado “iluminismo máxico
renacentista” de cabalistas cristiáns, ou de Tritemio, Paracelso, John Dee, e demais
precursores de rosacrucismo, que é unha forma concreta do desexo de reforma cristiá
da época e que enmarca o pensamento máxico na relixión cristiá, que tenta reformar
dende unha nova perspectiva de filosofía práctica. Para todo iso, F. Iates, El iluminismo
rosacruz, México, 1999.
59
Na miña modesta forma de ver as cousas, a psicomaxia do sempre creativo Alejandro
Jodorowsky é a aplicación do teatro pánico, que fundou con Fernando Arrabal e Roland
Topor, á terapia do psicodrama. Cf. A. Jodorowsky, La danza de la realidad, Madrid,
2005 ou Psicomagia, Madrid, 2003.
60
D. Chopra, Poder, libertad y gracia. La fuente de la felicidad permanente, Barcelona,
2007.
61
Do mesmo D. Chopra, Las siete leyes espirituales del éxito, Barcelona, 1996.
62
A campaña de “O segredo” é o penúltimo exemplo: promete facerte capaz de alcanzar
todos os teus desexos manexando a “lei de atracción”, como fixeron todas as persoas
de éxito do mundo.
56
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ción correcta das técnicas axeitadas levarate a unha plenitude persoal.
A evolución que detectaron algúns analistas no movemento New Age,
que pasaría a ser Next Age, parece que sinala á popularización deste
esquema. A Next Age xa non espera un cambio de Era mundial, como
esperaba a New Age, senón que as expectativas modéranse e só espera
atopar as técnicas axeitadas para lograr a propia ascensión, a propia
entrada na próxima era63. Xa non hai “conxura silenciosa”64, senón vías
individuais de salvación.

3. Increnza hoxe... menos da que se temía ou máis da que
parece?
3.1 Unha nova forma de integración social do feito relixioso
Os analistas sociais móstrannos que vivimos (e estamos a vivir aínda)
un cambio moi profundo na estrutura social do relixioso65. Occidente
foi estabilizando unha “sociedade diferenciada” (Durkheim, Parsons).
Neste tipo de sociedades hai unha serie de mecanismos burocráticos
que solucionan o problema da cohesión social. Por iso, non é necesario que exista, como nas sociedades tradicionais, unha institución que
monopolice a cosmovisión. É dicir: a nosa sociedade caracterízase pola
existencia de moitas formas de ver a realidade e a pluralidade de ofertas nese campo. Ser exipcio na época faraónica levaba consigo asumir
a cosmovisión exipcia, centrada nun tipo de relixión. Ser español hoxe
non obriga a iso.
Que entraña este cambio? A individualización do sentido da vida.
Agora xa non vén dado polo corpo social, senón que cada un debe
descubrir o sentido. É evidente que non todas as propostas que cirM. Introvigne, New Age & Next Age, Florencia, 2000.
O clásico da New Age foi a obra de Marylin Ferguson, La conspiración de Acuario,
Kairos, 1985 na que se propoñía este cambio de era axudado por unha conxura
silenciosa dos iniciados.
65
Para esta análise P. Berger, Una gloria lejana. La búsqueda de la fe en época de
credulidad, Barcelona, 199; P. Berger e T. Luckmann, Modernidad, pluralismo y crisis
de sentido, Barcelona, 1997 ou, dende outra perspectiva, C. Taylor, Las variedades de la
religión hoy, Barcelona, 2003.
63
64
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culan teñen o mesmo peso nin a mesma significatividade social, pero
elixir unha ou outra depende de ti. Con que criterios se produce esa
elección? Cos que queiras. Poden ser criterios racionais, buscando
construír un sentido existencial coherente e meditado... pero perfectamente pode non ser así. Pódese optar por usar criterios afectivos,
que respondan a unha lóxica sentimental e non a unha lóxica formal.
Non é estraño atopar persoas que se identifican como cristiáns que, á
vez, declaran crer na reencarnación, ou persoas que se declaran non
relixiosas e afirman crer en Deus66.
Como dicía José Luis Aranguren, é a época de heterodoxia, da opinión individual. É a “revolución expresiva”67 na que a persoa sente que
recupera a posibilidade de disentir e de dicirse o seu propio sentido da
realidade. Quere dicir a súa propia experiencia coas súas palabras, sen
a necesidade de integrarse definitivamente nun modelo pechado.
3.2 Unha metamorfose da increnza
Neste contexto é no que podemos medir qué tipo de increnza ten
hoxe máis peso social. O lugar máis incrente da terra é Europa (fálase
da excepción europea no medio da crenza masiva das demais zonas
do planeta), por causa desa historia conflitiva entre modernidade e
institucións relixiosas. Pero se miramos as cifras das enquisas,68 os autoidentificados como ateos non son máis do 6%, e o 4% agnósticos... ciCf. R. Díaz-Salazar, La religión vacía. Un análisis de la transición religiosa en Occidente
en R. Díaz-Salazar, S. Giner e F. Velasco (eds.), Formas modernas de religión, Madrid,
1994, p. 100. Literalmente “un 40% dos ateos non chegan a negar a existencia de Deus
e un 23% destes afirma crer nalgún tipo de Deus (…). Un 27% dos non relixiosos e
un 17% dos ateos afirman ter momentos de oración, contemplación, meditación ou
algo parecido”.
67
J. M. Mardones, La transformación de la religión, Madrid, 2005, p. 39 e D. HervieuLéger, La religión, hilo de memoria, Barcelona, 2005.
68
Rafael Díaz-Salazar en La religión vacía..., o.c., sinalaba que o número de ateos na
entón Comunidade Europea era do 6% e o de agnósticos do 4%. Como sinalamos
antes, as enquisas do CIS dan cifras parecidas (14,5% de non crentes máis un 9,6% de
indiferentes, é dicir, un 24% de increntes, mentres é un 30% a cifra enquisa europea).
Sen embargo, xa non distinguen entre ateos ou agnósticos e prefiren, na enquisa de
2008, entre non crentes e indiferentes, que non sei se permite aclarar moito.
66
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fras moi afastadas do 20% que, na mesma enquisa, prefire identificarse
como non relixioso en España. Parece que non corren bos tempos para
o ateísmo militante, como para todo compromiso forte e decidido.
En efecto, como no caso das relixións instituídas, na situación actual
de pluralidade relixiosa, unha maioría de increntes non se sente cómodo coas etiquetas que responderían a unha increnza teorizada. Identifícanse máis coa indiferenza, ou, dito en positivo, cunha increnza
práctica, que non necesita unha formulación determinada, senón unha
aposta vital por outras realidades que fan innecesaria e irrelevante a
experiencia relixiosa.
Quizais o máis característico da nova situación é a busca dunha plenitude ou salvación inmanente, concreta, que solucione a realidade
diaria. Non poucos dos novos movementos relixiosos propoñen algo
parecido: fórmulas concretas para solucionar a propia vida. Sempre
existiu tal actitude vital, só que, na nova situación de pluralidade, cando xa non se entende que haxa que loitar pola revolución contra a
relixión, cando, para ben ou para mal, o modelo asistencial, de ONG,
substituíu moitas veces aos grandes relatos emancipatorios, esta actitude vital fíxose máis visible.
É reflexo, quizais, dunha certa “cultura da intranscendencia” na que
o valioso, se identifica co que procura uns beneficios en calquera das
ordes da vida humana (...) De acordo con esta cultura vivida, as realidades transcendentes perden posibilidades de ser admitidas como
válidas e son declaradas insignificantes e carentes de todo interese e
valor69. Así como as posicións contrarias, nas que afirmar a instalación
na finitude ou a necesaria negación da relixión para afirmar ao ser humano, non se ve posible ou necesario. O fundamental é resolver a vida,
en positivo, non pelexar contra ninguén. Por iso, no fondo, o crente
“vivía mellor” contra a increnza teorizada, en canto alguén tomaba en
serio a súa proposta relixiosa de sentido (aínda que fose para negala).
Agora, a maioría simplemente non ten nada que dicir á relixión. Hai
outras cousas que enchen o seu interese e, polo tanto, non hai in69

44

J. Martín Velasco, Ser cristiano en una cultura posmoderna, Madrid, 1996, p. 42.
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terlocutor posible. Por suposto, hai de todo nunha sociedade plural:
empiristas, humanistas e todo tipo de increnzas, como de crentes. Pero
é probable que o cambio máis significativo sexa este: o predominio da
increnza práctica sobre a teorizada.
Dende logo, as predicións dunha modernidade atea científica non se
cumpriron. Pero hai que afirmar que, á vez, pode que exista bastante
máis increnza práctica do que reflicten as enquisas. E unha increnza
que, ademais de diálogos teóricos, espera vidas plenas de sentido, alegría e beleza, que paguen a pena. Esperan unha verdadeira Boa Noticia.
José María Pérez-Soba Díez del Corral
EU Cardenal Cisneros
Universidade de Alcalá de Henares
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Etty Hillesum:
Unha “mística” da nosa época
María José Cancelo Baquero

Quen na actualidade é capaz de vivir con ese Deus incomprensible e
silencioso, quen non perde o ánimo de lle falar con fe na súa distancia,
quen lle fala con confianza e sinxeleza, aínda que aparentemente non
reciba máis resposta que o eco baleiro da súa propia voz, quen prepara
continuamente o desenlace da súa existencia para que desemboque na
incomprensibilidade de Deus [...]; quen acepte esta tarefa como responsabilidade da súa vida que esixe continua renovación e non como
unha ocupación ocasional, ese é actualmente un home relixioso, un
cristián...
Cabería dicir que o cristián do futuro será un “místico”, é dicir, unha
persoa que “experimentou” algo, ou non será cristián.
Karl Rahner, Schriften zur Theologie, VII

Introdución
Descubrín esta interesante muller hai agora uns tres anos, cando me
pediron, no marco dun seminario de acompañamento, que lese sobre
ela a fin de redactar un pequeno traballo. Fascinoume a súa figura. A
preciosa aventura do seu proceso interior conmoveume profundamente. É unha muller extraordinaria e orixinal, cunha personalidade forte e
convulsa, apaixonada, chea de vida e de inquietudes que, a través dun
proceso de afondamento interior, logra superar unha vida descentrada
para desenvolver unha impresionante madureza humana e espiritual.
Tanto me chamou a atención que enseguida busquei outros libros
sobre ela, até dar cunha tradución do seu diario –Una vida conmocionada– publicada pola editorial Anthropos. Dela proveñen todas as citas
que recollo ao longo deste artigo.
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A obra recolle as súas anotacións nun diario (nove cadernos manuscritos na versión orixinal) desde marzo de 1941 a outubro de 1942 e
algún fragmento de cartas escritas en 1943. A súa lectura resultoume
apaixonante. Que vida interior tan rica, e que precioso proceso de crecemento e maduración! Este libro serviume e segue a me servir de
estímulo no meu propio proceso de crecemento espiritual, e penso verdadeiramente que pode servir a moita xente que ande a buscar unha
seria exploración das súas posibilidades humanas e/ou espirituais.
E digo isto porque creo que Etty Hillesum –e creo que o lector o
poderá percibir ao longo do seu proceso– se adiantou, coa súa vida
espiritual, varias décadas ao seu tempo (véxase o que afirma Ranher a
finais dos anos sesenta sobre os cristiáns do futuro).

Algúns datos biográficos
Cando comeza a escribir o seu diario Etty é unha rapaza holandesa
de 27 anos, moi emotiva e caótica –na súa propia definición–, chea
de medos e desconfianza, que experimentaba unha forte necesidade
de unificación interior e de resituación vital, pois advertíase “falta de
forma, desordenada e insegura”.
Nacera en 1914 en Middelburg. Era filla dunha xudía rusa refuxiada
en Holanda e dun profesor xudeu holandés. O ambiente familiar era
complicado. Súa nai, e sobre todo seu irmán pequeno, sofren problemas psicolóxicos. A forma de ser e a relación entre os pais (nai de forte
carácter e pai practicamente indiferente) non facilita moito a educación dos fillos. Isto animaraa a marchar para estudar fóra e non voltar.
Estuda dereito en Amsterdam e, finalizada a carreira, ponse a traballar e continúa os seus estudos de linguas eslavas e literatura rusa.
A súa educación sen barreiras e a súa personalidade apaixonada levárona a vivir numerosas relacións amorosas que porén, lonxe de enchela,
déixana en realidade triste e baleira. “Todas esas aventuras e amoríos
fixéronme, no fondo, infeliz e esgazáronme por dentro”, afirma. Cando
comeza o diario mantén unha relación co seu caseiro Han Weferif,
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moito maior do que ela, e en xaneiro de 1941 coñece a Julius Spier.
Esta relación vai supor un fito na súa vida.
Spier é un xudeu alemán exiliado. Está separado, e a súa muller e
fillos están en Alemaña. Ten noiva en Londres. Após anos traballando
nun banco cursa estudos de psicoloxía con Jung e funda a psicoquiroloxía. É un home con grandes dotes para axudar as persoas e alcanza
recoñecemento público. Etty acode a el como paciente e é el quen
a invita a escribir un diario que a axude a poñer en orde o seu caos
interior. Vai ser el quen a axude a saír do seu malestar psicolóxico e
a oriente na súa evolución espiritual. Neste tempo Holanda sofre un
paulatino asedio pola opresión nazi e as medidas contra os xudeus recrúan día a día.
Así comeza un proceso precioso e moi orixinal no que Etty –que non
é unha muller suxeita a convencionalismos relixiosos, que non profesa
unha relixión concreta, que non está condicionada por dogmas, cultos,
normas ou leis– vai traballando o seu interior, abríndose confiadamente á vida que xorde do seu cerne; até que chega a ser esa muller madura
e, dalgún xeito mística (no sentido en que o entende Rahner), que
chega a límites incribles de amor e entrega radical.
Mais vaiamos demoradamente porque, para min, o máis valioso e
sorprendente é precisamente o proceso: como vai traballando o seu
interior día a día, con atención e cautela, examinando os seus sentimentos e pensamentos, escudriñando todos os seus estados de ánimo
cunha sinceridade e honestidade dignas de mención.
Olla para os problemas e para todo o que acontece no seu ambiente
e no seu interior. Vaille dando voltas aos asuntos, cada vez con máis
claridade e profundidade, e así vai aprendendo a comprender os seus
límites e aceptar a súa pequena vida, e, coa súa extraordinaria sensibilidade, percibe no fondo de si mesma unha presenza oculta, que
é a fonte dos seus mellores sentimentos e a única resposta aos seus
anhelos de plenitude.
Así, en contacto co seu ser máis profundo, se unifica a súa vida e
se despregan nela as forzas que lle permitirán asumir o seu horrible
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destino cunha entrega amorosa e compasiva para todos os que sofren
ao seu lado.

Un itinerario vital e espiritual
Etty Hillesum comeza a escribir o diario o domingo 9 de marzo de
1941, algunhas semanas despois de ir á consulta de Spier (referirase a
el como S.). E comeza o diario tratando precisamente da forte impresión que este home lle produciu: a súa vitalidade, a súa capacidade, a
súa forza interior e, á vez, a súa liberdade, flexibilidade, tranquilidade;
parécelle un home espiritual.
Ela, ao contrario, percíbese como unha medrosa desgraciada con
“atoamento espiritual”, ao tempo que experimenta dentro de si unha
grande forza interior que non controla e que a fai pasar de momentos
álxidos a se afundir profundamente. Por iso desexa e espera poder mudar. Está disposta a ir ao fondo, polo que decide poñerse en mans dese
home que tan poderosamente a impresionou.
Aínda que di comezar con reparo xa desde o comezo se enfronta
directamente con todo. Sen fuxir dos problemas cúspeos literalmente
sobre o seu caderno, para intentar lograr algo de claridade. Pronto sente como isto a axuda a sentirse mellor.
Comeza por ordenar un pouco a súa vida: algo de ximnasia ao se
erguer, ordenar as cousas antes de se por a ler e estudar, buscar un momento para un paseo, etc. Vai encontrando algunhas ferramentas que
lle serven. Por exemplo, para saír de estados de ánimo difíciles escoitar
pasivamente até topar novamente a tranquilidade no seu interior. Tamén intúe que non se trata tanto de poñer metas elevadas e ser capaz
de moito, senón máis ben de estar, vivir e intentar ser un pouco máis
humana, de aceptarse tal como é.
Porén, o que verdadeiramente actuará como catalizador do seu proceso é a relación que vive con S. Séntese atraída por el desde o comezo.
Admírao profundamente, percibe nel unha profunda humanidade que
lle surxe de dentro, con sinxeleza e naturalidade. Ela quere aprender
del, mais namórase.
Encrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010

49

María José Cancelo Baquero

É consciente da distancia que os separa: a diferenza de idade, a autoridade que el exerce sobre ela como terapeuta, os seus proxectos de
vida, a noiva que el ten en Londres esperándoo... A pesar de todo sente
que esta relación lle está a axudar a despregarse por dentro e a abrirse
á vida, e non está disposta a renunciar a isto.
Esta relación será o cabalo de batalla onde se lle poñan de pé todos
os seus desexos, baleiros e loitas interiores. Consciente dos moitos problemas que lle podería suscitar, proponse confrontarse honestamente
con eles e seguir adiante. Así o fai, e vai afondando e tomando conciencia de si. Loita contra a súa dependencia e vai logrando, por medio de
xestos tan sinxelos como poñer por escrito o que sente por el, liberarse
cada vez un pouco máis.
Ao ir afondando no que lle acontece –os seus desexos de ser amada
de forma absoluta e acariciada como muller– interrógase sobre como
entende a condición feminina. Cre que non é bo que as mulleres busquen tanto o apoio nun home, en lugar de sacaren as forzas directamente da vida. Así vai construíndo a súa independencia.
É un proceso longo e doloroso, nacer até chegar a unha verdadeira independencia interior. Saber cada vez con máis certeza que non haberá
nunca axuda, apoio ou refuxio por parte doutros... Sempre dependerás
finalmente de ti mesma. Pero hai que recoñecelo unha e outra vez.
Sobre todo como muller. Á fin e ao cabo en ti sempre existe ese afán
de te perderes no outro, no chamado único [home].

Recoñece, por exemplo nos seus máis básicos instintos e nos celos
que sente polas relacións que S. ten con outras mulleres, un desexo
dominante de posuír todo aquilo que lle parece fermoso. Ao se facer
consciente aprende a recoñecer doutro modo a beleza do mundo e das
persoas, gózaa, mais xa non ansía posuíla, máis ben acha nela forzas
para seguir vivindo e traballando. E así, da man deste amor, crece nela
a bondade e a confianza. Aprende a vivir con plenitude de sentido,
ábrese aos demais e logra descubrir a parte de ben, de beleza e de eternidade que a habita, e que habita toda a realidade.
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Ela, que é unha muller agnóstica, como corresponde a unha intelixencia inquieta do seu tempo, comeza a atreverse a pronunciar o
nome de Deus e a orar.
Creo que o debo facer: pola mañá, antes de comezar a traballar, “meterme no meu interior”, escoitar o que hai dentro de min. Mergullarme
dentro de min mesma. Tamén se lle pode chamar meditar. Esa palabra
provócame aínda algo de horror... A finalidade da meditación debería
ser: converterse por dentro nunha grande e ampla chaira, sen unha
aleivosa matogueira que impida a vista. Que creza algo de “Deus” dentro dun... Que tamén surxa algo de “amor” por dentro... un amor co que
poder influír nas pequenas accións cotiás.

Resulta moi tenro e significativo ver como comeza a practicar axeonllándose, sobre unha áspera alfombra de coco, no baño. Este xesto
prodúcelle moito pudor, resúltalle tan íntimo como “o máis intimo dos
xestos do amor”.
Vive momentos en que sente o seu contacto, e outros en que desaparece da súa vista. No seu interior xa recoñece unha presenza estable á
que, porén, non sempre ten acceso. Segue afondando:
Dentro de min hai un pozo moi fondo. E aí dentro está Deus. Ás veces
éme accesible. Porén, moi a miúdo hai pedras e entullos atoando ese
pozo, e entón Deus está enterrado. Hai que desenterralo de novo.

Resulta simpática a maneira en que se interroga sobre como se debe
rezar, se facelo por si mesma ou polos demais; aínda que todo isto lle
resulta infantil. Ela faino ao seu estilo, mantendo un diálogo co seu eu
máis fondo, ao que chama Deus.
O seu trato con Deus vai madurecendo. Uns oito meses despois de
comezar o diario escribía:
Deus, cólleme da túa man... Irei a todas as partes da túa man e quero
procurar non ter medo. Intentarei irradiar algo de amor, do verdadeiro
amor humano que hai en min, en calquera parte que estea.

E ao final dese ano:
E agora, ás veces, teño que axeonllarme ante a miña cama... e escoitar
a miña voz interior. Deixarme levar, xa non polo que vén de fóra, senón
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polo que sobe desde o meu interior. E isto só é o principio. Seino. Pero
xa non é un principio inestable, xa está consolidado.

Durante todo este tempo o cerco nazi vaise pechando sobre eles. Ela,
que é unha muller observadora e reflexiva, non pode menos que dar
voltas no seu interior ao sufrimento que se vive ao seu redor polo que
está a pasar.
A principios de 1942 o ambiente da cidade faise desolador, mais ela,
que xa vai tendo un grande coñecemento interior e que puxo a súa
confianza en Deus, víveo todo cunha incrible tranquilidade, cos ollos
moi abertos para intentar comprender o que acontece. Só albisca o que
considera unha esperanza: comprende que o problema está no interior
das persoas:
...esa corrupción dos outros tamén está dentro de nós. E non vexo outra
solución, realmente non vexo outra solución que internarse dentro de
si e exterminar toda esa corrupción. Non creo que poidamos mellorar
en nada o mundo exterior mentres non melloremos primeiro o noso
interior. E esta paréceme a única lección desta guerra. Que aprenderamos a buscar o malo só dentro de nós e en parte outra ningunha.

Lonxe de lle reprochar nada a Deus crece nela a confianza, de tal
xeito que ela mesma se sente sorprendida. E é esta confianza a que a
fai pórse en disposición para ser testemuña de que, a pesar de todo, a
vida é fermosa e Deus non ten a culpa, senón os homes, de que todo
chegase até ese punto. Afronta a realidade da vida, en todos os seus
aspectos, como un todo inseparable e acéptaa como é.
A vida e a morte, o sufrimento e a alegría, as vinchas dos meus destruídos pés e o xasmín detrás da miña casa, a persecución, as innumerables crueldades sen sentido, todo iso está dentro de min como unha
forte unidade, e acéptoo como un todo…

Así, con ese realismo, asume o destino que agarda aos xudeus. Sabe
que apenas uns poucos sobrevivirán e ela non se quere subtraer a este
destino. Está disposta a aceptar o inevitable desde a certeza de que,
fáganlles o que lles fagan, o esencial é intocable.
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Aínda ten a posibilidade de se poñer a salvo, mais pensa que facelo
sería considerarse demasiado valiosa para non padecer, xunto cos demais, este destino común ao que se ven avocados. Decide que debe
pasar esa proba como a maioría e demostrar a súa verdadeira valía no
xeito de vivila.
Asumiu unha tarefa: manter a Deus no seu interior e axudar a que
viva tamén nos demais.
Axudareiche, Deus, para que non me abandones, pero non che podo
asegurar nada por anticipado. Só unha cousa é para min cada vez máis
evidente: que ti non nos podes axudar, que che debemos axudar nós e
así nos axudaremos a nós mesmos. É o único que ten importancia nestes tempos, Deus: salvar un fragmento de ti en nós. Talvez así poidamos facer algo por te resucitarmos nos corazóns desolados da xente.

Resulta sorprendentemente moderna esa concepción dun Deus impotente, que non pode arranxar as cousas de forma milagrosa; a quen
hai que axudar...
Con esta disposición consegue un posto de mecanógrafa no Consello Xudeu. Porén, ao coñecer máis de preto o que están a vivir os
seus, solicita ir traballar como voluntaria do Consello a un campo
de traballo, onde espera poder axudar as mozas que están a recrutar.
Mándana a Westerbock, onde, meses máis tarde, quedará internada
definitivamente como unha xudía máis. Para ela, que levaba unha vida
relativamente acomodada, estudando, dando clases e axudando a S.
como secretaria, isto vai supoñer mergullarse entre a xente e os seus
sufrimentos, nun lugar caótico e miserable e, alén diso, ter que deixar
de lado as cousas que tanto a axudaron. Primeiro, ante o seu escritorio,
aprendeu lendo nos libros e no que acontecía no seu interior. Agora,
aprenderá lendo no sufrimento humano. E, aínda que poida resultar
incomprensible, entre os barracóns encontra a confirmación dos seus
achados de escritorio: a vida paga a pena.
Nesta parte, o seu diario convértese xa unicamente nun diálogo con
Deus, a quen vai contando o que vive e sente desde unha escoita atenta
da realidade, de si mesma e de Deus. Vive sentíndose constantemente
nos seus brazos –ao tempo que o leva dentro de si–, e así vai impasi54
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blemente polo seu camiño, rodeada de sufrimento por todas as partes,
desbordando bondade e confianza, mentres a paz e o silencio seguen
crecendo nela. Fiel á súa tarefa interior, segue escribíndoo todo no seu
diario. Os seus desexos, as súas angustias. En medio da multitude, enriba dun balde de lixo, segue afondando en todo o que vai vivindo –até
descubrir as raíces dos seus temores– e agradecendo o que aínda ten.
E o Señor renova as súas forzas.
En setembro de 1942 o seu mellor amigo e amante enferma e morre.
Esta é a primeira gran proba para a forza e paz interior logradas. Aínda
que o que máis a asusta é ver sufrir os que ama, está disposta a todo.
Con todo, non parece que fose unha enfermidade longa. A ela sorpréndea no campo de traballo, chegando unha única palabra para velo
con vida e poderse despedir. Uns días máis tarde recolle no diario todo
o que para ela significou a nova experiencia de vivir a morte de preto –é precisamente el o primeiro morto que ve–. Impresionoume moi
profundamente como o narra, sempre nese íntimo diálogo con Deus,
agradecendo a relación vivida mesmo na súa parte dolorosa.
Non se estende na súa dor, senón que busca forzas para vivir o que
lle toca; agora ela soa, sen o seu mestre e amor, o mediador entre Deus
e ela mesma, que espertou nela tantas cousas e ao que sabe con Deus.
Logrou mesmo superar por completo os celos que sentía pola noiva, e
dá grazas a Deus porque as últimas palabras del fosen para ela, e pola
lección de fidelidade que del aprendeu. Xa unicamente desexa converterse, ela mesma, en mediadora para os demais. Desde agora o seu
único descanso é o Señor.
Hai en min unha felicidade perfecta e total, meu Deus; o mellor é
expresalo coas súas palabras: descansar dentro de min... E ese ser
eu mesma, o máis profundo e rico en min, o meu descanso, chámoo
“Deus”.

Este é, por fin, o momento en que culmina o seu proceso de liberación interior e, renunciando xa a todo, ancorada unicamente nas raíces
da vida, pon a súa vida ao servizo de Deus nesta misión a que se sente
chamada: comunicar algo disto aos demais, para que poidan tamén gozar da tranquilidade e paz interior que ela alcanzou, axudalos tamén a
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topar un “bocadiño de eternidade” no medio de tanta miseria. Que ese
Deus que ela descobre no interior de cada persoa poida aflorar neles.
Encántame como recolle, ao final do diario, a confirmación de que
isto está a ter lugar.
Gusto de ter contacto coa xente. É como se, cunha intensa atención,
sacase deles o mellor e máis fondo. Eles ábrense a min. Cada persoa é
como unha historia que a vida mesma me conta.

E entrégase, á vida e aos demais, sen medo a desgastarse, dando o
mellor de si cada día.
Cando, despois dun proceso longo e dificultoso que prosegue día tras
día, un penetra nas fontes orixinais de si –que me gustaría chamar
agora sinxelamente Deus–, e cando un se ocupa de que o camiño en
dirección a Deus se manteña libre e sen obstáculos –e iso acontece
traballando cun mesmo– daquela, a fonte renovase sempre e non hai
que temer que as forzas se malgasten.

Así vive un ano máis. Fiel á súa vocación “quixera ser un bálsamo
derramado sobre tantas feridas”. Deste tempo non se conserva o diario
pero si algunhas cartas que dan testemuño do que alí se vivía.
A miseria que domina a nosa realidade é indescritible: nos barracóns
máis grandes vivimos como as ratas nos sumidoiros; por todas as partes
ves nenos moribundos... si, a miseria é grande, e aínda así experimento
a miúdo... que camiño con áxiles zancadas ao longo do aramado, e
sinto subir do meu corazón unha fascinación: esta vida é marabillosa e
grande, temos que construír un novo mundo despois da guerra.

Até que un día, en setembro de 1943, xunto cos seus pais e irmán, a
deportan a Auschwitz, onde morrerá o 30 de novembro.

Epílogo
Etty sempre soñou e desexou ser escritora. Desexaba ser “cronista
de moitas cousas desta época, [...] “un mundo que está a caer aos pedazos”. E sentía que toda a paixón e intranquilidade que levaba dentro
era unha forza creadora que a habitaba, mais non sabía que facer con
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ela. “Deus, cólleme coa túa gran man e convérteme no teu instrumento, permíteme escribir”.
Desexaba atopar palabras sinxelas para exteriorizar toda esa forza expresiva que sentía, e albergaba a esperanza de logralo algún día, pois
era consciente de que estaba a vivir un forte proceso interior que daría
o seu froito. Movíaa o forte convencemento de que a súa misión era
testificar, algún día, todo o que ía experimentando no seu interior e
todo o que acontecía ao seu redor. Por iso quería estar “no medio da
xente e os seus medos”, para velo todo ela mesma e poder comprendelo
e contalo o día de mañá. Sentíase “o corazón pensante do barracón”.
Porén, no seu afán por aceptar o que viñese, estaba mesmo disposta a renunciar, se fose preciso, tamén a isto. “Gustaría de vivir moito
tempo para poder explicalo algunha vez, máis adiante; e se non podo
escoller iso, bo, entón farao outro”.
Talvez por isto me impresionou tanto que estas sinxelas notas fosen a súa verdadeira e única obra póstuma. Náceme un sentimento
de agradecemento para os que tiveron a delicadeza de conservar este
diario como algo valioso, conseguindo así que non se perdese o testemuño que ela tanto soñaba poder transmitir. A súa publicación confírelle unha maior relevancia ao verdadeiro sentido da súa vida e da súa
morte. Quen lle ía dicir que estes cadernos de notas ían ser a súa obra
mestra, nin o ben que poderían facer no futuro!
María José Cancelo Baquero
Coordinadora de Redes Ignacianas na Coruña
Relatora da Escola de Espiritualidade
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Dialogando coa miña irmá María
María Pilar Wirtz Molezún

O presente escrito, como ben se pode apreciar, nace dunha
íntima necesidade persoal e pensado para ser compartido nun
entorno achegado e de amizade. Son consciente de que agora,
ao ser publicado na revista, ábrese a un círculo moito máis amplo e xa sen contornos. Con todo, acepto con gusto a invitación
da revista Encrucillada como homenaxe á miña irmá María.

Marujiña querida, veño de dar o meu paseo matinal polos camiños
de Bazar. Eses camiños entrañables que ti tantas veces percorriches
visitando, acompañando, animando e compartindo a vida cos veciños
e veciñas deste pobo.
Onte empezou o outono. A natureza toda, o sol que se vai alonxando,
o campo sen flores, o canto tenue dos paxaros, a pouca auga que levan
os ríos... todo me fala do albor dunha nova etapa. Dun novo momento vital, quizais menos luminoso, pero seguramente máis auténtico e
fecundo.
Con estes sentimentos que no fondo convidan a unha certa nostalxia,
a túa presenza fúndeseme coa presenza amorosa de Deus. A esta luz,
fun remoendo e revivindo tanta experiencia vivida xuntas nos últimos
meses, tanto cariño, tantos bicos, tanta dor, tanta fe e tanta esperanza
intimamente compartida...
Van alá máis de dous meses desde aquel día 16 de xullo, no que
asistimos á “liturxia” do teu pasamento. Unha verdadeira liturxia con
sabor eucarístico, onde celebramos a Vida no Misterio Pascual da túa
morte e resurrección.
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Ti estabas no centro, eras a protagonista principal daquela sinxela e
fonda celebración. Estou segura de que, a pesar das aparencias dunha sedación profunda, ti asistías dalgunha maneira a todo o que alí
se vivía. Eran as 8 da tarde cando a túa respiración, xa entrecortada,
nos convocou en torno á túa cama. Chegara o momento do teu paso
definitivo. Que hora tan entrañable vivimos! Estabamos nós as catro,
algunhas compañeiras da comunidade de Santiago e as enfermeiras da
casa que con tanto mimo te coidaran. Faltaba Xabier que marchara un
pouco antes.
María Carme tomou a palabra. Falábache no nome de todas de paz,
de esperanza, de acougo, de consolo: “todo está ben, todas estamos
aquí, contigo, Deus acóllete no seu colo de Nai...” E así, lentamente,
foi glosando aquela oración que Manolo che fixera para o día da Unción, esa que tantas noites repetiamos xuntas:
Canto desexo, Deus,
que me collas nos teus brazos,
que me biques, Deus,
que biques a miña lama,
que biques a miña cinza,
que biques as miñas bágoas
cos teus bicos de vida!
Canto me tarda que me collas no teu colo,
agora é cando máis o preciso.
E que me anaines cos teus arrolos de paz,
ata durmir e acougar
coma unha meniña nos brazos da súa nai
Despois puxemos música, escoitamos, unha e outra vez, esa canción
en castelán, tan significativa para nós, que moitos días acompañaba a
nosa oración:
Tomad Señor y recibid
toda mi liberdad,
mi memoria,
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mi entendimiento
y toda mi voluntad.
Todo mi haber y mi poseer,
Vos me lo dísteis
a Vos Señor lo torno,
todo es vuestro
disponed de mi
conforme a vuestra voluntad.
Se que cuento con vuestro Amor y
vuestra Gracia
y esto me basta
Estas palabras, feitas canción, foron resoando no noso corazón, unha,
dúas, tres, catro, ata cinco veces no medio dun silencio fondamente
emocionado. Mentres, a túa respiración facíase por momentos máis
lenta e imperceptible. Chegara o momento. A túa vida física deixábanos, ao mesmo tempo que un novo xeito de presenza, misteriosamente
íntimo e pacificador, enchía o ambiente. Eran as 9 menos 10 da noite,
día da Virxe do Carme, do ano 2009.
Así era o final dunha enfermidade que se anunciara catro meses antes. Recordas, xa te atopabas con poucas forzas, cando o 18 de marzo
ti mesma, despois de dúas xornadas de traballo na comunidade de Santiago, recollías a análise. Con ela, chegaba o primeiro sinal de alarma:
unha forte anemia viña xustificar o teu cansazo. Recordo que era mércores e nos quedamos, como outras veces, á Eucaristía da rúa de Teo.
Fixeime que nun momento da celebración che caían as bágoas. Xa de
volta a Bazar, ás once da noite, falamos no coche e ti compartías o teu
sentimento: “síntome mal, teño medo a estar enferma, cústame moito
estar así”.
Este foi o teu primeiro temor. Un temor moitas veces repetido e
cargado de incertidume naqueles primeiros tempos da enfermidade.
“Teño medo a quedarme enferma para toda a vida e xa non valer para
nada”, era unha expresión coa que transparentabas a túa fonda angustia. Teño moi dentro cravada a túa mirada esperando a miña resposta.
Canta pena me daba –e aínda agora cando o penso– non che poder
60

Encrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010

Dialogando coa miña irmá María

dicir: “tranquila, xa verás como non vai ser nada e vas curar axiña!” Falarche así sen dúbida que aliviaría, de entrada, o teu medo pero coido
que non te axudaría a asumir e vivir ben o teu proceso vital. E, sobre
todo, iríate deixando soa na túa fonda e inexpresable angustia. Ante esa
temible certeza que late moi dentro e a quen nin ti mesma, nin persoa
algunha podía enganar.
Por iso, sentín que era mellor acompañarte no teu sentimento desde
o principio, sen confundirte con falsas esperanzas. A miña resposta
buscaba expresarche complicidade e compañía na túa dor: “eu tamén
teño medo, Marujiña, pero Deus está connosco, eu estou contigo, todas estamos contigo, todo irá ben”.
Efectivamente o teu medo era xustificado. O diagnóstico médico
prognosticaba que aquela anemia era o comezo dunha enfermidade
fulminante: un cancro de estómago sen posible solución. Iso foron
anunciando as numerosas probas que, unha tras outra, foron confirmando a terrible enfermidade. Pero que equivocada estabas no “diagnóstico vital” cando afirmabas: “xa non vou valer para nada”. Estou
convencida que a túa valía, a túa verdadeira talla humana e espiritual
estaba aínda por chegar; o teu auténtico ser foi emerxendo na túa crecente debilidade.
Eu sempre admirei a túa resistencia, as túas ganas de vivir, a túa capacidade de entusiasmo, a túa dispoñibilidade para darte sen medida.
A túa paixón polo rural e pola xente máis pobre. Comentábame un día
o noso irmán Xabier: “Maruja é un todoterreo”. Realmente demostraches unha enorme fortaleza, creatividade e fidelidade ata o final no teu
seguir a Xesús, sempre achegado aos máis pequenos. Isto, sen dúbida,
forma parte da túa grandeza.
Con todo, eu que convivín tan de preto contigo Marujiña, coido que
a túa fortaleza, para ser auténtica, precisaba pasar polo crisol da debilidade. Por iso, creo que a túa vida tivo unha coroación preciosa nos
derradeiros catro meses nos que fuches acollendo con dor pero cunha
preciosa naturalidade a perda de forzas, o progresivo deterioro, a túa
impotencia e incapacidade para valerte por ti mesma.
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Nese tempo fuches deixando aflorar esa parte de ti que tanto che
facía sufrir e que, ás veces, che levaba a perder pé na relación cotiá.
Esa parte ferida que te resistías a recoñecer e aceptar. Por iso, creo
que no curso da túa enfermidade fuches dando á luz o teu ser máis
auténtico, ese que agochaba o gran tesouro da túa existencia e da túa
verdadeira humanidade. Verdade, irmá, que agora comprendes ben o
que che quero dicir?
Canto agradezo ter podido asistir e acompañarte neste proceso! Nos
catro últimos meses falamos máis e máis intimamente que durante
toda a nosa vida. Desde o principio se me fixo claro que era importante
posibilitarche un mellor contacto contigo mesma, buscar espazos nos
que puideses ir expresando os teus sentimentos, medos, angustias, limitacións, esperanzas... Sentía que necesitabas falar desde o teu eu
máis vulnerable. Isto para ti era toda unha aprendizaxe; ás veces chamábasme pesada, recordas?
Este intento atopou un lugar axeitado nos tempos prolongados de
oración de cada mañá. Canto falamos das nosas experiencias, dos nosos medos, das nosas esperanzas, poñendo nome aos sentimentos agachados! Falamos tamén das débedas que tiñas pendentes nas relación
coas persoas e de todo aquilo o que che gustaría deixar ben arranxado
e ben perdoado. Nisto tamén nos axudou moito a lectura do libro de
Joan Chittister, El don de los años. Normalmente polas tardes líamos e
comentabamos un capítulo. A propósito do seu contido, tiñamos ocasión de ir recollendo “teoría” sobre a importancia de asumir a vida coa
súa finitude e a súa esperanza, de facérmonos conscientes do que nos
pasa para ir clarificando o noso interior. Da importancia de seguir vivas
ata o final.
Tamén, á luz do evanxeo de cada día, compartiamos a nosa experiencia do Deus que se manifesta en Xesús, a certeza da súa compaña, do
seu Amor. Ese Deus que non che podía quitar a enfermidade pero que
estaba contigo acompañándote amorosamente na túa dor. Isto tíñalo
ti moi claro. Recordas aquel día en Santa Comba co médico de cabeceira? Ante a súa maneira de falar dun deus milagreiro a quen podías
acudir para que te curara, a túa resposta foi contundente e enchida de
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convicción: “eu non creo nese deus”. Seguro que quedou pasmado da
túa enerxía vital e da adultez da túa fe.
Desde o principio, tiven a intuición de que era importante para ti
axudarche a manter esperto o sentido da vida, no medio dunha situación que se presentía tan dura. Para isto pareceume fundamental facer
espazo en ti ao sentido do agradecemento, desde a seguridade de que
na vida, pase o que pase, sempre hai cousas boas, situacións e persoas
que sosteñen a nosa esperanza. Que sempre hai razóns polas que vivir
e cousas que agradecer.
Na parede do lado da túa cama tiñamos posta unha imaxe moi bonita
e suxestiva da visitación de María a Sabela. Ti, xa nolo compartiras na
comunidade, vivías desde hai tempo, con fonda alegría a misión de visitadora; achegarte á xente levando unha palabra de esperanza de consolo, de ánimo. Ti sempre dicías o moito que aprendías nesas visitas das
persoas enfermas, das máis velliñas e pobres.
Esa imaxe pretendía evocar un cambio no teu papel: agora ti eras a
visitada, eras a persoa feble, a enferma e a pobre a quen outros e outras
viñan animar, dar folgos e consolo. E ti, desde o agradecemento e a
acollida estabas dándolles o mellor de ti. Seguías vivindo a túa misión
visitadora/visitada.
Con este sentido compartiamos o vivido ao final do día. De entrada
preguntábache: por que damos grazas hoxe? A túa resposta, nun primeiro momento chea de enerxía e, pouco a pouco, máis debilitada, era
sempre a mesma: por todo, por Deus, pola vida. Logo ías concretando
e nomeando ás persoas que te visitaran ese día, as que te chamaran por
teléfono, as enfermeiras, os médicos, a comunidade, a xente de Bazar,
as monxas de Santiago... recordo que un día no que xa non podías máis,
dixéchesme: “hoxe só podo dar grazas por ter resistido ata o final”.
Desde o principio sabías que tiñas unha enfermidade moi grave pero
os médicos deixáronche, sabiamente, unha porta aberta á esperanza:
esas famosas pastillas da quimio que con tanto interese tomabas. O
médico explicárache que con esa medicación se reduciría a “úlcera”
e era posible que te puidesen operar. Eu sabía, todas sabiamos, que
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isto non era posible pero, acompañábate nesa esperanza para facer
máis humano e máis realista o camiño da progresiva aceptación. Sentía
que te agarrabas á vida, que non querías, ou posiblemente non podías,
aceptar que a morte estaba xa moi preto.
Recordo moi ben o día que decidín dar un paso máis neste camiño.
O médico dixérache que as pastillas xa non che facían efecto. Había
que deixalas. Era un momento moi duro. Aproveitei esta circunstancia para falarche claramente da posible morte próxima. Nun primeiro
momento comprendín o teu desacougo e sentín que quedabas desconcertada. Choramos as dúas xuntas moito tempo. Pero, ao día seguinte,
percibín que unha mirada fondamente pacificada iluminaba o teu rostro. Un novo paso de reconciliación se dera en ti. Xa podías mirar de
fronte a morte. Recordo que me dixeches: “sabes que estou pensando
con ilusión en recibir a Unción dos Enfermos?
De feito Manolo Regal, o teu entrañable amigo, que tantas veces
te visitaba e tanto te axudou neses meses, tíñache falado desta posibilidade. Recordo que mo contaras rexeitando a idea. “Aínda non é
momento, non llo digas ás outras... prefiro deixalo para máis adiante a
ver que pasa”.
E aquí empezou unha nova fase: a preparación e celebración da Unción. Ti soñabas que fora en Bazar, na túa aldea e rodeada da túa xente
máis querida. Dado o teu estado de saúde, isto supoñía un tremendo
risco: serías capaz de resistir a viaxe? non desbordaría o número de
persoas que te querían acompañar? poderías soportar tanta emoción?
Canto o falamos e canto o dubidamos as catro da comunidade!
Foi decisiva a actitude do médico. Naquela visita que lle fixéramos
ao Dr. Méndez, un home fondamente humano, el captou desde o primeiro momento o que isto significaba para ti. Cando llo dixemos, levantouse, colleuche as mans e díxoche: “se a vostede a ilusiona ir a súa
aldea, isto é o máis importante, faremos todo o posible para que poida
ir”. Puxéronche, recordas? catro unidades de sangue e vaia se resistiches! Ata as duascentas apertas que tanta enerxía che transmitiron.
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Que celebración tan fonda e entrañable! Canto cariño, canta fe,
canta emoción contida se sentía nos veciños e veciñas de Bazar, de
Langueirón, de Meanos, nas túas compañeiras da Compañía, nos teus
amigos e amigas, en Xabier e Curruchy, os nosos irmáns! En torno
a unha cesta de cereixas, como parábola da túa vida, escoitamos o
evanxeo que ti mesma quixeches proclamar e explicar a pesar das túas
poucas forzas:
¡Bendito sexas meu Pai, Señor do ceo e mais da terra! porque
lle escondiches estas cousas aos sabios e prudentes e llas revelaches á xente humilde (Mt 11,25)
Escoitamos as túas palabras coa emoción de quen acolle o tesouro
que deu forza e sentido á túa existencia. Un tesouro que, dada a solemnidade do momento, pasaba a ser herdanza e testamento para nós.
Toda a asemblea quixemos transmitirche a forza de Deus impoñéndoche as mans e expresando comunitariamente a Unción, que logo
recollería sacramentalmente o teu amigo Peleteiro:
Unxímoste en Deus co óleo santo da alegría.
Unxímoste en Deus co óleo santo do perdón.
Unxímoste en Deus co óleo santo da confianza.
Unxímoste en Deus co óleo santo do agarimo.
Unxímoste en Deus co óleo santo da aldea.
Unxímoste en Deus co óleo santo da paz.
Unxímoste en Deus co óleo santo da esperanza.
Unxímoste en Deus co óleo santo das mulleres.
Unxímoste en Deus co óleo santo do Espírito.
A partir dese día, de novo na comunidade de Santiago, empezou o
definitivo descenso da túa xa moi precaria saúde. Para alá levamos os
teus apuntes máis íntimos que querías ti mesma seleccionar. Xa non
foi posible. A túa falta de forzas e a túa debilidade fóronte sumindo
nun continuo malestar e tremenda incomodidade. Dicíasme un día:
“non teño unha dor concreta pero sinto o meu corpo traspasado”. O
noso compartir foise concentrando en poucas palabras, no agarimo da
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caricia, nos bicos, nos xestos de tenrura, no chorar xuntas, nas expresións de cariño: canto te quero, Marujiña! canto te admiro! dicíache
moitas veces. Recordo con especial emoción que un día no que xa
estabas moi debilitada me contestaches: “eu a ti tamén”.
E así foron pasando os últimos días. Moito desacougo e moito sufrimento, sobre todo polas noites nas que non podías durmir. Non se
terminaba de acertar cunha medicación que te axudase a descansar.
Canto sufriches, irmanciña! e con canta dignidade! como me dicía un
día unhas das enfermeiras. Recordo aquel día que me dixeches: “hoxe
non che quero contar os meus sentimentos para non che facer sufrir”.
Eu boteime a chorar e díxenche: “aínda que non mo digas sei o que
sentes, eu tamén sufro moito, estou contigo”.
Recordas aquel día que nos contaras cunha voz xa moi diminuída
que esa noite mandaras a teoloxía de Andrés ao tacho? Que ben entendín os teus sentimentos! Contástesnos que pola noite, na angustia
de non poder durmir, sentiches moi fortemente o desexo de acougar
no “colo de Deus”. E foi entón cando te decidiches a deixar de lado a
“teoría” e facer a túa petición: “Pai, que polo menos poida durmir dez
minutos”. E chea de razón afirmaches: “e Deus concedeumo”. Con
qué tenrura escoitaría Deus a túa petición, aínda que non fose “teoloxicamente correcta”!
Pouco a pouco, fúcheste adormecendo moitas horas ao día, deixaches de falar e tiñas unha enorme dificultade para tragar a comida e as
pastillas. Nós estabamos todas ao teu carón, pero ti íaste alonxando,
envolta sobre ti mesma, envolta pola aperta agarimosa de Deus que xa
te acollía definitivamente nos seus brazos de Pai/Nai. Ata que, por fin,
descansaches na paz do Señor para sempre.
Pasaron xa máis de dous meses. Despois dun tempo de descanso
e dispersión comunitaria, estamos de novo na casa, en Bazar. Agora
somos soamente catro de comunidade. A túa presenza faise sentir en
todo e, ao mesmo tempo, experimentamos fondamente a túa ausencia.
Botámoste moito de menos. A xente recórdate cun enorme cariño. Falan do moito que fixeches cos rapaces nos campamentos, do boa que
eras coas persoas maiores e enfermas, das excursións que organizabas,
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da túa vitalidade, de tantas e tantas boas cousas que sementaches por
aquí.
Pero, non soamente en Bazar. Todo a xente que te coñeceu garda
de ti un precioso recordo: as nosas compañeiras da Compañía de moi
diferentes lugares, as persoas do Movemento Rural, da Asociación de
Mulleres Cristiás Galegas, as do grupo de Teoloxía... Mesmo desde
Nicaragua chegan ecos moi agradecidos do teu paso por alí. Esta fin de
semana tivemos o encontro das Comunidades Rurais en Sarria, como
se palpaba o cariño da xente, a emoción ante tantos recordos, o recoñecemento do moito bo que deixaches neste grupo! Despois, o domingo,
fomos á Misa a Hospital e tamén me emocionou ver o recordo tan bonito que a xente daqueles pobos da Montaña garda de ti. Irmá querida,
graciñas pola túa vida, síntome moi orgullosa de ti.
E eu, que queres que che diga, Marujiña? Lémbrome tanto, tanto de
ti. Todo canto me rodea faime sentir a túa ausencia. A túa habitación
baleira ao lado da miña, a falta do teu apoio nos traballos da casa para
os que eu son tan torpe e ti eras tan experta, o non poder comentar
contigo da nosa familia, por exemplo, a voda do noso sobriño Fernando
que casou en agosto, xa non contar coas túas insinuacións sabias e
respectuosas sobre o qué facer en tantas cousas... Mira, vaiche parecer
unha parvada, pero ata te boto en falta para comentar os resultados do
Deportivo. Aínda que me sinto moi acompañada polas da casa e moi
rodeada de agarimo, a verdade é que o oco da túa ausencia faime experimentar unha certa orfandade.
Ás veces leo algo do teu Caderno de Vida que gardo como unha herdanza preciosa. Nel vexo reflectida o que xa che vira vivir: a túa sinxeleza, o teu buscar a Deus na xente, a túa atención aos xestos sinxelos
e humildes cotiás. Admírame cómo recollías cada día os encontros, as
chamadas, os xestos que chegaban da xente na túa “misión visitadora”. Quero aprender de ti sinto que agora, máis que nunca, es a miña
mestra.
Agradezo o moito que eu tamén aprendín os catro meses nos que
tan de preto estiven contigo. O contacto intenso coa túa debilidade
espertoume un novo caudal de tenrura cara a ti e coido que cara á vida.
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Unha emoción que estaba oculta, quizais reprimida, na convivencia
diaria. Vivir dúas irmás xuntas nunha comunidade pequena, sabemos
ben que comporta un difícil equilibrio non sempre doado de lograr.
Por iso, temo ter sido algo inxusta contigo ou, polo menos, non abondo
sensible neses sete anos que vivimos xuntas.
Isto xa o chorei, aos pés da túa cama esa noite que me quedei contigo. Ti xa non podías escoitarme, pero recordo que che fun pedindo
perdón por algunhas situacións concretas da nosa convivencia nas que
non me portara ben contigo. Sentía moita pena porque me atopaba en
contraste co boa que ti sempre fuches comigo. Foi unha experiencia
moi fonda e moi sanadora para min a desa noite. Unha experiencia que
coido me fixo máis humana e máis sensible ante todo sufrimento.
Outra experiencia que me quedou moi dentro do vivido nese tempo
é o teu impulso para que seguira a miña vida. Recordo que cando tiña
que ausentarme para responder a algunha actividade que non me fora
posible cancelar, eu dicíacho con pena de deixarche. A túa resposta,
chea de forza, era sempre a mesma: “iso é o que tes que facer, vaite
onde tes que ir”.
Agora que xa estou retomando, con certa resaca, a miña vida e están
empezando as actividades do curso, os proxectos que se poñen en marcha, viaxes, persoas que me esperan... sinto resoar moi dentro de min,
o teu envío: non te quedes na túa dor, a vida segue, “iso é o que tes que
facer, vaite onde tés que ir”.
Quedei co teu anel que levo posto xunto co de Tareixa. Cando vexo os
tres xuntos e o meu no medio, teño a sensación de sentirme amparada
e protexida polas miñas irmás maiores. Unhas irmás coas que tiven a
sorte de compartir unha mesma nai, unha mesma fe e esperanza, unha
mesma familia relixiosa e ata unha mesma veciñanza. Unhas irmás
ás que puiden acompañar intimamente na súa etapa definitiva; unha
fonda experiencia que, como María, “conservo moi dentro do corazón”.
Vós xa estades alá; eu vivo na certeza de que estades comigo, porque a
vosa vida habita no Seo de Deus. Eu, aínda estou aquí e, sabedes ben,
cánto vos necesito.
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E termino expresándoche o meu sentimento con aquela cantiga que
tantas veces repetimos o día da túa Unción e que me quedou resoando
dentro:
Ai, canto amor, ai canto amor,
Deus nas nosas vidas é forza e calor!
Ai, canto amor, ai canto amor
Deus nas nosas vidas é promesa e don!
Ai, canto amor, ai canto amor,
Deus nas nosas vidas é libertador!
María Pilar Wirtz Molezún
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E. Schillebeeckx.
Unha teoloxía actualizada desde a busca do “Deus humanísimo”
Andrés Torres Queiruga

Hai autores que se len, estudan e critican para aprender deles e citalos en temas concretos. Outros hai que, sen excluír iso, se levan
dentro, incorporados. Autores que xa non se citan demasiado, porque
en realidade forman parte do propio pensamento, e non sempre resulta fácil distinguir entre o que se lles debe e o que un elaborou por
conta propia. Sucédeme con Amor Ruibal ou, na súa medida, con Tillich, Rahner ou Teilhard de Chardin. Sucédeme tamén con Edward
Schillebeeckx (12 de novembro de 1914 - 23 de decembro de 2009).
E creo que non só a min: non se trata dunha experiencia individual,
senón que son moitos os crentes e teólogos actuais que alimentaron
unha parte importante tanto da súa vivencia da fe como da súa interpretación e práctica da teoloxía ao fío dunha obra que reflicte de xeito
estrañamente fiel o destino da teoloxía no século XX1.
1. As dúas etapas que marcan a súa teoloxía, os seus conflitos coa
“ortodoxia” oficial e o seu mesmo silencio final son a marca común de
todos aqueles que, fieis á fe evanxélica, queren facela comprensible
dentro da cultura actual, mostrar a súa íntima conexión cos problemas
prácticos que nos asedian e contribuír á renovación da comunidade
eclesial para facela máis transparente á mensaxe do Deus “humanísimo” e humanizador que constitúe a súa razón de ser e de actuar.
Para unha primeira aproximación poden consultarse F. G. Brambilla, Edward
Schillebeeckx, Madrid 2006 e o meu traballo El proyecto cristológico de E. Schillebeeckx,
en: Repensar la Cristología. Ensayos hacia un nuevo paradigma, Verbo Divino, Estella
1996, 61-156.
1
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A que ordinariamente, e de acordo con el, se considera a súa primeira etapa, ata 1966-67, inscríbese no vivo proceso posto en marcha, logo
da reacción antimodernista, pola renovación patrística, kerigmática e
esexética, que a Humani Generis (1950) freou pero xa non puido deter. Era preciso romper co inmovilismo intelectualista e ahistórico da
(neo)escolástica, que facía imposible calquera renovación. Maréchal
iniciouno co seu esforzo por enxertar Kant en san Tomé de Aquino (un
intento, por certo, que Amor Ruibal considerou imposible e que por iso
propuxo e iniciou unha renovación máis radical e máis filosoficamente
fundada, aínda que, por desgraza para todos, ficase moi ignorada).
Nese esforzo Schillebeeckx tivo unha dobre sorte. A primeira veulle
de Dominique de Petter, o seu mestre na orde dominicana: influído
pola fenomenoloxía, ofreceulle unha gnoseoloxía (máis próxima á de
Amor Ruibal cá de Maréchal, aínda que menos realista) que distinguía entre a permanencia no fondo intuitivo, fundante e atemático do
coñecemento relixioso, por unha banda, e a variabilidade histórica e
adaptabilidade cultural nos conceptos teolóxicos, por outro. A segunda, do seu contacto en Francia coa Nouvelle Théologie, que non só lle
confirmou a primeira grazas á coñecida distinción entre affirmation (da
fe) e représentation (da teoloxía e os dogmas), senón que lle permitiu
comprender a fecundidade da sensibilidade histórica para a comprensión da tradición e a actualización da teoloxía. De feito, en Schillebeeckx a volta ás fontes adquirirá de xeito progresivo unha intensidade
e unha apertura ao futuro que vai alén do ressourcement tal como o
practicaron, por exemplo, De Lubac e Von Balthasar.
As obras deste período –como tamén sucedeu con Rahner–, xunto a unha clara e xustamente recoñecida achega renovadora, levan as
marcas dunha certa inactualidade de tipo escolástico, que irán sendo
borradas nos traballos posteriores. Tratan sobre todo dos sacramentos
e tiveron un forte influxo: A economía sacramental da salvación (1952),
a súa tese doutoral (que, como lle dixo a F. Strazzari, pensaba renovar
a fondo); a síntese máis coñecida: Cristo, sacramento do encontro con
Deus (1958); María, Nai da redención (1954-55); O matrimonio, realidade terrea e misterio de salvación (1963); O celibato ministerial (1968);
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e, xa culminando e, en aspectos, superando esta etapa, A presenza de
Cristo na Eucaristía (1967).
Os Ensaios teolóxicos: Revelación e teoloxía (1964), A Igrexa de Cristo e o home moderno segundo o Concilio Vaticano II (1964); Deus e o
home (1965); O mundo e a Igrexa (1966), mostran moi ben o seu camiño de apertura cara aos novos mares da teoloxía postconciliar.
2. A segunda etapa constitúe en certo xeito o esforzo de realización,
á busca dunha actualización consecuente. O Concilio, ao confirmar a
xusteza dos movementos renovadores (dos que, en realidade, era froito), abriu o espazo, liberando a creatividade teolóxica e lexitimando
a apertura ao mundo. Schillebeeckx afina a súa sensibilidade e entra
decidido polos novos camiños.
O impacto da secularidade na súa viaxe a América, xunto a unha
máis viva atención aos movementos culturais da posguerra: existencialismo, personalismo, estruturalismo, filosofía analítica, diversas filosofías e teoloxías da praxe..., convénceno da novidade radical da situación. Non se trataba de entregarse criticamente a ela, pero impúñase a
necesidade dunha teoloxía nova (non só renovada), capaz dun diálogo
fecundo coa nova cultura, que mostre a significatividade actual da fe,
facendo ver o valor humanizador da relixión desde o Abbá revelado en
Xesús de Nazaret.
Deus, futuro do home (1958-1969) e Interpretación da fe (1972) recollen os ensaios que introducen esta nova etapa. Nela o gran instrumento, a súa chave mestra, vai ser a hermenéutica. Non renuncia a
aprender da tradición (o recurso aos Santos Pais e a san Tomé reaparecen en temas e lugares oportunos), pero busca unha continuidade que,
aproveitando os seus valores, a traspase ata enlazar coa experiencia
orixinaria.
A herdanza de De Petter acode na súa axuda, permitíndolle tomar esa
experiencia como o fundamento atemático común que asegura a continuidade da fe, pero que, ao mesmo tempo, suscita conceptualizacións
e institucións sempre novas, en resposta ás necesidades e posibilidades
de cada época. Disto non se exclúen sequera os escritos da época fun72
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dante: os mesmos Evanxeos son xa a(s) resposta(s) da súa época ao
impacto revelador acontecido en Xesús de Nazaré. O que os apóstolos
e a primeira comunidade fixeron coa revelación de Xesús, debe facelo
cada etapa ao longo da historia: percorrer desde as novas situacións o
mesmo camiño dos apóstolos ata a confesión actualizada e liberadora
do Deus “Anti-mal” que se nos revelou e segue a se nos revelar.
O libro Xesús, a historia dun vivente (1974) exemplifica a realización,
no meu parecer, máis lograda deste proxecto, que se prolonga en Cristo
e os cristiáns. Graza e liberación (1977) e en Os homes relato de Deus
(1989). Esta terceira obra constitúe a última e máis madura explicación da estrutura experiencial da teoloxía, vendo aí o eixo decisivo do
seu dinamismo, a posibilitación fundamental de renovación e a esixencia ineludible de actualización.
3. Tal é a obra, en resposta a un amplo proxecto de renovación, levado adiante en diálogo cordial e bifronte coa teoloxía e a cultura. Compréndese que un proxecto tan global só pode ser afrontado pola enteira
comunidade dos crentes e dos teólogos. Schillebeeckx é consciente do
carácter parcial do seu empeño, que cualifica expresamente de “teoloxía contextual”, e con acerto fala dos seus ensaios como “prospeccións teolóxicas” (theologische peilingen). Nótase tamén no carácter
de avance ocasional, con clara dependencia de resposta ás incitacións
ou desafíos segundo van aparecendo; algo que por veces se paga coa
carencia de suficiente respaldo sistemático. Mesmo cabe notar que
non sempre leva a plena consecuencia as súas propias intuicións: na
resurrección, por exemplo, mantén aínda a prioridade temporal –non
atrasada ata a parusía como, segundo a visión mítico-tradicional, sería
a dos demais– da resurrección de Cristo (cando, con razón e a pesar
das acusacións, Schillebeeckx insiste no seu carácter non empírico); e
fala con demasiada facilidade do silencio de Deus, a pesar de insistir
no seu ser ofrecemento gratuíto pero perenne e universal (non, pois,
silencio de Deus, senón non-escoita só explicable pola xordeira ou as
resistencias humanas)... Persoalmente, desde a filosofía de Amor Ruibal, creo que pode darse unha visión máis realista da creación e da
mesma revelación (véndoa como “caer na conta” do Deus que, pertenEncrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010
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cendo á “definición” crente de todo home e muller, está sempre tratando de dársenos a coñecer e de revelarnos o noso ser auténtico).
Se digo isto, non é, está claro, por afán crítico, senón tamén porque
tamén aquí aparece o seu carácter como símbolo da situación actual
da teoloxía. Primeiro, porque en boa medida –como ananos en ombros
de xigantes– é el quen fixo posible esa mesma prolongación crítica.
E sobre todo, porque era exemplarmente consciente do carácter non
acabado e provisorio da súa obra. O final do Xesús, deixando aberto o
problema do modo de comprender a súa divindade, ou a súa confesión
da Trindade pero sen atreverse a entrar nas frías especulacións sobre
o seu misterio, son mostra valente de honestidade intelectual e humildade teolóxica.
4. Que, a pesar de todo, teña que acudir tres veces a Roma como
sospeitoso de herexía indica a dura situación da teoloxía actual. Lonxe
de decatarse de que a mutación cultural introducida pola Modernidade está clamando por unha actualización aberta e decidida, unha parte
da teoloxía volve caer nas trampas mortais do século XIX e comezos do
XX: dar couces contra o aguillón cultural, opóndose aos seus xustos e
irreversibles avances, coa consecuencia mortal de facer insignificante
e incrible o anuncio da fe. Cando o que se precisa é a coraxe do futuro,
preténdese volver ao pasado. Cando o Concilio abriu as comportas
da renovación, en lugar de canalizar as augas e apoiar os pioneiros,
reconstrúense vellos bastións e imponse respostas que o tempo deixou
para sempre á marxe da historia real..., para despois culpar a aqueles
da inevitable confusión e dos imparables abandonos.
Así e todo, tampouco esta contradición pecha o horizonte, e tamén
nela se abre un lugar para a esperanza. Sempre me intrigou, en efecto,
o resultado dos procesos romanos: “quedan puntos de desacordo coa
doutrina oficial da igrexa, pero non contrarios á fe”. Pero non forma
xustamente isto parte fundamental do papel da teoloxía? Non é parte
da súa tarefa permanecer dentro do lexítimo pluralismo da fe, á vez
que, sen negar a autoridade pastoral nin ignorar a necesidade da institución, contribúe a que nin a unha apague os distintos carismas nin a
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outra se endureza converténdose en templo que substitúa á adoración
en espírito e en verdade? Non foi esa, en definitiva e salvando todas as
distancias, a actitude do Nazareno fronte á “súa” autoridade relixiosa e
á “súa” institución?
Por iso sería malinterpretar a intención de Schillebeeckx e non comprender en absoluto a obxectividade da súa obra, pensar, como algúns
pretenden, que esta o levou a unha rúa sen saída. A verdade é xusto
a contraria: coas súas múltiples prospeccións, co seu laborioso e profundo achegarse ao misterio de Cristo, coa súa insistencia no Deus
humanísimo, envorcado sen reserva na promoción e salvación de toda
muller e de todo home, contribuíu como poucos a situar a teoloxía non
ante un muro, senón ante unha porta: a dun futuro aberto á chamada
dunha experiencia tan antiga como a creación, pero suscitadora de
novidade inesgotable. Unha novidade que é preciso elaborar no diálogo
da historia e na comunidade dos humanos, sen outro límite que o nonlímite da plenitude escatolóxica.
Andrés Torres Queiruga
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A existencia de Deus e o problema do mal.
Nota verbo dun estudo de próxima aparición
Pedro Castelao

Por que hai mal no mundo? Por que Deus non evita as guerras, non
soluciona o problema da fame ou non nos libra definitivamente de
todo os tipos de cancros e mesmo da sida? Por que permite que inesperados tsunamis asolaguen a milleiros de persoas inocentes? Por que
non impide que os terremotos e os furacáns couten a vida de centos de
persoas? Por que non cura os nenos que sofren nos hospitais? Parece
claro: ou non hai Deus, ou non é bo, ou non é omnipotente. Os males
reais, ferintes e dolorosos poñen á fe en Deus ante a proba máis dura
e definitiva. Se hai Deus, que se manifeste e nos libre do mal. Se non
o hai, por que crer nel?
Oxalá os interrogantes aquí enunciados fosen meras preguntas retóricas. Sería moito mellor que o problema do mal fose un tema tan só
académico ou unha preocupación para pensadores ociosos. O acontecido hai pouco en Haití amosa xusto o contrario: o realismo tráxico,
terrible, inenarrable da súa fasquía devastadora, e tamén a súa proximidade sempre ameazadora en canto posibilidade universal ben real. No
entanto, pódese pensar que o único modo de enfrontarse ao mal –en
toda a súa polimórfica amplitude e máis aló dos casos concretos– é a
acción (algo que, por outra parte, na inmediatez da catástrofe é absolutamente obrigado). E así, habería que renunciar decididamente ao
pensamento, porque pensando non se arranxa nada. Ou refuxiarse no
misterio e, xa que logo, evitar tamén a reflexión confiándose ao absurdo
dunha fe que non pode explicar porque cre.
76
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O novo libro de Andrés Torres Queiruga, que pronto sairá á luz, é
unha reacción construtiva e positiva que nin renuncia ao pensamento
nin cae no fideísmo1. A reflexión axuda a vivir mellor. E Torres Queiruga amósao con detalle estudando o tema do mal. Ese mal que se vive,
que se teme, que ameaza a existencia en forma sempre concreta: como
traizón, enfermidade, catástrofe. Os males que efectivamente existen.
O autor ofrécenos unha reflexión teórica que nos axuda a comprender
a verdadeira índole do mal e, sobre todo, a súa xenuína condición de
posibilidade e, por isto, xa só por isto, a lectura desta obra resulta da
máxima axuda á hora de determinar como vivir e como vencer a presenza do mal.
Esta é a razón de que saudemos con albízaras a publicación do novo
libro de Andrés Torres Queiruga que aquí presentamos sumariamente.
Non é esta a primeira vez que o teólogo e académico galego (Aguiño,
1940) se enfronta co terrible problema do mal. Pero si é a primeira que
o fai nunha monografía integramente dedicada a el. Ao longo de máis
de tres décadas –desde Recuperar a salvación (Vigo, 1977)– Torres
Queiruga foi encarando este complexo e poliédrico problema cunha
intuición expresada xa desde o inicio: o mal é un problema humano, un
problema inevitable no acaecer dun mundo finito. Deus é o Anti-mal.
Nin o quere, nin o permite, nin pode ter ocultos motivos para lexitimalo. A súa omnipotencia non pode quedar minguada ante a existencia
do mal, porque un mundo-sen-mal –pese ao engano das palabras– é
unha contradición nos termos, é un absurdo, é un ferro-de-madeira ou
un círculo-cadrado. O mundo é necesariamente finito na súa estruturación espazo-temporal. A finitude da existencia mundana implica
inevitablemente desaxustes tráxicos no eido natural e no eido persoal.
O choque de placas tectónicas produce inevitablemente terremotos. O
choque de intereses e desexos leva aos conflitos humanos no enfrontamento de liberdades. O paraíso –un mundo sen mal– está ancorado no
máis profundo da nosa imaxinación, pero non podemos confundir os
Cfr. Andrés Torres Queiruga, Repensar o mal. Da poneroloxía á teodicea, Galaxia,
Vigo, 2010.
1

Encrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010

77

Pedro Castelao

soños da razón coa evidencia da realidade. Non pode haber un mundosen-mal como non se pode dividir unha laranxa en tres metades.
Se esta intuición central acompaña o autor desde as súas primeiras
publicacións, hai que dicir, porén, que o seu desenvolvemento polo
miúdo se foi facendo devagar en sucesivos traballos nos que se foron
tirando progresivamente diversas consecuencias, á vez que a intuición
central foi sendo firmemente perfilada e asentada2. Este paseniño desenvolvemento permitiulle ao autor caer na conta de que o problema do
mal precisaba dun novo xeito na proposición da cuestión. Esta nova
proposición, esbozada e adiantada en algún traballo previo, é despregada agora con todo detalle nesta nova publicación. Torres Queiruga
afirma que cómpre proceder en dous pasos sucesivos.
O primeiro: a poneroloxía. Desde a Ilustración, desde o cambio de
paradigma operado na modernidade, estableceuse con toda razón a
autonomía do mundo e de todos os seus procesos intramundanos. Isto
enténdese doadamente. Desde a revolución francesa a autoridade política é lexitimada pola libre vontade dos cidadáns e non por unha sobrenaturalista e autoritaria graza de Deus. Desde a revolución industrial o
tecido económico da sociedade depende da capacidade produtiva dos
seus membros e da xusta distribución de recursos e beneficios, de xeito
que non é, nin pode ser querida por Deus a existencia permanente de
pobres e ricos. Desde finais da Idade Media a estruturación interna
Cfr. A. Torres Queiruga, Recuperar la salvación. Para una interpretación liberadora
de la experiencia cristiana, Sal Terrae, Santander, 1995, 87-155; Id., Creo en Dios
Padre: el Dios de Jesús, como afirmación plena del hombre, Sal Terrae, Santander, 1986,
109-149; Id., Mal en: C. Floristán/J.J. Tamayo (eds.), Conceptos fundamentales del
Cristianismo, Trotta, Madrid, 1993, 753-761; Id., El mal en perspectiva filosófica en:
AAVV, Fe Cristiana y Sociedad Moderna, nº 9, Fundación Santa María, Madrid, 1986,
178-194; Id., Dios, el Anti-mal: Communio 1 (1979) 39-48; Id., Replanteamiento actual
de la teodicea: Secularización del mal, Ponerología, Pisteodicea en: M. Fraijó/J. Masiá
(eds.), Cristianismo e Ilustración, Homenaje al Prof. José Gómez Caffarena en su 70
Cumpleaños, UPCO, Madrid, 1995, 241-292; Id., El mal inevitable: Replanteamiento
de la Teodicea: Iglesia Viva 175/176 (1995) 37-69; Id., Mal y omnipotencia: del fantasma
abstracto al compromiso del amor: Razón y Fe 236 (1997) 399-421; Id., Do terror de
Isaac ao Abbá de Xesús, Sept, Vigo, 1999, 129-189; Id., Esperanza a pesar del mal. La
resurrección como horizonte, Sal Terrae, 2005, esp. 97-141.
2
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das sociedades ven marcada pola eventual igualdade de todos os cidadáns ante a lei sen privilexios vinculados ao berce, de xeito que non é
vontade divina a sociedade estamental. Desde a revolución da ciencia
moderna os fenómenos da natureza –e tamén da natureza humana–
teñen que ser explicados desde si mesmos e, de igual xeito que queda
deslexitimado o recurso a entidades sobrenaturais para explicar e xustificar a política, a economía e a sociedade, tamén resulta inapropiado
pensar en poderes supracreaturais á hora de dar conta dos males do
mundo. A lexítima autonomía das realidades temporais esixe a máxima
coherencia non só no terreo da acción, senón tamén no do pensamento. As enfermidades xa non se combaten con rogativas ou procesións,
senón con clínicas e laboratorios de investigación.
Agora ben, isto non é máis que o marco no que se propón a necesidade dun terreo común para toda a humanidade ante o problema do mal.
O mal é un problema humano, é un problema do mundo, é un problema que todo home e toda muller ten que afrontar directamente sexa
cal sexa a súa opción vital: relixiosa ou atea. Este primeiro paso é o que
o autor chama a poneroloxía: un tratamento filosófico do mal en si mesmo, en canto problema mundano para toda a humanidade. Mellor dito,
a poneroloxía pregúntase, non só polo males en si mesmos, aínda que
tamén, senón principalmente pola súa máis fonda e radical condición
de posibilidade. Esta é, como xa avanzamos, a finitude. Agora ben, aquí
hai que matizar que Andrés Torres Queiruga nunca di que a finitude é
o mal. A finitude é a condición de posibilidade do mal, pero tamén é a
condición de posibilidade do ben. Do mal finito e do ben finito. Dito
doutro xeito: a finitude é a causa da ambigüidade do real.
Se a poneroloxía nos amosa a imposibilidade dun mundo-finito-senmal e nos fai caer na conta de que mundo-infinito ou mundo-perfecto
son contradicións imposibles, entón, prepara o terreo para que, nun
segundo paso, xurda a pregunta subseguinte. Neste mundo no que
inevitablemente hai mal, como afronta o home na concreción da súa
vida a súa realidade lacerante? Chegamos, pois, á pisteodicea, a saber: á
xustificación das crenzas de cada quen. O libro de Andrés amosa unha
sensibilidade filosófica moi considerable pola xustificación das crenzas
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ateas. Non porque o autor se identifique con elas –de feito, a idea central do libro é diametralmente oposta– senón porque lles presta toda
a súa potencia especulativa á hora de salvagardar a súa xusta lexitimidade. Torres Queiruga esfórzase en amosar que a negación de Deus
ante o problema do mal é unha opción aberta que, de ser aceptada e
sostida, non pode escapar á obriga da súa fundamentación. Tamén os
nenos dos ateos nacen chorando igual que os nenos dos crentes. Deducir da existencia do mal a inexistencia de Deus en nada contribúe
a afrontar mellor o problema do mal na súa realidade intramundana.
Pero ao amosar a lexitimidade, en principio, das pisteodiceas non crentes, Torres Queiruga estableceu xa o terreo acaido para presentar a súa
propia visión, non de xeito dogmático como única visión posible, senón
de xeito dialogal como a mellor opción pensable e vivible.
Este é pois o lugar da teodicea: a xustificación da fe en Deus ante o
mal do mundo. Nótese: xustificación da fe en Deus, non de Deus. O
autor insiste en que a teoloxía debe ser responsable das súas afirmacións sobre Deus. E ten que dar conta delas. Non pode afirmar dúas
cousas contraditorias e, a continuación, dicir que é un misterio. O misterio non é o contraditorio, senón o inabarcable. O esforzo de Torres
Queiruga consiste, pois, no intento de afirmar a bondade absoluta do
amor de Deus, xunto coa súa radical e ilimitada omnipotencia, a pesar
do mal do mundo. O dilema de Epicuro queda, pois, desenmascarado
desde o inicio. Xa se sabe: ou quere, pero non pode, ou pode, pero non
quere, ou non pode nin quere. A análise feita dos prexuízos agochados
en tan aparentemente sólida proposta amosan a súa radical debilidade. Se, por unha banda, a omnipotencia non é un atributo abstracto,
incontrolable e esquivo ata para o principio de contradición e, se, pola
outra, o mundo finito sen mal revélase como un flatus vocis, entón, a
teodicea queda novamente focalizada ao dirixirse propiamente cara a
única pregunta posible. Non xa cara aquelas preguntas trampas do inicio deste parágrafo que, no fondo son sempre a mesma: por que Deus,
podendo, non crea un mundo sen mal?, senón cara aqueloutra que agora se formula por si soa: por qué Deus creou, de feito, o mundo, a pesar
do mal inevitable que vén de seu coa creación polo feito de ser tal?
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Alén dos antropomorfismos que implica a formulación penso que
se percibe con claridade o cambio de perspectiva. Deus non quere
o mal, nin o permite, nin o sofre porque sexa impotente ante el. O
mal é a inevitable posibilidade –traxicamente sempre realizada na nosa
historia real– que encerra a configuración concreta do mundo real.
Pero esa inevitable posibilidade, realizada como lado escuro do creado, en lugar de poñer a fe en Deus ante o límite do absurdo, amósase
agora como unha singularísima posibilidade de captar a seriedade e o
verdadeiro alcance da súa auténtica proposta: a infinitude máis plena, perfecta e incondicional do amor creador de Deus como radical
Anti-mal. Non hai palabras para dicilo cabalmente, pero non podemos
renunciar ao esforzo de intentar apuntalo. A terrible magnitude do mal
cumpre agora a función xustamente oposta á que xoga nas pisteodiceas
ateas: onde abundou o mal –que sempre é excesivo– sobreabundou o
amor de Deus. Así, a esperanza cristiá aparece na súa verdadeira fasquía: como fe incondicional no amor de Deus que, creando o mundo
–ameazado polo mal– coa omnipotencia da súa liberdade maternal,
estao salvando no decurso dunha historia na que está paternalmente
implicado. A proposta convencerá ou non. Pero non é contraditoria
e, xa que logo, non se lle pode negar a súa coherencia interna e a súa
fondura intelectual e humana.
Pense o lector que, ademais, toda a argumentación do libro está adobiada cunha enorme riqueza bibliográfica que deixa unha fonda pegada
en todo o estudo. Unha pegada na finura das análises dos numerosísimos autores cos que se confronta libremente o autor. Asentindo
con eles nalgúns casos e disentido deles na maioría. Pero sempre dun
xeito cordial e construtivo que recoñece valores ata nas posturas que
supera –véxase senón todo canto di sobre a vía curta da teodicea– e
mesmo naquelas que expresamente rexeita –véxase toda a análise das
posicións ateas.
As consideracións sobre a realidade concreta do mal –que é o mal?–
así como as súas consideracións sobre o Holocausto completan e actualizan un tratamento dun problema que, como xa adiantamos, ven
acompañando ao autor desde novo. Son de destacar, tamén, as súas
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consideracións sobre Leibniz e Bayle, anteriormente publicadas en
revistas especializadas. A impresión que ten o lector despois de concluída a obra é impoñente. Pola solidez e finura das análises, pola amplitude dos autores estudados, pola fondura das novas exposicións e,
finalmente, pola clarividencia ao tirar as oportunas consecuencias.
Hai, non obstante, algunhas cuestións –que simplemente enuncio– que, ao meu modo de ver, seguen dando que pensar en relación
cos temas tratados polo autor. Refírome á difícil cuestión do pecado
orixinal, ás concrecións cristolóxicas que se poden extraer desta nova
presentación e, talvez, á relación de toda a creación, na súa dimensión
cósmica, coa realidade humana e co Misterio de Deus. A cuestión da
“infinitización da finitude” na consumación escatolóxica é claramente
un tema aberto difícil de considerar esgotado. En calquera caso, os
esforzos do autor na súa progresiva elucidación destes temas non fan
máis que estimular a reflexión teolóxica para intentar acadar a máxima
coherencia naquelo que confesamos na fe e agardamos na esperanza.
E isto, desde o meu punto de vista, é especialmente significativo en
momentos tan especialmente desacougantes como os que a comunidade internacional está a vivir debido ao terremoto acaecido en Haití.
Pedro Castelao
Universidade Pontificia Comillas
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Nubes negras de trebón
Vai para dous anos, no consello de redacción de Encrucillada decidiamos pedirlle a Agustín Fernández Paz un artigo sobre a situación
social da lingua naquela altura. A nosa preocupación estaba non tanto
en lle tomar o pulso ao proceso de normalización, como en calibrar
canto podía estar incidindo nel a intensa oposición ao mesmo que entón arreciaba desde sectores e forzas diversas de fóra e do interior de
Galicia.
Xa acontecera a publicación do malfadado Manifiesto por la lengua
común. O Partido Popular de Galicia, por orde da dirección do PP español, mantiña e sostiña a súa inimizade contra a aplicación do decreto
124/2007 da Xunta, cando este apenas levaba un ano de vixencia e só
timidamente se comezaba a pór en práctica. Importantes medios de
comunicación erixidos en representantes da ideoloxía españolista máis
conservadora denunciaban como unha invasión as pequenísimas e
case simbólicas, litúrxicas, presenzas da lingua galega nalgúns ámbitos
superstruturais da vida social galega. No mesmo interior de Galicia encetábase, por parte dunha asociación e de varios persoeiros, unha serie
de enrabexadas campañas tendentes a levantar a poboación contra o
proceso de normalización lingüística, denunciando sen ningún receo a
suposta “imposición do galego” e a proscrición do castelán.
Agustín Fernández Paz accedeu daquela á nosa encarga e agasallounos cun breve e clarificador artigo, Do pasado e do futuro, ou A lingua
en Galicia, respondendo lucidamente ás circunstancias conxunturais.
Baixo eses dous títulos se pode ler o artigo en Encrucillada, nº 161, xaneiro-febreiro de 2009, e máis, aínda hoxe, na web da revista. Apenas
publicado o artigo, foi cando unha das máis belixerantes asociacións
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creadas neste país co obxecto de atacar a nosa lingua coa escusa da
liberdade individual, montaba en Compostela unha minoritaria manifestación, aínda por riba avultada con persoal traído de alén do Padornelo. Ao mesmo tempo, o PP, en campaña electoral para as autonómicas, facía súa a causa desa asociación, a cuxa manifestación se sumara.
E de alí a uns días, nas kalendas de marzo, gañaba as eleccións: alea
jacta est! A sorte da desgraza.

Barullo e desgoberno
Logo fai un ano desde aquela. En todo este tempo, se algo fixeron
o goberno autonómico e o seu presidente, foi enredar e embarullar o
país coa súa teima de diminuír a presenza da nosa lingua na educación
e na vida social galega. Seica lles parece inchada. Seica dana a lingua
castelá e o dereito dos castelanfalantes a se desenvolveren con toda
comodidade na súa lingua. O dereito dos castelanfalantes e a súa liberdade lingüística en perigo! Fai falta estar nas nubes! Nunca estivo
ameazada nesta terra desde hai polo menos catro séculos, cando, sendo os castelanfalantes unha exigua minoría, conseguiron botar o galego
de todos os usos formais na vida da nosa sociedade, nomeadamente da
administración e da educación.
Porén o noso goberno teima que teima no seu empeño de cumprir
unha promesa electoral e reinstaurar a liberdade. O exercicio da liberdade individual no referente á lingua do ensino ocorréuselles vehiculalo a partir da elección dos pais; isto esixiría, loxicamente, satisfacer as opcións de cadaquén, tamén as que resultasen minoritarias.
Consecuencia rigorosa sería a segregación do alumnado, e chegaron
a declarar que non a excluían como solución. Non se decataban da
súa ilegalidade. Ademais resultaría economicamente custosísima. Por
tanto, prevalecería a opción maioritariamente elixida. E como se respectará entón a liberdade dos que optaren pola minoritaria, foren moi
poucos ou tantos coma o 49 %? Non contestan. Ou recorren ás regras
do xogo democrático, relativizando así radicalmente o seu cacarexado
principio da liberdade lingüística individual.
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Outro atranco co que se atoparon foi que o Estatuto de autonomía
e a Lei de Normalización Lingüística obrigan os poderes públicos a
promoveren o uso da lingua propia de Galicia. Co que teñen difícil
compracer os seus amigos e amigas, que reclaman poder elixir para os
seus fillos estudaren só ou case só en lingua castelá; ou máis ben que
se recoñeza de dereito o que está instaurado de feito en moitos centros
educativos de primaria e secundaria, principalmente entre os de titularidade privada. O subterfuxio que se lles ocorreu foi o de explotar o
recurso ao plurilingüismo. Por iso, xa na irrisoria consulta aos pais, no
mes de xuño pasado, se lles preguntaba se querían que se impartisen
materias escolares en inglés. E nas ditosas Bases ou “borrador”, parto
dos montes que comezou a rebulir polo Nadal, cuantíficase mesmo e
distribúese; o que reparte, ben reparte: 33 % para o inglés e o resto, a
partes iguais entre galego e castelán. Porén aínda se mantén a pretensión de deixar decidir aos pais. Para que se todo está xa repartido?

Da incredulidade á mobilización
No corpo social, sacada unha minoría que as campañas mentireiras
gañaran para a reivindicación da “liberdade” perante a suposta “imposición”, a primeira resposta maioritaria abalou entre o cauto silencio
e a incredulidade. Uns non sabían o que pensar ou dicir. Outros non
daban creto a semellantes ousadías. Só a parte moi consciente da grave
situación da lingua galega se decatou axiña de que a ameaza ía en serio,
e foi quen de prever a inmensa gravidade dos seus efectos. Desta parte
xurdíu a loita, tanto a da razón e a palabra como a das mobilizacións.
Entre estas, son salientábeis as tres grandes manifestacións celebradas
en Compostela nos meses de maio, outubro e xaneiro. Tanto ou máis
do que a elas, interesa referírmonos aquí aos pronunciamentos, artigos, opinións, manifestos e análises das Bases, en que se razoa contra
a desventurada pretensión do goberno da Xunta. Toda unha inmensa
palestra de datos, ideas e valores foi posta a trafegar, sen que polo que
parece o noso goberno, insensíbel ante tanta riqueza e rigor, se amose
atinxido. Só a ofuscación ideolóxica dá unha explicación a tal cegueira.
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O principaei error que se lles afeou foi o de estaren provocando unha
freita social e o de causaren enfrontamentos persoais e conflitos no
seo dos grupos e institucións. Algún conflito houbo xa e moitos e máis
graves se producirán se por desventura os proxectos do goberno foren
adiante. Todo o proceso que conduciu á elaboración das Bases do futuro decreto xerou unha tensa confrontación política e social, na que
se evidenciou que grande parte da sociedade galega non permitirá que
se menosprece e infravalore a súa lingua. Témese, con abonda preocupación no ámbito educativo, que o conflito social se traslade ao
interior del, provocando enfrontamentos e grave deterioramento da paz
e relación de confianza mutua entre os diversos sectores e persoas da
comunidade educativa, condicións imprescindíbeis para o desenvolvemento cabal da súa función.
Outra liña de razoamentos nucleouse arredor dos gravísimos retrocesos de competencia e uso da lingua galega que derivarían do plan proposto. Non cabe ningunha dúbida de que causaría unha severa involución no proceso de normalización da lingua galega. A súa aplicación
faría imposíbel que a maioría dos alumnos chegue a ter unha aceptábel
competencia comunicativa na lingua propia do país, agravándose así o
déficit que xa existe na actualidade, segundo sinalan todos os estudos
científicos, e que só é posíbel corrixir con medidas de discriminación
positiva a prol do galego. Polo mesmo, desde calquera posicionamento
rigoroso e non ideolóxico, vese necesario recuperar como principio de
actuación o tratamento desigual das realidades desiguais e como inxusta a pretensión dun suposto trato igual aos desiguais, pois este sempre
obra en prol do enfortecemento do máis forte e en maior debilitamento do máis débil. Importa, neste eido, non tanto a saúde das linguas
en contacto canto o dereito dos seus utentes a desenvolveren a vida
sen dificultades nin minoración social por causa da súa lingua predominante. Verbo disto, os galegofalantes son os grandes prexudicados.
Somos de feito os únicos que con frecuencia nos vemos, de grao ou por
forza, en situación de nos expresarmos e descodificarmos mensaxes en
lingua castelá. Isto apenas lles acontece aos castelanfalantes de entre
nós, que polo mesmo poden, sen mingua ningunha da súa dignidade e
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intereses, prescindir case por completo de usaren pasiva e activamente
a lingua galega. E isto sucede no país dos galegos! Contra toda equidade. Con total falta de reciprocidade. A discriminación positiva para
corrixir desigualdades históricas é lexítima: está solidamente asentada
na lei e na xurisprudencia.
Incidiuse tamén na senrazón que supón asociar preconceptual e connotativamente o galego coa imposición, e o castelán, coa liberdade. É o
que fixo a Xunta, seguindo nisto os inventores dunha inmensa mentira.
Era o que nos faltaba, despois do noxo ou odio que xa a moitos galegos
lles causa a nosa lingua mentres teñen a castelá por nobre e dignificante. Como valentemente fixo notar o CCG (Consello da Cultura
Galega), nunca, nin antiga nin recentemente, se produciu nalgures imposición ningunha da lingua galega. Isto é así, digan o que dixeren do
outro lado. Garantir o contacto da infancia cunha das linguas oficiais
da sociedade para a que os meniños están sendo socializados, como
se tentou de levar a cabo e nin case se encetou na Educación Infantil,
iso tense como unha imposición! Só o noxo pola nosa lingua pode ser
a causa de soster tal sensentido; se non for en virtude dunha ideoloxía
nacionalista española resesísima e refugábel.
As institucións máis autorizadas, como a RAG (Real Academia Galega) e as tres universidades, cualificaron de “inaceptable, inconsistente, irresponsable e insostible” o contido das Bases. A maiores da
imposibilidade de o levar a cabo no referente ao terzo do inglés, este
particular aspecto considérase unha provocación. Denúnciase que a
consellería de Educación se lanzase alegremente a propor unha reforma incoherente, descoñecedora das máis elementais bases psicopedagóxicas, didácticas e sociolingüísticas. As universidades non entenden
que non se contase con elas e cos seus departamentos especializados
para informar ou opinar sobre a proposta. A proposta da Xunta ben merece esas cualificacións, por moito que lle doa ao seu presidente, quen
uns días antes ousaba cualificar de “radicais” e “irracionais” as persoas
e grupos que desaprobamos con razóns abondas as súas pobres e ben
inxustas Bases.
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As proclamas a prol da liberdade son puras falacias. Liberdade dos
pais para elixiren a lingua do ensino. Liberdade do alumno para usar na
aula e dirixirse ao profesorado na lingua que lle pete. Liberdade entendida simplemente como “real gana” e non como posibilidade de elixir
con igual capacidade e avantaxes entre distintas opcións. Que pobre
filosofía por paupérrima ideoloxía! Contra esta falacia vai ficando ben
claro que só o coñecemento dunha lingua fundamenta e é condición
inescusábel para ter a liberdade de usala. E logo a liberdade dos pais?
Os pais non teñen ningún dereito, polo menos o Tribunal Constitucional negóullelo, a escoller a lingua do ensino dos seus fillos. De por
parte, é froito dunha miraxe pretender que os pais galegos son quen de
elixir con liberdade o ensino en lingua galega, sendo esta a cincenta da
casa e a lingua oculta, invisíbel, minorada. Como sentencia a RAG,
unha enquisa oficial e legal nunca debe formular preguntas de resposta
condicionada.
Moitas outras razóns se barallaron, ben válidas case todas, que neste
artigo de urxencia debemos deixar de referir. Aludirei á posíbel ilegalidade de varias pretensións das Bases, remarcadas por un grupo
numeroso de xuristas e pola RAG. Apuntarei soamente o referente á
inmersión lingüística aplicada ao galego, que é demonizada polas Bases
cando, como lles advirten desde a RAG e o CCG, se trata simplemente
do método didáctico máis eficaz para a aprendizaxe das linguas. Mencionarei finalmente a incoherencia que supón o feito de o PP estar
vindo a trasacordo dunha política lingüística que, mentida ou sentida,
estivera promovendo ao longo das dúas últimas décadas e á que en
2004 tentou que se lle dese un novo e decidido impulso, ao se aprobar
por unanimidade do Parlamento Galego o PXNL (Plan Xeral de Normalización da Lingua). Desde este punto de vista, esíxeselle ao goberno a volta ao consenso que só eles romperon, non os outros partidos
nin a sociedade.

O quid da cuestión
Despois destes acontecementos, non se sabe moi ben a onde imos
chegar. Podemos esperar o peor, vista a teimosía dos gobernantes.
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Cabe esperar un certo tempero da persecución, sobre todo se pensarmos que algún efecto han ter a razón e a protesta. Porén o problema
seguirá aí, vivo e irresoluto. O grande problema da lingua reside, máis
do que no goberno, na propia sociedade. Mentres nesta non xurdir un
forte movemento de recuperación e dignificación da súa lingua propia,
pouco haberá que facer. A situación é ben coñecida. A RAG expona
moi ben deste xeito:
“A lingua galega, é dicir, os falantes de lingua galega, non precisan
documentar a súa marxinación histórica: é ben coñecida non só por séculos de emigración dun país non pobre ou pola forma en que a figura
do galego é remedada na literatura en castelán, senón pola baixa autoestima con que moitos galegos miran hoxe aquilo que máis os define,
que é a lingua, prexuízo que lles impide exercer o seu dereito a usala.
Chega con ver a desvantaxe que sofre hoxe nas relacións sociais non
pouca xente galega que pretende empregar o galego con normalidade
en todos os eidos da súa vida. Chega con comparar a oferta que hai
hoxe en galego e en castelán na TV, na radio, nos cines, en xornais, en
misas, nas aulas universitarias, na publicidade, no comercio, na banca,
etc. Esta é unha sociedade na que conviven dúas linguas pero de xeito
asimétrico; hai unha lingua propia que ten que loitar día por día para
non perder o seu terreo e hai outra que goza de inmensas regalías e
todo lle vén á man.”
Vinte e cinco anos de actividade normalizadora, por certo nunca tomada moi en serio, apenas produciron melloras nunha situación que
ten séculos de vixencia. Dúas dinámicas e outra media seguiron empeorando, na gran masa social, a situación de que se partía no momento de se encetar o proceso normalizador. A primeira desas dinámicas
consiste en que se seguiu espallando a difusión do castelán desde os
núcleos urbanos para os barrios e as zonas rurais. Esta bóla de neve
nunca deixou de rebolar e engrosar. Esta mancha de aceite non cesou
de escorrer. A segunda dinámica ten que ver co traslado da poboación
rural ás áreas urbanas, resultando nestas asimilada con facilidade aos
usos, tamén aos lingüísticos, da poboación receptora. E a terceira, a
outra media que dicía, constitúea a poboación inmigrante. Boa parte
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desta é de orixe hispanoamericana. A restante intégrase na comunidade e usos lingüísticos predominantes.
A todo isto semella que, con maior ou menor influencia da ideoloxía,
un certo sector duro de habitantes da Galicia urbana –adoitan evitar
chamárense galegos– que teñen o castelán como única lingua de instalación e relación desde varias xeracións, decidiron opoñerse decididamente aos progresos da presenza social da outra lingua nos ámbitos
en que estaban afeitos a topar só coa súa. Esta é a verdade. Sería parvo
non querer vela. A outra verdade do barqueiro é que o PP está con
eles. Ata agora aqueles exerceron máis ben unha desobediencia medio
disimulada, unha xorda renitencia perante as medidas normalizadoras
e unha raposeira ignorancia da cultura de expresión galegófona, da que
non sentían necesidade. De por parte, a cultura popular e de masas
seguiuse desenvolvendo totalmente en castelán, con se cadra unhas
pequenas pencas da produción cultural autóctona. Esta, selecta e minoritaria, desenvolveuse maiormente en paralelo coa primeira, polo que
poucas veces ocorreu encontro ou intersección dunha coa outra.
En moitos ámbitos, como ben nos lembra o parágrafo citado da análise da RAG, o proceso normalizador non callou. Tímidos intentos se
produciron como moito, que aí morreron, sen progreso nin continuidade. O caso do ámbito eclesiástico é paradigmático. Ben veces se ouviu
poñeren como escusa que o pobo o rexeitaba. É o mesmo que aduce
agora o conselleiro de Educación: “Ningún proxecto lingüístico podería
ser realizado se a sociedade non o ampara”, seica declarou tras a manifestación do 21 de xaneiro. Ao tal dicir, refírese a que a presenza do
galego no ensino non pode ser a que marca o decreto actual, porque a
sociedade non o admite. En realidade, quen non o admite é ese núcleo
monolingüe acérrimo e ideoloxizado do que naceu a ofensiva contra o
galego, que asemade constitúe o nicho ecolóxico no que eses posicionamentos achan máis doada acollida e inzamento. O peor do caso é
que están a gañar moito terreo. Non só no referente a que o goberno
os secunda e segue, senón tamén en que conseguiron xa bastante recuamento das actividades en galego de persoas e institucións públicas.
Aduzo dous casos entre moitos que hai por aí. A Deputación de Ouren90
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se acaba de publicar un libro sobre a gaita en catro idiomas, un deles
o castelán; o galego non está. Caixanova viña editando un calendario
mural en galego durante varios anos. O do ano 2009 publicouno nas
catro linguas oficiais da península ibérica, incluído o portugués, salientando polo tamaño das letras unhas veces o castelán –nos lemas das
láminas– e outras, nos nomes dos meses, o galego. O do ano 2010 está
integramente en castelán, incluído o santoral, engadindo só os nomes
dos meses, con tamaño pequeno de letra, en galego, catalán e eusquera.

O que nos queda
O que nos queda por facer é moito. Ante todo hai que facer valer a
razón e a verdade. A ofensa sufrida pode servir como revulsivo. Cómpre aproveitarmos a ocasión. Para que a razón e a verdade cheguen ao
corpo social e á maioría das persoas, é preciso pór en marcha as accións
e tácticas máis eficaces que se poida procurar. Teremos de resucitar a
pedagoxía do oprimido. Cumprirá intervir socialmente como parteiras
e axentes de concienciación. Haberá que facerse presente con esas bagaxes en todas as plataformas e ambientes a onde for posíbel acceder:
asociacións, clubs, grupos de traballo. Haberá que crear outras: grupos
de reflexión e acción a prol da lingua, aulas abertas de lingua e cultura
galega, novas “irmandades da fala” para a situación actual. Teremos
que nos mollar aí todos, baixándomos da nosa nube cultural de elite os
que tendemos a vivir en torres ebúrneas. Como dixera Lorca un día, en
tempos coma estes é preciso metérmonos na lama canda os que chapuzan nela en busca de azucenas.
Xesús Portas Ferro
Licenciado en Filoloxía, mestre

Encrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010

91

Crónica do Finis Terrae

Antes do terremoto xa estaba a miseria
Xosé Luís Barreiro Rivas

O efecto multiplicador da
traxedia

seu dominio sobre áreas practicamente impenetrables.

Igual que se di que as armas
as carga o demo, tamén se pode
dicir que aos terremotos os carga
a miseria. E por iso cabe supoñer
que só unha pequena parte da impresionante e interminable traxedia que Haití ten trae causa dun
desastre natural, e que a inmensa
maioría dos mortos e feridos polos
derrubes, ou das vítimas xeradas
pola fame e a sede, foron causadas
pola miseria e pola falla de orde
político que sofre Haití dende a
súa fundación. A orde cívica que
é imprescindible para que funcionen os servizos médicos e para
que se reparta a axuda humanitaria non se puido restablecer –nin
sequera na súa tradicional precariedade– ata dez días despois do
sismo, e, aínda así, un parte moi
significativa da poboación de Porto Príncipe e de outras cidades
devastadas segue presa de mafias
e tribos xuvenís que manteñen o

A miseria xa estaba en Haití antes do terremoto. E cómpre dicir
canto antes, para poder entender algo do que pasa por alí, que
lonxe de falarmos dunha miseria
estritamente económica, domeable mediante grandes operativos
de intervención e axuda, trátase
dunha miseria profunda, arraigada, constitutiva do modelo social,
na que se suman dun xeito tan natural como inextricable a pobreza,
a ditadura, a ignorancia e o analfabetismo, a desigualdade social,
as mafias e as oligarquías opresoras que montaron o seu réxime de
abusos e inxustizas ao abeiro dun
Estado fantasmal e inoperante co
que tamén coquetearon Francia,
Estados Unidos e unha boa parte da comunidade internacional.
E por iso é posible concluír que
o tremendo terremoto que asolou Haití na tarde do martes, 12
de xaneiro de 2010, que apenas
houbera causado vítimas nin des-
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ordes de terse producido no Xapón ou en Finlandia, non foi máis
que o corolario esperable dunha
catástrofe acumulativa que xa
depositara sobre a área de Porto
Príncipe todo o que era necesario
para que o tremor fose tan devastador na orde arquitectónica, humana, sanitaria, social e política.

O fracaso dos auxilios internacionais
Se só falásemos en termos
cuantitativos, é posible que a
axuda despregada para combater
o terremoto haitiano sexa a máis
importante que se ten producido,
en termos comparativos, en toda
a historia. Pero os resultados reais
desa axuda ficaron lastrados pola
tardanza dos equipos de primeiro
auxilio, pola falta de orde pública, pola inoperancia dos sistemas
de transporte, pola multiplicidade
das organizacións implicadas e
pola falta dunha autoridade recoñecida e eficiente que puidera coordinar e gobernar todos os
operativos.
E se buscáramos as razóns pola
que este importante despregue
de recursos e voluntarios tardou
tanto tempo en dar froitos aceptables, enseguida veriamos que a

experiencia de anteriores intervencións permite diagnosticar con
moita exactitude as claves desta
traxedia que se acumula sobre a
traxedia. Por experiencia sabemos que os operativos de auxilio
multiplican a súa eficacia en proporción xeométrica á súa rapidez
de despregue. E por iso deberíamos ter sabido xa que as únicas
unidades capaces de desprazarse
inmediatamente, e de cumprir
ao mesmo tempo as funcións de
salvamento e protección, son as
militares. Pero incluso as unidades militares son inútiles se non
están adestradas e mobilizadas,
se carecen de autorizacións explícitas para operar, e se non teñen
protocolizado o proceso de cesión
inmediata da xestión da traxedia
ás unidades civís que chegan detrás. E por iso asistimos outra vez
a un atraso xeneralizado que, visto
sobre o mapa das distancias que
separan Haití dos Estados Unidos
de América do Norte, afectou incluso aos marines americanos.
Outros países como Francia,
Inglaterra ou Alemaña nin sequera mostraron o seu empeño en
utilizar avanzadas militares para
intervir en Haití, e por iso se conformou un modelo de asistencia
Encrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010
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humanitaria e sanitaria moi caótico e ineficiente, que amosa balanzos terroríficos na desprotección
das mulleres e dos nenos, na tardanza en montar servizos médicos
de emerxencia, e na eficacia e paliar a falta de alimentos esenciais
e vitais que xeran desordes e conflitos encadeados. Xa que logo,
cada vez resulta máis claro que a
asistencia contra os terremotos,
que son catástrofes continuadas,
periódicas, de virulencia extrema
e de difusión aleatoria, non pode
estar encomendada a operativos
que teñen que organizarse e activarse despois de cada tremor, que
necesitan moverse en contextos
políticos confusos e con frecuencia adversos, que carecen de autoridade unificada, e que sempre
perden a vantaxe da intervención
inmediata.
E de aí que propoñamos, outra
vez, que as intervencións inmediatas, das que dependen os operativos posteriores, sexan encomendadas a unidades estables,
constituídas no marco das forzas
armadas das potencias internacionais, e postas ao servizo dunha unidade especial de emerxencias constituída no seo da ONU.
Unha proposta que debería com94
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plementarse coa firma de acordos internacionais que fixasen os
protocolos de intervención, e que
permitisen a libre adhesión dos
países a este modelos de rescate
e auxilio. Porque, de non facelo
así, as diferenzas que establecen
os terremotos entre países pobres
e ricos son aínda máis grandes
que as que establece a economía,
e ninguén poderá evitar que en
todos os operativos humanitarios
xurdan disensións e protagonismos que minguan a eficacia das
mesmas e que, no contexto da
traxedia, resultan simplemente
intolerables.

Como abordar a reconstrución de Haití
Como consecuencia de todo
o dito, a reconstrución de Haití
non se pode limitar aos aspectos
físicos –edificios, infraestruturas
e equipamentos– destruídos polo
terremoto, senón que ten que alcanzar tamén á sociedade civil, ao
sistema institucional e ao sistema
educativo. E iso implica non só
unha larga atención por parte da
ONU e dos países que se implicaron na misión de rescate (Estados Unidos e a Unión Europea
principalmente), senón tamén un
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estudo moi pormenorizado das
políticas inmediatas que han de
aplicarse. Porque se seguen, por
exemplo, os fluxos migratorios activados polo terremoto, será moi
difícil crear as elites que poidan
conducir un futuro autónomo
da sociedade haitiana. E se non
se corta a actividade das bandas
organizadas que operan criminalmente nas cidades –outro exemplo– resulta impensable que a
legalidade se abra paso nas actividades mercantís e industriais e
nos procesos de inserción laboral
da poboación formada.
A reconstrución ten que facerse sobre estándares de calidade
que non cedan ao impulso das
urxencias, de tal xeito que tanto
os modelos construtivos como a
dotación de servizos empecen a
conformar as bases para unha cidadanía moderna. E iso implica
continuidade e perseveranza na
tutela dos países que afronten a
reconstrución, e unha actualización constante, e tamén continuada, dos recursos que deben
fluír para este proxecto que, máis
aló de ser unha obriga, debería
constituír un ensaio xeral para futuras e cada vez máis necesarias
reconstrucións en Etiopía, Afga-

nistán, Palestina, Liberia e outros
países. O terremoto de Haití pon
aos países máis ricos de Occidente ante un compromiso que en
modo algún se pode saldar con un
exame feito nos medios de comunicación e diante das esixencias
de sociedades opulentas que están moito máis preocupadas por
sandar as súas conciencias que
por resolver os males estruturais
que aumentan a forza devastadora
da fame, da desorde política e dos
cataclismos naturais.
O que non pode suceder é que
os países ricos sigamos alimentando un circo vizoso no que primeiro xeramos formas e sistemas
que concentran a riqueza en poucas mans e xeran unha miseria
profunda e anguriante en moitos
pobos da terra, que nun segundo
chanzo –empurrados polo dramatismo de certas circunstancias–
devolvamos parte desa riqueza
coma se foran esmolas xenerosas,
e que, finalmente, volvamos a esquecer a catástrofe, e a vivir na
opulencia, tan axiña como a caída
da gráfica de interese dos medios
de comunicación nolo permite.
Cando estas páxinas saian á luz,
a traxedia de Haití ficará case esquecida, os compromisos de reEncrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010
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construción tropezarán con obstáculos formais que poñerán en
dúbida o obxectivo final, e todo
empezará a discorrer cara unha
normalidade que xa non se alterará ata que outra desgraza nos
volva a espertar. E por iso cómpre
que este ciclo maldito non se vai
terminar coa forza da xenerosidade individual e casuística, senón
coa forza das organizacións estables e profesionalizadas que sexamos capaces de soerguer e regular
en tempos de normalidade.

Cando a lingua propia anda
a procurar un espazo
O conflito lingüístico aberto
pola Xunta dunha forma absolutamente innecesaria e imprudente vai por moi mal camiño, e xa
case ten asegurado un mal final,
e todo porque, esquecendo o consenso fundamental que se instrumentara na Constitución, no Estatuto e na Lei de Normalización
Lingüística, decidimos converter
en opcional, ou en plinto para os
exercicios de liberdade democrática, o que ata agora fora un deber
co noso país e unha obriga esixida
polos devanceiros.
Si se acepta plenamente que o
galego é a lingua propia de Gali96
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cia, pouco importan as fórmulas
nas que se concretan a obriga de
coñecela e o deber de falala para
mantela viva e para convertela no
signo de identidade que mellor
delimita e sostén o espazo común. De feito os galegos soubemos entendelo así, e mantérmonos no consenso básico acadado
durante o proceso estatutario,
cando o Tribunal Constitucional
anulou a obriga legal de coñecer
o noso idioma que se contiña na
Lei de Normalización Lingüística
de 1983. E tamén soubemos xestionar os tres grandes modelos de
transferencia da normalización ao
ensino que operaron dende 1983,
e as distintas formas nas que se
foron plasmando as sucesivas políticas normalizadoras que operaron fora do ensino. O fondo parecía estar claro, e ninguén sentía
a necesidade de refacer o que xa
estaba resolto.
Pero agora as cousas son moi
distintas e moi problemáticas,
porque lonxe de estarmos discutindo as horas que debe ter o galego no currículo dun alumno, ou
se os galegos do futuro necesitan
ser políglotas ou non, o que nos
enfronta realmente é unha política que rebaixa ao galego da súa
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categoría de lingua propia á dun
instrumento de formación e comunicación, de momento obrigatorio, que comparte obxectivos e
esixencias co castelán e co inglés.
E aí está o problema, porque se
o galego só queda garantido por
esixencias curriculares que non
recoñecen unha obriga cidadá
radical e previa, nacida dun feito
nacional máis ou menos explícito,
o que en realidade queda aberto é o camiño cara o utilitarismo
lingüístico, onde o castelán dende hoxe, e o inglés dende o intre
en que deixe de ser unha utopía
demagóxica para converterse en
lingua franca internacional dos
galegos medianamente formados,
apenas necesitarán outra cousa
que tempo para rematar o devecer
do galego que xa constatan todos
os estudos e todos os mapas lingüísticos.
Neste contexto é no que hai
que interpretar a manifestación
que percorreu as rúas de Santiago
o día 21 de xaneiro. Porque lonxe
de ser unha manifestación de partido, ou unha instrumentación da
lingua para desgastar a esta Xunta
cada día máis conservadora, tiña
todas as trazas de ser o final dun
traxecto no que confluían as con-

clusións de científicos, profesores,
sindicatos, institucións académicas e representativas, profesionais e cidadáns de toda ideoloxía
e condición. Porque, aínda que a
Xunta de Núñez Feijoo se empeña agora –á última hora, hai que
dicilo– en pregoar a continuidade filosófica do modelo de ensino, cunha simple adaptación da
igualdade entre galego e castelán
ao modelo trilingüe que lle serve
de desculpa, o certo é que todo
este movemento empezou con un
ataque ao status do galego iniciado pola prensa conservadora de
Madrid –COPE, ABC, La Razón,
El Mundo– e aflorado por Galicia
Bilingüe baixo a clara convicción
de que o galego non pode “impoñerse”, e que, afectando esa liberdade curricular só ao galego, son
os pais os que teñen que decidir
en que idioma estudan os seus
fillos, sen ningunha concesión ao
deber colectivo e sen recoñecer
que o ensino –sostido por toda a
colectividade e gobernado por autoridades públicas– é unha forma
de socialización na que aos rapaces se lle transmiten patrimonios,
cultura, usos e comportamentos
sociais e unha longa serie de convencións que desbordan o enfoEncrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010
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que personalista que só á lingua
galega se lle quere dar.
En contra do que Feijoo suxire, a posición da Xunta sobre o
galego non vén determinada exclusivamente pola literalidade
dun proxecto que, no seu carácter
formalista, está cheo de trampas
saduceas. Porque a política lingüística que o galego quere trasladar ao ensino público nace dunha
proposta de Galicia Bilingüe, profundamente antigalega, que o PP
asumiu como razón e guía dunha
reforma, e que agora se quere disimular, para facela viable e librala da oposición xeneralizada, nun
proxecto trilingüe que se precipita, de forma inconsciente e falta
de profesionalidade, para dar a
sensación de que as causas da
modificación curricular no ensino
das linguas son endóxenas ao sistema educativo. Por iso penso que
o intento de Feijoo, visto na súa
integridade, vai fracasar esta vez.
Pero non teño ningunha dúbida
de que os consensos básicos están perdidos quizais para sempre,
e que toda a traxectoria que lle
queda ao galego a partir de agora
vai ser moito máis complicada e
empobrecedora que a que viñe98
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mos facendo nos últimos vinte e
sete anos.

A necesaria recuperación
do Ano Santo
O Ano Santo Compostelán de
2010, que abre un período de
once anos de carencia ata o vindeiro Ano Santo de 2020, empezou case sen pena nin gloria
–vaia paradoxo!– no medio dunha
polémica sobre os despropósitos da súa promoción e sobre a
nova moda de tirar contra Santiago e o que Santiago representa
para que nin A Coruña nin Vigo
se sintan preteridas e nos asolaguen en ciumes. Pero eu penso,
esta vez, que non hai mal que por
ben non veña, e que non perderemos nada se, no medio desta
estúpida confrontación proposta
entre unha realidade milenaria
–o Ano Santo da Perdoanza– e un
invento virtual de escaso gusto e
utilidade –o Xacobeo–, empezamos o camiño de volta cara o que
verdadeiramente resulta atractivo
para o noso entorno cultural e relixioso, e abandonamos dunha vez
unha feira custosa e demagóxica,
enchida de falsas estatísticas e
de propaganda, que non fan máis
que degradar os contidos do Ano
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Santo, alimentar pensamentos
esotéricos que chaman ao camiño
aos profetas da nada, e que verten
sobre a catedral de Santiago unha
masa mal orientada que contribúe
a quitarlle o brillo artístico e cultual co que sempre recibiu á peregrinaxe diversa que se acolleu ás
súas espléndidas naves.
Lamento profundamente que
a Igrexa de Santiago siga condescendendo con esta promoción dos
Xacobeos. E teño que confesarlles
que levo moito tempo rezándolle
ao Apóstolo para que fracase dunha vez esta tolemia e volvamos a
recuperar, con todas as súas eivas
e problemas, o Ano Santo Com-

postelán. E por iso teño a esperanza de que o señor Santiago
aproveite este Xacobeo desnortado, que chama aos peregrinos
cara o Cabo Fisterra e a Torre de
Hércules, para divorciar dunha
vez o Xacobeo, laico e cheo de
feirantes, do Ano Santo, relixioso
para todos os cristiáns, e debedor
dunha catedral feita para admirar,
para meditar e para rezar.
E non penen polo PIB. Porque
os cartos teñen outros camiños, e
non acompañan nunca á fantasmal estadea de dez millóns de camiñantes que teñen profetizado.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Codex Calixtinus
Xoán Bernárdez Vilar

A terra dos galegos abonda en soutos
e resulta agradable polos seus ríos e os
seus prados, excelentes pomares, boas
froitas e clarísimas fontes. É rara en
cidades, vilas e sementeiras; escasa en
pan trigo e viño, mais farturenta en
pan centeo e sidra, gando e cabalería, leite e mel, ou grandes e pequenos
peixes do mar.
(Libro V, capítulo VII).

Cando saia este número de Encrucillada, xa estará nas librarías
unha das obras magnas da literatura medieval, un breve parágrafo
do cal figura sobre estas liñas. O
Codex Calixtinus, ao que nos estamos a referir, foi traducido nas
derradeiras décadas nada máis
que ao castelán, ao francés, ao
italiano, e, parcialmente tan só
ao galego. Porén, nesta ocasión, a
versión á nosa lingua vai ser completa, da man do catedrático Xosé
López Díaz.
O Codex Calixtinus, cuxo orixinal se atopa depositado no Arquivo da Catedral de Compostela, é
un códice iluminado que, polos
100

seus contidos, poderíamos considerar como unha fascinante
enciclopedia, porque, ademais de
ser a primeira e auténtica guía de
peregrinos que se coñece, contén
a Historia de Carlomagno e Roldán, así como numerosos consellos, describe rotas, obras de arte,
costumes locais, milagres, textos
litúrxicos relacionados co Apóstolo, e almacena numerosas obras
polifónicas.
Nos seus 225 folios, o Codex
Calixtinus ofrécenos cinco libros
e 2 apéndices:
I: Anthologia liturgica
II: De miraculi Sancti Jacobi
III: Liber traslatione corporis
Sancti Jacobi ad Compostellam
IV: L’Historia Karoli Magni et
Rotholandi
V: Iter pro peregrinis ad Compostellam
En canto ás obras polifónicas
atópanse nos Apéndices I e II, entre elas o Himno dos Peregrinos
Dum Pater Familias.
Encrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010
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O Libro contén, así mesmo,
unha carta do Pontífice Inocencio
II (1130-1143), da que parece tirarse que o autor do mesmo foi,
sequera en parte, o monxe cluniacense Aymeric Picaud, presbítero
de Parthenay-le-vieux, quen no
ano 1109 acompañara dacabalo
ao futuro papa Calixto II (11191124) na súa peregrinaxe a Compostela. Do que podería resultar
que neste ano de 2010, no que vai
ser publicada a obra, se cumprisen
exactamente 900 anos do comezo
da redacción da mesma. Esa carta
está dirixida á Basílica de Cluny e
ao arcebispo compostelán Diego
Xelmirez (1120-1139).
O Codex Calixtinus está redactado por catro mans que amosan
unha letra bastante parecida, e
considérase que foi depositado
en Compostela polo propio Picaud arredor do ano 1140, sendo
descuberto, como tantas outras
cousas, polo incomparable investigador o cóengo Antonio López
Ferreiro (1837-1910). A raíz da
revelación do mesmo publicouse
tanto unha numerosísima bibliografía como unha non menos copiosa discografía.
Desta nova edición do Codex
Calixtinus hai tamén unha tiraxe

de luxo, con debuxos e letras capitais debidos ao artista Francisco
Leiro Lois (Cambados, 1975). A
publicación desta reliquia bibliográfica foi auspiciada polo anterior goberno da Xunta, e criticada
polo actual.

Audiovisual
O compositor e profesor do
Conservatorio Superior de Música de Vigo Xacobe Gaspar Grandal (Mos, 1975), foi o gañador do
Premio para Novos Compositores
convocado pola Fundación Autor
e o Centro para a Difusión da Música. A obra pola que resultou seleccionado, Ámbar, está inspirada
nun poema de Manuel Antonio.
O 22 de decembro foron entregados en Compostela os premios
Chano Piñeiro, que recibiron a
actriz María Bouzas (Mugardos,
1962), e o realizador Xavier Villaverde (A Coruña, 1958). No acto
foron tamén lembradas algunhas
figuras senlleiras como o documentalista Carlos Velo (Cartelle,
1909-México 1988), e o creador
do Arquivo da Imaxe de Galicia,
José Luís Cabo Villaverde (Compostela 1957-2009).
Encrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010
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Cine e Teatro
As actas escuras, un texto elaborado por Roberto Vidal Bolaño, un
dos máis grandes do noso teatro,
premiado en 1992 pola Consellaría de Cultura, mais nunca representado, foi recuperado polo Centro Dramático Galego e levado ao
escenario o pasado mes de xaneiro da man do director Xulio Lago.
Os seus catorce personaxes fixeron
chegar aos espectadores, a pesar
da complexidade da súa montaxe,
este drama sobre a ocultación da
verdade, do sentido da ética, e do
espírito crítico, habituais sempre
en Vidal Bolaño (Compostela,
1950-2002).

Decesos
O pasado 24 de decembro faleceu en Betanzos Carlos López-García Picos, considerado o
decano dos nosos compositores.
Contaba con 87 anos de idade. E
aínda que pasou unha parte da súa
vida na Arxentina, foi o fundador
da Asociación Galega de Compositores. Entre as súas obras destacan Elegía para un soldado, La farsa de la búsqueda e Moni-Tonadas.
Por expreso desexo seu, as súas
cinzas foron esparexidas polas augas da ría de Betanzos.
102
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Fernando Pérez-Barreiro Nolla (Ferrol, 1931-Lancaster, 2010)
deixounos o día 4 de xaneiro. Pérez-Barreiro, realizador, redactor e
locutor da BBC, foi, entre outras
moitas cousas, pioneiro da tradución do chinés ao galego –Flores e
Leña, 1983–, e pioneiro tamén da
tradución de Shakespeare á nosa
fala –Macbeth, 1972–. Correspondente da Real Academia Galega
e membro do Consello Asesor
do Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional, en
2005 recibiu o Pedrón de Honra, e
no 2009 a Medalla Castelao.
Cinco días despois fíxoo en Palas de Rei (Lugo), o sacerdote José
Mª Regadío Vázquez, quen o día
28 de este mesmo mes cumpriría
90 anos. Regadío –Xepe, como
lle gustaba que o chamaran–, foi
outro home que fixo historia, porque dende 1963 foi axuntando
todos os seus coñecementos para
dalos a coñecer nunha revista sorprendente –O Mintireiro verdadeiro–, un excepcional calendario
agrícola con prognósticos meteorolóxicos para o ano, refráns, adiviñas, contos e datas das feiras. A
revista non faltou á cita cos seus
lectores nin sequera este ano,
Encrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010
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posto que chegou aos quioscos
nos primeiros días de xaneiro.

Etnografía
O Monte Penide, en Redondela,
conta cun conxunto de dolmens e
mámoas de enorme importancia
histórica. A Asociación Cultural
Alén Nós, está a tratar agora de
catalogar e divulgar esta enorme
riqueza para dala a coñecer a través de internet por medio dun
museo virtual. Neste intre xa se
pode disfrutar de algúns anticipos
do que vai ser este. A zona foi declarada conxunto histórico-artístico xa en 1970, e conforma unha
das meirandes concentracións de
enterramentos tumulares de Galicia., na que se atopan a chamada
mámoa do Rei, e conxuntos de
petroglifos como os da Chan da
Cruz, Coutada do Corno, Chan
do Rato, Poza da Lagoa e Coto
Fenteira.
Aprobadas polo Consello de
Ministros, van ser executadas
obras no Santuario da Barca de
Muxía, gravemente danado na
súa infraestrutura. Consistirán
na consolidación da cuberta e de
todos os elementos que a sosteñen. Os técnicos inclínanse pola
colocación de un novo teito, e en

reforzar e sanear os muros da fachada, substituíndo a carpintería
exterior. O santuario é do século
XVII, mais no seu interior garda
un retablo de gran calidade, e
unha imaxe gótica da Nosa Señora do XIV. No domingo que segue
ao 8 de setembro de cada ano,
celébrase nel unha das principais
romarías do país. Nas proximidades do Santuario atópanse as non
menos sonadas Pedra de Abalar e
Pedra dos Cadrís.
Ata o 31 de xaneiro, o Museo
Verbum Casa das Palabras de Vigo
acolleu unha exposición sobre a
Historia de Galicia, por medio da
que o debuxante Pepe Carreiro
ofreceu un achegamento didáctico aos episodios máis relevantes
do noso pasado. Sen esquecer as
súas habituais pinceladas de humor, Pepe Carreiro fixo nela, a
través dos 25 paneis que exhibe,
un completo percorrido por canto
aconteceu no país ao longo de varios milenios.

As Letras
O 9 de novembro cumpríronse
50 anos do pasamento de Ramón
Cabanillas Enríquez, (Cambados,
1876-1959), unha das máis sobranceiras figuras das nosas letras.
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Cabanillas, despois de deixar a carreira eclesiástica, foi funcionario
en distintos concellos, así como
emigrante, poeta continuador do
Rexurdimento, das Irmandades da
Fala, e Poeta da Raza, mais tamén
autor de teatro e membro da Real
Academia Galega. Con tal motivo, en 2009 celebráronse numerosos actos no seu concello natal
na súa honra, baixo a denominación xenérica de Ano Cabanillas,
con actividades cívicas, literarias
e educativas. Para redondear tal
acontecemento vense de editar
agora o libro Poesía galega completa
de Ramón Cabanillas, que acada as
1032 páxinas.
O sábado 12 de decembro, o escritor e xornalista coruñés, Manuel
Rivas Barrós (1957), cuxa recepción no organismo xa se fixera o
31 de xullo, ingresou definitivamente na Real Academia Galega
pronunciando un discurso titulado A boca da literatura. Memoria,
ecoloxía e língua, discurso ao que
deu resposta no nome da Academia Xosé Luís Axeitos Agrelo.
O acto celebrouse nun ateigado
paraninfo da Universidade herculina, mentres barcos e gaivotas
desfilaban por diante do enorme
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ventanal do mesmo, axeitado marco para a actuación.
Manuel Pérez Rúa (Moaña, 1956),
ex-traballador de Ascón e técnico
de cultura do seu Concello natal,
foi distinguido co premio de ensaio Ramón Piñeiro da Editorial
Galaxia-Unión Fenosa e Secretaría de Política Lingüística. Na súa
obra Retrato da Xeración de 1950,
Pérez Rúa estuda o cambio social
dende esa data a través de 30 testemuñas vivas e directas.
A cidade de Tui, nalgún tempo
da súa historia residencia real e capital de provincia, é un lugar sempre relacionado coa cultura. A súa
biblioteca Municipal vén de recibir
agora, por cuarto ano consecutivo,
un dos premios María Moliner do
Ministerio de Cultura, Federación
de Municipios e Provincias, e Fundación Coca-Cola, para entidades
de menos de 50.000 habitantes. O
premio consiste nun lote de máis
de 200 obras.
Semellante a este é o premio
María Moliner (parte del en efectivo), recibido pola Biblioteca
Municipal de Ortigueira, pola súa
campaña de fomento da lectura
por medio do seu proxecto Na biblioteca… que conseguiu triplicar
o numero de asociados á mesma.

Codex Calixtinus

O xornalista ourensán Juan
Tallón (Vilardevós, 1975) ven de
obter o premio Modesto R. Figueiredo de Narracións Breves do
Pedrón de Ouro. O relato titúlase
Era el. O xurado concedeu tamén
dous accésits ás obras A movida
de Manuel Quintáns López, de
Santiago, e Gaspar Gaspar, de Fernando Lavandeira, de Boiro.
Craig Patterson, profesor da
Universidade galesa de Cardiff,
e presidente da Asociación Internacional de Estudos Galegos,
propuxo en Vigo o pasado 19 de
decembro, reducir o número de
Centros de Estudos Galegos no
estranxeiro –actualmente arredor
dos 50–, de xeito que se conserven os que presentan unha aposta
máis axeitada para a nosa cultura, co fin de fortalecelos. Tamén
demandou un cambio no enfoque
da política de axudas á edición de
libros, defendendo máis subvencionar a promoción que a edición.
Nesta mesa tomaron parte tamén
o escritor Suso de Toro, Iván Area
Carraceda, da Universidade de
Vigo, e Xulián Maure, da Asociación Galega de Tradutores.
Na véspera de Reis foron distinguidos co Premio Portapaz, respectivamente, o escritor Manuel

Rivas, o fotoperiodista Gervasio
Sánchez e a xornalista Karen Maron, polos seus aportes na defensa
e promoción de valores cívicos e
democráticos, dos dereitos humanos e da cultura da paz.
O periodista, poeta e tradutor
arxentino, Juan Gelman (Buenos
Aires, 1930), foi distinguido pola
Asociación de Escritores en Lingua Galega co galardón de Escritor
Galego Universal. Gelman, constante denunciador das violacións
dos dereitos humanos, xa recibira o
Premio Cervantes en 2007. Entre
a súa produción literaria figuran
títulos como Cólera Buey, Hacia el
sur, Composiciones, ou Velorio del
solo.
Segundo datos feitos públicos en
Ourense o 19 de decembro pasado
na entrega dos Premios de Edición
2009, entre xaneiro e setembro do
pasado ano, a nosa produción literaria reduciuse nun 18%, respecto
á do anterior. Crise xeral, ou consecuencia dos pasmosos cambios
introducidos polo novo Goberno
na Xunta?... Os premios que nesta
ocasión se entregaron corresponderon a Rosa Aneiros (Valdoviño,
1976), coma escritora do ano, Alberto Lema (Vimianzo, 1975) por
Sidecar, mellor libro de ficción,
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Xesús Alonso Montero (Vigo,
1928), por Cartas de republicanos
galegos, mellor obra de non ficción.
Fíxoselle tamén unha merecida
xustiza ao grande poeta e dramaturgo Millán Picouto (Ourense,
1949) por Ciclo de Xúpiter. Tamén
foi premiado Fran Alonso (Vigo,
1963), por A araña e máis eu,
como mellor traballo de literatura
infantil e xuvenil. En canto ao do
libro traducido recaeu no de Contos completos de Alan Poe, de Eva
Almazán (Pontevedra, 1976). O
de libro ilustrado foi para A grande
viaxe de Gabriel Pacheco (México, 1973). Tamén foi destacada a
traxectoria do historiador Marcos
Valcárcel (Ourense, 1958).

Novas en Xeral
A Astronomía non se detén na
súa pescuda a través do espacio
exterior, e son constantes os descubrimentos que se veñen sumar
ao pouco que ata hai pouco sabiamos sobre el. Os últimos aportes
son cinco novos planetas exteriores ao noso sistema solar que localizou o telescopio espacial Kepler
da NASA, descubrimento confirmado por outros observatorios
astronómicos. Trátase nesta ocasión, de cinco planetas de grande
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masa e elevadas temperaturas, o
que os convirte nun punto de referencia cara ao futuro, posto que
todos os demais, antes descubertos eran bastante fríos e pouco
axeitados para a raza humana.
Miguel Fernández Cid (Pontevedra, 1956), vén de converterse
en novo membro da Academia de
Belas Artes Nosa Señora do Rosario. Fernández Cid, xa dirixira
o Centro Galego de Arte Contemporánea (1988-2005), e fora
membro do consello reitor do
IVAM ata o ano 2000, así como
comisario de numerosas exposicións.
O pasado día 7 de xaneiro, co gallo do 97 aniversario de don Paco
Fernández del Riego (Vilanova de
Lourenzá, 1913), ensaísta, autor e
investigador, un importante grupo
de admiradores seus achegouse
ao seu domicilio vigués para lle
cantar os Reis. A pesar do frío
inusual de aquel intre, don Paco
asomouse sorrinte á fiestra para
saudalos. O intre cadraba tamén
co feito de que, logo de preto de
50 anos, don Paco deixaba nese
día a Dirección da Fundación
Penzol, creada en 1963 por Fermín Penzol-Lavandeira (Sahagún
de Campos, 1901, Compostela,
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1981). Esta entidade, instalada
no edificio do Concello Vello,
conta na actualidade con máis
de 50.000 volumes e documentos, ademais de oito coleccións
de periódicos, numerosos folletos
e un importante fondo medieval,
relacionados todos eles coa nosa
cultura. O novo director, xa en
funcións neste intre, é Francisco
Domínguez Martínez (Santa Uxía
de Ribeira, 1944), entre outras
cousas, doutor enxeñeiro industrial, e técnico superior de I+D da
Universidade de Vigo.
O sábado 23 de xaneiro, a Real
Academia Galega elixiu por unanimidade ao escritor Xosé Luís
Méndez Ferrín (Ourense, 1938)
como novo presidente da mesma,
substituíndo a Xosé Ramón Barreiro, que ostentara tal cargo ao
longo de oito anos. O novo presidente, poeta, autor e cronista,
entre outras actividades, declarou
que a institución vai ser inflexible
na defensa da nosa fala, que manterá unha tendencia continuísta
respecto á anterior traxectoria,
e que consideraba un auténtico
escándalo que vivira da beneficencia, entendendo que debía de
contar cunha asignación económica por parte da Xunta.

Premios
O 27 de novembro, no museo
Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal, no acto de presentación
do V Anuario de Estudos do Barbanza e o ensaio de Anxo Rei Ballesteros (Boqueixón, 1952- Vigo,
2008) A flor da boca, foille entregado ao académico e investigador
Xosé Luís Axeitos Agrelo (Asados,
Rianxo, 1945), o Premio Barbantia da Cultura Galega. Con el foi
galardoado o grupo de teatro Airiños, así como o músico e compositor da comarca, Xosé Ramón
España.
A Deputación da Coruña fixo
entrega dos II Premios da Gala
da Cultura 2009: A estremeña
Milagros Frías, por Luces que ciegan la noche, (Premio Torrente
Ballester), Daniel Montero Coira,
polo cómic Sen mirar atrás, (Premio Castelao), o norteamericano
David Vayo Cassiy por Wellspring,
(premio Andrés Gaos de Composición musical), Erik Kirksaether, (Premio Arte Gráfico Jesús
Núñez), o pontevedrés Santiago Cortegoso, (premio de teatro
Rafael Dieste), o grupo de rock
coruñés Jacobo Paz, e os quince
artistas seleccionados no certame
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de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo.
O escritor e lingüista Xoán Babarro González (Calvelo de Maceda, 1947), fíxose co premio de
poesía infantil convocado pola
Fundación Neira Vilas coa obra A
Princesa de Taramundi. As mencións de honra foron para Rosalía
Morlán e María Cansoa.
O Grupo Correo Gallego ven
de presentar en Compostela o
Diccionario Xeográfico Ilustrado de
Galicia, acto ao que acudiron numerosos persoeiros, entre eles o
director da obra, Francisco Javier
Río Barja, o supervisor da mesma,
Francisco Rodríguez Léstegás, o
Director Xeneral de Caixanova,
Xulio Fernández Gayoso, que patrocina a publicación, e o alcalde
compostelán Xosé Sánchez Bugallo.
A Agrupación Cultural O Facho
concedeulle o Facho de Ouro ao
profesor Xesús Alonso Montero
en recoñecemento da súa traxectoria na defensa da dignidade e da
cultura do país.
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Varia
A revista, Tempos Novos, cunha
tirada de 3.500 exemplares, ven
de acadar, logo de trece anos de
andaina, o seu número 150. Tempos Novos perseguiu sempre un
xornalismo de investigación e de
opinión. Outra revista, esta quincenal, A Peneira de Ponteareas,
cubriu xa o cuarto de século de
existencia coa saída do seu número 500, manténdose vizosa e
viva. Co gallo desta efemérides,
A Peneira vai publicar un número especial e conmemorativo,
que agardamos estea a altura dos
outros extras anteriores.
Difícil, moi difícil, dixerir canto
está a acontecer co ensino en Galicia. Evidentemente tampouco
deberíamos de esquecer que, paralelamente, estanse a dar outros
e graves problemas no país, xurdidos das sapientes decisións do
novo goberno, como son os relacionados coa saúde pública, as
mocións de censura nos concellos, a manipulación que se intenta facer coas Caixas de Aforro, a
adquisición de numerosos novos
coches de alta gama, as limitacións no deporte, determinadas
resolucións tanto administrativas
como lexislativas, ou acerca de
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transportes e comunicacións, etc,
etc… Mais non corresponde a
esta sección ocuparnos deles, polo
que non temos máis remedio que
deixalos aparcados. Como Rolda
da Cultura, porén, si que debemos de nos amosar pouco proclives, e mesmo claramente críticos,
contra os camiños que se nos están a tratar de impoñer no ensino,
mesmo a Real Academia móstrase
contraria a todos eles, posto que,
xuridicamente debía de ter sido
consultada en todo o relativo co
idioma, e dubida da legalidade de
tales e autocráticas decisións. As
galescolas foron acosadas, mentres que no Centro Dramático
Galego causa estupor o feito de
que a efectos do concurso público
para elixir o seu novo Director, o

saber galego teña a mesma puntuación que coñecer inglés, ao
mesmo tempo que o Consello da
Cultura ten que lembrarlle á Xunta que non debe pasar por alto
canto se atopa inequivocamente
plasmado nas nosas leis. Volven as
grandes manifestacións, así como
as folgas do profesorado, e a orde
que desenvolve a Lei do Cine vai
frustrar o desenvolvemento da
filmografía galega e o seu futuro;
na CRTG desaparecen programas
culturais… Os custes da Cidade
da Cultura do Monte Gaiás, en
Santiago, dispáranse… Cada día
xorde algo novo do que se asustar.
Xoán Bernárdez Vilar.
xoaberna@mundo-r.com
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Xunto coas máis de 100.000 vítimas do tremor de terra en Haití, morreron tamén o arcebispo
de Porto Príncipe e máis de 200
curas e relixiosos, misioneiros,
ademais de leigos e voluntarios.
O catolicismo pasado polo vodú
é a relixión do 90% dos haitianos.
Quizais agora apenas se fale deste
acontecemento, nin de que Haití
era xa antes un tremor de inxustiza e de miseria e posiblemente
sígao a ser. O 31 de decembro
tremeu a Catedral de Santiago co
derrube da Porta Santa, os políticos gardaban no peto anacos dos
escombros quizais como amuletos
electorais. A Porta Santa é símbolo de perdoanza e de mudanza.
Ogallá pase este mundo poderoso
pola Porta da Xustiza e da Igualdade, ogallá que os políticos e os
banqueiros do mundo saquen dos
seus petos os recursos necesarios,
para que se treme a terra, os escombros non esmaguen a tanto
inocente.
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Igrexa no mundo
“O home debe exercer un goberno responsable sobre toda a creación; Que a intervención do home
non comprometa a fecundidade
do chan; a degradación de calquera parte do planeta acaba afectando a todos; os cambios climáticos
ameazan o sistema hidroxeolóxico
da terra…” son frases entresacadas da mensaxe do Papa para a
Xornada Mundial da Paz, no primeiro día do ano, e que leva por
título Se queres promover a Paz,
protexe a Creación. Días antes,
durante a celebración da misa do
Galo, na noite do 24 de decembro,
Bieito XVI levou un bo susto e
converteuse en portada de xornais
e pantallas: unha muller perturbada chimpou sobre o Papa derrubándoo no chan xunto ao cardeal
Etchegaray que resultou ferido e
tivo que ser hospitalizado.
A mensaxe ecoloxista do Papa
recórdanos o fracaso do cumio
de Copenhague sobre o clima (do
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sete ao dezaoito de decembro).
Numerosos colectivos cristiáns,
entre eles Mans Unidas, definiron
o encontro como un gran chasco
para os pobres, unha mala nova
para os países do Sur. Tamén denuncian os gastos ocasionados por
un evento que non resolve nada e
que durou once días.
Pero o que máis expectación
levantou nos últimos meses da
axenda papal, foi sen dúbida a visita á Sinagoga de Roma o 17 de
xaneiro do novo ano. No medio
da controversia polo papel xogado
por Pío XII no holocausto, Bieito
XVI foi recibido polo Gran Rabino de Roma, Riccardo di Segni e
cerca de mil convidados. O Papa
escoitou o reproche de Riccardo
Pacifici, presidente da Comunidade Xudía de Roma, cando falou do
silencio de Pío XII. “dóenos aínda
como unha falta. Quizais non parase os trens da morte, pero transmitiría un signo, unha palabra de
último consolo…” e pediu o estudo
dos documentos da época no Arquivo Vaticano. É de supoñer que
as intervencións foron negociadas
coñecidas de antemán polos protagonistas. O Papa reafirmou no
seu discurso a doutrina conciliar
sobre as relacións xudeu-cristiás :

“O Concilio deu un impulso decisivo ao compromiso de percorrer
un inevitable camiño de diálogo,
de fraternidade e de amizade”, o
Papa continuou cunha firme condena ao antisemitismo e pedindo
perdón polas “faltas dos seus fillos
e fillas que puideran favorecer o
antixudaísmo. Que desaparezan
para sempre!”. Tamén recordou
que ante o exterminio de xudeus
italianos, moitos quedaron indiferentes, pero moitos católicos
abriron os brazos para acoller aos
xudeus perseguidos e fuxitivos,
poñendo en perigo a propia vida.
Xunto co Pontífice, as autoridades
xudías e convidados escoitaron o
canto do salmo133 e o Aní Maamin, himno dos xudeus deportados. A pesares das duras críticas
dalgúns grupos xudeus, a visita foi
considerada histórica e un paso
máis na conciliación e camiño
que xudeus e cristiáns deben percorrer xuntos.
Tamén vimos ao Papa moi
preocupado e angustiado polos
abusos cometidos por centos de
clérigos en Irlanda. Bieito XVI
reuniuse varias veces cos bispos
Irlandeses, e varios dimitiron pola
súa complicidade e ocultamento
dos feitos. O Papa reuniuse en
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dúas ocasións cos representantes
da Conferencia Episcopal irlandesa e agárdase unha carta pastoral
sobre o tema. Entre 1975 e 2004,
centos de nenos sufriron abusos de
todo tipo en internados e institucións católicas irlandesas sen que
as autoridades civís e eclesiásticas
fixeran nada por remedialo, sendo
coñecedores dos feitos. Na Arxentina foi condenado a oito anos de
cadea o arcebispo emérito de Santa Fe, Edgardo Storni, polos abusos cometidos cun seminarista no
ano 2001. O caso levantou moita
expectación e foi seguido moi de
cerca polos medios de comunicación. Storni tivo que renunciar ao
seu cargo no ano 2002, despois
que fora denunciado.
E seguimos con malas novas
como o asasinato de catro misioneiros en África no mes de decembro. Un sacerdote africano
e unha relixiosa trapense foron
asasinados en Bukavu (Congo) os
días 6 e 7 de decembro. Días despois mataban a dous misioneiros
europeos en Kenia e Sudáfrica, e
durante a celebración do Nadal
copto, o 6 de xaneiro, foron abatidos a tiros seis cristiáns cando
saían da Igrexa da Virxe María
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en Nag Hammadi na diocese de
Luxor no Alto Exipto.
En Bélxica non sentou moi ben
o nomeamento de André-Mutien
Leonard como substituto do carismático cardeal Danneels. Leonard é coñecido por posicións
conservadoras sobre todo respecto á eutanasia, ao aborto e aos
homosexuais. Como sucedeu en
Donosti con Munilla, en Bruselas
moitos fieis e relixiosos mostraron
publicamente o seu descontento.
Unha nova alegre e esperanzada foi a reunión de 30.000 mozos
de toda Europa convocados pola
comunidade de Taizé en Poznan
(Polonia) do 29 de decembro ao
2 de xaneiro, no XXXII Encontro
Europeo de Mozos. Trátase dunha nova etapa da Peregrinación
de confianza a través da terra. A
Comunidade de Taizé cumpre 70
anos da súa fundación no 2010, e
celebrará en Rotterdam o próximo
encontro de mozos, con etapas
previas en varios países, entre eles
Portugal onde se reunirán en Porto entre o 13 e o 16 de febreiro. En
Poznan estudaron e reflexionaron
sobre a Carta de China, escrita
polo irmán Alois, prior de Taizé.
Coñecín persoalmente a Edwar Schillebeeckx hai anos nun
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encontro ecuménico en Santiago.
Ademais da súa altura, recordo
a simpatía e o preto que estaba
dos que axudabamos na organización da xuntanza. Faleceu aos
95 anos o 23 de decembro pasado
en Nimega (Holanda). Este frade
dominico foi un dos grandes teólogos do século XX xunto a figuras
como Chenu, Congar, Rahner,
Metz, Küng… Asesor no Vaticano
II e autor na sombra de varios documentos conciliares sufriu máis
tarde tres procesos inquisitoriais
polo seu labor teolóxico, dos que
saíu “indemne”. Quédanos a súa
obra, fundamental na muda do
paradigma cristián no pasado século, sobre todo a súa cristoloxía:
Xesús, a historia dun vivente.

Igrexa en España
O último mes do ano levounos
tamén ao sacerdote e xornalista
José María Javierre, que faleceu
en Sevilla aos 85 anos. Director
de xornais e varios programas televisivos, foi un gran comunicador
e deixa unha enorme obra de divulgación sobre vidas de santos.
Foi nomeado cóengo da catedral
de Sevilla, pero nunca tomou posesión xa que non quixo ocupar
ningún cargo. Javierre foi un gran

impulsor dos valores democráticos e da nova Igrexa que propuña
o Concilio Vaticano II.
A Conferencia Episcopal Española escolleu a Juan José Ajenjo,
arcebispo de Sevilla como novo
membro do Comité Executivo
na Plenaria do mes de novembro,
na que estivo presente por vez
primeira o novo nuncio, Mons.
Fratini. Os bispos prometeron
un documento sobre a crise moral e económica que “ten que ser
abordada principalmente desde as
súas vítimas” segundo anuncian.
A aprobación no Parlamento da
reforma da Lei de Estranxeiría
(LOEX) preocupa a moitas organizacións católicas de axuda aos
inmigrantes, pois consideran que
menoscaba dereitos fundamentais
e dificulta a plena integración.
Algúns definiron como auténtica
“caza de inmigrantes” ás novas
medidas policiais que chegan a
autorizar redadas nos centros de
acollida. Tamén se ve afectado o
dereito de reagrupamento familiar,, ao prohibir o acceso aos fillos
maiores de 18 anos. O Bispo de
Sigüenza-Guadalaxara, José Sánchez, criticou a prolongación do
tempo de retención ata 60 días
a inmigrantes indocumentados,
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coma se foran delincuentes. Recentemente a Comisión de Axuda
ao Refuxiado (CEAR) denunciou
torturas aos “sen papeis” en centros oficiais, e algúns sacerdotes
que traballan con inmigrantes declararon que o cárcere é un paraíso en comparación con estes centros de internamento. Non teñen
dereito a avogados, visitas, nin a
chamar por teléfono, e polas noites son pechados nas habitacións.
O Servizo Xesuíta ao Refuxiado
tivo a iniciativa de realizar o estudo que denuncia estas situacións.

dicilas a tempo e non cando se
anda a recoller mortos. Con todo
o novo bispo de San Sebastián
ocupou alegremente a súa sé o
pasado 9 de xaneiro, rodeado de
moita xente amiga e moito aparato
mediático.

Ao bispo Munilla non lle chegaban as movidas que tiña en San
Sebastián, o rexeitamento de boa
parte dos curas e freguesía ao seu
nomeamento, que foina pintar
nunha entrevista de radio soltando que era peor a nosa situación
moral que a das vítimas do terremoto de Haití. Non dubido que
Mons. Munilla non estivera doído
pola traxedia humana, o que pasa
que en quente, non se poden dicir
esas cousas que dixo e nas que ao
mellor leva parte de razón. É certo que Haití xa era unha catástrofe provocada por unha situación
moral e inxusta antes do tremor
de terra, como tantos lugares do
mundo, pero as cousas hai que

Por terceira vez celebrouse en
Madrid a Xornada da Sagrada
Familia o pasado 27 de decembro. Mudou o escenario, e da praza de Colón pasouse á de Lima.
Diminuíu moito a asistencia con
respecto doutros anos, a pesares
de viren autobuses doutros países de Europa, fundamentalmente fretados polos Kikos. O futuro
de Europa pasa pola familia foi o
lema da convocatoria. O Cardeal
Rouco exerceu de anfitrión, e advertiu dos perigos que asexan á
sociedade como son o divorcio e
as rupturas familiares, ademais da
crise económica. Como é habitual
neste encontro, houbo saúdo do
Papa desde Roma e a intervención
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A diocese de Guadix que andaba
con medo por se a suprimían ou
anexionaban, recibiu con alegría
o nomeamento dun novo bispo:
Ginés García Beltrán, que substitúe a García Santacruz. Beltrán
(1961) era sacerdote na diocese de
Almería.

Ano Santo-Ano tráxico

do líder neocatecumenal Kiko Argüello.

Igrexa en Galicia
Nunha tarde fría e chuviosa de
fin de ano, o arcebispo Xulián Barrio golpeou o muro artificial da
Porta Santa, e os operarios catedralicios deixaron caer as pedras
compostelás para que entrase a
comitiva e quedara inaugurado o
Ano Santo, ou Xacobeo. A praza
da Quintana foi enmoquetada de
vermello para a ocasión, e o nuncio do Papa, Mons. Fratini leu a
mensaxe enviada polo Pontífice.
Xulián Barrio permaneceu de
xeonllos en oración no limiar da
Porta para entrar despois, acompañado do Nuncio e dos bispos
galegos e comezar a celebración
da eucaristía. Entre as autoridades civís estaban o presidente da
Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijoo e o ministro de Fomento
José Blanco. Nuñez Feijoo exercera o día anterior como delegado rexio na festa da Traslación do
apóstolo. Comeza un Ano Santo
que segundo previsións xunteiras traerá a Galiza dez millóns de
peregrinos, ou camiñantes pois
parece que agora hai que facer a
distinción entre os que veñen con
fe e os que non.

Había tempo que se escoitaba o
rumor entre os cregos, pero por fin
o diario O Xornal destapou unha
trama para lucrarse co patrimonio da Igrexa galega. Xa se sabía
que algún párroco fora chamado
a declarar, pero descubrimos que
o mesmo bispo de Tui-Vigo aparece como imputado polos xulgados.
Todo apunta a que persoal técnico
da Consellaría de Cultura, responsables da adxudicación de obras
de restauración, aproveitáronse
de subvencións para enriquecerse. O asunto saltou trala venda
da reitoral de Paraños, en Covelo,
a un dos técnicos de Patrimonio
por 60.000 euros, tras restaurala
con cartos públicos. O técnico
puxo á venda o edificio por máis
de 600.000 euros. A investigación
sospeita que este técnico e outros
cargos recibían cartos das empresas ás que adxudicaban as obras
nas igrexas, que case sempre eran
as mesmas. Sábese que en dous
anos embolsaron máis de 100.000
euros. Os técnicos foron apartados do servizo e Patrimonio leva
tempo sen acometer novas obras
de restauración.
A primeiros de decembro o
Colexio Oficial de Médicos organizou o primeiro foro sanitario
sobre a morte digna en A CoruEncrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010
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ña. O salón da Fundación Caixa
Galicia estaba ateigado e moitas
persoas tiveron que seguir as intervencións de pé, e outros non
chegaron a entrar. Como convidados estaban Pablo Simón Lorda, médico e vogal do Comité de
Bioética de España, Mario Iceta,
médico e bispo auxiliar de Bilbao,
Miguel Angel Cadenas, presidente do Tribunal Superior de Xustiza
de Galiza, e Amor Pan, teólogo e
especialista en bioética.
O 26 de decembro unhas 800
persoas reuníronse no Auditorio
de Vilagarcía de Arousa para recordar e homenaxear a experiencia de Airiños, o grupo musical
que entre 1970 e 1980 percorreu
Galiza e España espallando unha
nova música xuvenil e litúrxica
ademais cun estilo de canción
protesta e reivindicativa. O grupo
estaba formado por 100 voces, e
nos dez anos que durou participaron máis de 700 mozos. O acto
serviu para homenaxear ao seu
fundador, Xaime Bahamonde, párroco daquela de A Nosa Señora
da Xunqueira, onde se celebrou
unha eucaristía en recordo dos
compoñentes falecidos. Tamén se
editou un libro recollendo a experiencia de Airiños, que coincide
cos 30 anos de creación da parro116
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quia, sede tamén da Pascua Xove
de Arousa.
A Coordinadora de Crentes Galegos difundiu o tradicional Documento da Paz-2009 co título:
Outro sistema é posible: A banca
ética. Propón alternativas reais á
banca actual, como son a asociación O Peto ou o banco Fiare que
se está a implantar en Galiza. O
dereito ao crédito a calquera, o
ben común eludindo a explotación de persoas e a destrución do
planeta, a distribución equitativa
como consecuencia da actividade
económica, coñecer o destino dos
aforros, transparencia e participación na toma de decisións…son
algunhas das características da
banca ética. O Manifesto convida
a involucrarse nos movementos sociais que están a defender e crear
alternativas ao sistema capitalista
salvaxe.
O 16 de xaneiro foi un día especial para os crentes galegos. No
barrio do Castiñeiriño en Santiago, puxéronlle o nome de Agustín
Bueno ao novo centro social e
cultural. O acto foi multitudinario, asistindo o alcalde e representantes dos partidos, sindicatos,
asociacións veciñais…foi o recoñecemento a unha vida feita teste-
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muño desde a fe e a galeguidade.
Hai un ano que Agustín partiu de
entre nós deixando unha semente
inesquecible de loita e fe.
En xaneiro deixounos un dos cregos máis curiosos da nosa terra: José
Regadío, tamén coñecido como Likinfil. Morreu aos 90 anos en Palas
de Rei o que foi inventor e autor do
Mentireiro Verdadeiro, o almanaque
agrario e gandeiro máis popular e
difundido do país. O Mentireiro
foi sucesor daquel outro Gaiteiro
de Lugo, e desde os anos 50 aparecía nos estancos, almacéns, e tascas, dando consellos e prognóstico
do clima para todo o ano. Regadío
foi un crego independente e ácrata, sempre coa súa sotana e boina,
amigo dos paisanos e reticente coas
xerarquías e gremios clericais. Era
unha estampa do crego rural encarnado na xente e na fala, que por
desgraza vai desaparecendo.
O Foro de Curas Galegos Bispo
Araujo, difundiu un manifesto de
apoio á manifestación en defensa
da lingua convocada por Queremos
Galego o 21 de xaneiro, na que participou un nutrido grupo de curas,
relixiosos e relixiosas. O Foro botou
man de textos do Concilio Galego e

declaracións de bispos, nos que se
urxía a defensa e recuperación do
galego, especialmente a través do
ensino, da catequese e da liturxia.
En Vigo, a Delegación de Pastoral da Saúde xunto a Cáritas diocesana organizou a primeiros de
febreiro unha interesante xornada
de formación: A influencia da crise
na saúde. É máis pobre un enfermo?
É máis enfermo un pobre?. Dirixida
aos axentes de pastoral da saúde e
voluntarios de Cáritas, busca descubrir a necesidade de coordinación no traballo cos enfermos e os
pobres.
A última nova que recollo foi a
sorpresa do nomeamento de Luís
Quinteiro como Bispo de Tui-Vigo
o 28 de xaneiro. É o terceiro bispo
compostelán que consecutivamente
accede á sede diocesana do sur de
Galiza. Levaba 8 anos en Ourense,
onde non da parado un bispo moito
tempo. Parabéns a Luís Quinteiro
e ogallá desde as ondas do mar de
Vigo saiba ser bo pastor nunha terra
e nunha cultura.
Fóra do mundo non hai salvación
(E. Schillebeeckx)
Rubén Aramburu Molet
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Thomas Merton
Ramón Cao Martínez
Colección Sinergia 31.
Fundación Emmanuel Mounier. 144 páx. Madrid, 2008

Thomas Merton (Prades, Francia, 1915-Bangkok, 1968) é considerado xustamente un mestre
de espiritualidade –probabelmente o máis importante do século
XX. Chama a atención que unha
figura tan profunda surxise dunha
infancia cunha ríxida educación
arrelixiosa e dunha adolescencia
desnortada, no desconsolo da orfandade. O libro de Ramón Cao
mergúllanos na súa biografía dunha maneira extraordinariamente
viva e atraente, que nos cativa
coa súa prosa fina e axilísima para
pornos na pista das claves dunha
vida fecunda e espiritual.
O libro consta de cinco capítulos, dedicados a outras tantas
etapas da vida de Merton. O primeiro abarca a infancia e a adolescencia, marcadas por diversas
e traumáticas rupturas: a morte
de súa nai aos seis anos, a de seu
pai aos 16, e diversas mudanzas
de morada e ambiente vital. Cando contaba 18 anos tivo unha
experiencia reveladora que o fixo
achegarse ao fenómeno relixioso,
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máis a súa vida desordenada lévao
a abandonar case por completo
calquera práctica piadosa.
No segundo capítulo nárrasenos a mocidade de Merton, iniciada cunha etapa de “desbocada paixón” mentres estudaba na
universidade de Cambridge, que
diversas amizades e lecturas reconducirán durante o seu paso
pola de Columbia. Un proceso
de conversión levarao a buscar o
auténtico sentido da súa vida, que
encontrará como monxe trapista
na abadía de Gethsemani
������������������
en Kentuky.
Encontrarase a gusto na abadía,
explorará os pormenores da vida
monástica e observará cedo que
o mosteiro alberga unha enorme
actividade a pesar de pertencer a
unha orde contemplativa, o cal non
casa coas súas inclinacións vitais.
E entrará no ventre dun paradoxo
(título do capítulo terceiro): malia
ter renunciado ás súas inquietudes
literarias –que xulgaba incompatibles coa vida dun moxe trapista–,
Encrucillada 166, xaneiro-febreiro 2010
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baixo a presión dun abade moi
consciente dos seus dons, comeza
a escribir o relato da súa vida. O
libro –The Seven Story Mountain–
terá un éxito inusitado e será traducido a dezaseis linguas, converténdose pronto nun clásico da
literatura de conversión. O monxe
que aspiraba a unha vida de perfecta soidade vese mergullado nas
exixencias da carreira literaria:
“Son un contemplativo á beira
do abatemento a causa do exceso
de traballo”. Plasmará as súas reflexións sobre esta etapa no seu libro The Sign of Jonas (1953) que,
segundo afirma Ramón Cao, é un
dos máis redondos de Merton. É
ao final desta etapa (1958) verase intimamente confrontado co
seu desexo interior de iniciar un
camiño vital propio que definará
como “estar saíndo da crisálida”.
Este e o seguinte son os capítulos
máis longos, en correspondencia
coa importancia que os acontecementos narrados tiveron na vida
de Merton.
El desierto y la compasión é o
título do cuarto capítulo. Nel nárrasenos como consegue Merton
os medios para desenvolver a súa
ansiada vocación solitaria e os froitos que a nova situación deparará.

“É a primeira vez en toda a miña
vida que sinto realmente que teño
un fogar e que a miña espera e a
miña busca remataron xa” escribe no seu diario após instalarse
nunha pequena casa afastada do
edifico central do mosteiro, á que
chamará a súa ermida. Froito deste retiro permanente serán The
Wisdom of the Desert (1960), The
new Man (1961), sobre a identidade espiritual, e New Seeds of Contemplation (1961), revisión dunha
das súas grandes obras sobre espritualidade, entre outros. É tamén a
etapa do seu compromiso pola paz
e nela producirase o seu encontro
con Margie –unha enfermeira da
que acabará por namorarse–, que
inducirá a maior crise de identidade que houbo de enfrontar. A
chegada dun novo abade permitirá o inicio dunha nova etapa, a do
“ermitán viaxeiro”, que se describe no último capítulo.
Alasca, Toquio, Calcuta, Darhamsala, Polonnaruwa serán os
seus destinos. Un encontro co
Dalai Lama deixará nel unha
marca indelébel, que sen dúbida
abriría un camiño para o encontro
coa espiritualidade oriental; mais
a súa peregrinaxe vital rematará prematuramente en Bangkok,
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onde un desgraciado accidente
acabará coa súa vida. “Que vida
tan desastrosamente planeada!
Nin orde, nin sistema, nin culminación” escribiu Merton en 1953
sobre o Beato Conrad, palabras
que, como nos lembra Cao, podemos ler como proféticas.
Todo o anterior nárrasenos nun
magro volume de 144 páxinas
en formato de bolso. A brevidade, porén, non resulta escasa. O
autor selecciona axeitadamente
os acontecementos das distintas
etapas da vida de Merton e soubo
ilustrar o seu relato con textos,
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atinadamente escollidos, do propio Merton, procedentes tanto
dos seus diarios como doutras
obras autobiográficas. O retrato
vital que estas páxinas transmiten é vivo e estimulante, preciso
e delicado, e invítanos a proseguir
no coñecemento dunha personalidade singular e poliédrica, que
ao longo da súa breve pero intensa
vida xerou un enorme legado espiritual que nos agarda na larga
obra que deixou escrita. O lector
achará neste libriño unha magnífica introdución e guía.
Xaime M. González Ortega

